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consumo de refrigerantes de estudantes do ensino fundamental em Antônio João - 
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RESUMO 

A sociedade ao longo do tempo passou por grandes mudanças no seu 
comportamento alimentar, passando a consumir bebidas açucaradas e sem nenhum 
valor nutricional, uma dessas bebidas é o refrigerante, uma bebida não alcoólica, 
carbonatada, com alto poder refrescante estando disponível livremente no mercado 
e nas universidades, presente em todas as refeições do dia, desde o café da manhã, 
almoço, os lanches da tarde até o jantar. Este estudo tem como propósito verificar 
percepção dos estudantes de duas escolas estaduais no município de Antônio João 
– MS sobre o consumo de refrigerante. Onde foi realizada a pesquisa com alunos do 
7º anos A e consistiu em um estudo de caso com abordagem qualiquantitativa. 
Nesta pesquisa foi feita observações das bebidas disponíveis na cantina da escola, 
verificando as preferências dos alunos. Foi utilizado um questionário semiestruturado 
com a finalidade de verificar os conhecimentos dos alunos em relação aos 
malefícios, benefícios e propriedades do refrigerante e destacar a frequência do seu 
consumo durante as refeições do dia. Ao analisar os resultados obtidos foi possível 
identificar que na escola Aral Moreira a bebida mais consumida pelos alunos durante 
o intervalo e as refeições do dia é o refrigerante. Já na escola Estadual Pantaleão a 
bebida consumida pelos alunos durante o intervalo e as refeições do dia é o suco 
natural. O principal fator apontado para o consumo de refrigerantes nas duas 
escolas foi o sabor. Os alunos da Escola estadual Aral Moreira apresentam maior 
frequência no consumo do refrigerante do que os alunos da escola Estadual 
Pantaleão Coelho Xavier. Portanto, o presente estudo é capaz de nos mostrar como 
a escola são potencialmente influenciáveis no processo de construção dos hábitos 
alimentares do adolescente e, consequentemente, do indivíduo adulto. 
 
Palavras chave: Refrigerante; Consumo; Estudantes. 
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FIQUEIREDO, V. P. Food education: A case study on the perception of soft drink 
consumption of elementary school students in Antônio João - MS. 47 p. Graduation 
in Biological Sciences - Faculdades Integradas de Ponta Porã, 2017. 

 

ABSTRACT 

Over time, society has undergone great changes in its eating behavior, starting to 
consume sugary drinks and without any nutritional value, one of these drinks is the 
soft drink, a soft, carbonated beverage with high cooling power being freely available 
in the market and at universities, present at every meal of the day, from breakfast, 
lunch, afternoon snacks to dinner. This study aims to verify the perception of students 
from two state schools in the municipality of Antônio João - MS on the consumption 
of refrigerant. Where the research was carried out with 7th grade students A and 
consisted of a case study with a qualitative approach. In this research, observations 
were made of the drinks available in the school canteen, verifying the preferences of 
the students. A semistructured questionnaire was used to verify the students' 
knowledge regarding the harmful effects, benefits and properties of the refrigerant 
and to highlight the frequency of their consumption during the meals of the day. 
When analyzing the obtained results it was possible to identify that in the Aral 
Moreira school the drink most consumed by the students during the interval and the 
meals of the day is the soda. In the Pantaleão State School, the drink consumed by 
the students during the break and the meals of the day is the natural juice. The main 
factor pointed to the consumption of soft drinks in the two schools was the flavor. The 
students of Aral Moreira State School present more frequency in the consumption of 
soft drink than the students of the State School Pantaleão Coelho Xavier. Therefore, 
the present study is able to show us how the school are potentially influential in the 
process of building the eating habits of the adolescent and, consequently, the adult 
individual. 

Key words: soda; consumption; students. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Refrigerante fator motivador desta pesquisa foi criado por volta de 1676 

em Paris, inicialmente com outro propósito, sendo utilizado para tratamento 

terapêutico, de uma simples cólica á poliomielite, apresentando em sua composição 

apenas a água, sumo de limão e açúcar. Em 1772, acrescentou-se gás no líquido, 

mas somente em 1830 foi comercializado. 

Considerada uma bebida de fácil acesso, disponível livremente no mercado 

e principalmente nas escolas e instituições acadêmicas, sendo consumido muitas 

vezes pela falta de opções por alimentos saudáveis, por apresentar um custo inferior 

e também por ser bastante influenciado pelas mídias. 

No Brasil, o primeiro registro do consumo de refrigerante foi em 1906, 

entretanto na década de 1920 é que o refrigerante se tornou parte definitivamente do 

cotidiano dos brasileiros. Atualmente o Brasil é um dos maiores consumidores de 

refrigerantes do planeta, juntamente com EUA, China e México. 

Desde então houve um grande aumento no consumo de refrigerantes em 

diversos países, por ser considerada uma bebida bastante popular e que influenciou 

as diversas faixas etárias ao redor do mundo. 

O consumo desta bebida por crianças e adolescentes é influenciado, 

basicamente pelo sabor e aroma do produto, como também o consumo dos pais, 

tornando assim modelo para os jovens da atualidade. E vem causando algumas 

preocupações quanto aos problemas á saúde das pessoas. 

Ele está presente em todas as refeições do dia, desde o café da manhã, os 

lanches da tarde até o jantar, sendo responsáveis pelo aumento das calorias 

ingeridas diariamente à custa de grandes quantidades de açúcar. O consumo 

excessivo do refrigerante esta relacionado ao aparecimento de algumas doenças, 

pois além de aumentar as calorias diárias consumidas, resultando em sobrepeso e 

até mesmo a obesidade, o refrigerante também é responsável por outros prejuízos 

no nosso organismo.  

O alto valor calórico dos refrigerantes, proveniente da concentração de 

açúcares, contribui para a obesidade. E os aditivos neles contidos, tais como 



13 

 

 

conservantes e corantes artificiais são substâncias que podem causar males à 

saúde, como câncer, processos alérgicos, hiperatividade, entre outras doenças. 

Segundo o programa Nacional de Educação Alimentar, o consumo médio de 

frutas e hortaliças ainda é metade do valor recomendado pelo Guia Alimentar para a 

população brasileira e manteve-se estável na última década, enquanto alimentos 

ultraprocessados, como doces e refrigerantes, têm o seu consumo aumentado a 

cada ano. 

Desse modo as práticas de uma alimentação saudável tem que começar 

desde cedo, para que tenham hábitos alimentares saudáveis e não por escolhas de 

alimentos com alto teor de gorduras. Pois nos primeiros anos de vida, é essencial 

para o crescimento e desenvolvimento da criança uma alimentação qualitativa e 

quantitativamente adequada, pois ela proporciona ao organismo a energia e os 

nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e para a 

manutenção de um bom estado de saúde. 

Para promover hábitos alimentares mais saudáveis, e, consequentemente, 

diminuir os índices de algumas doenças como a obesidade, diabetes, acredita-se 

que seja importante que as pessoas tenham conhecimentos de alimentação e 

nutrição. Assim, o trabalho de educação alimentar no âmbito escolar, onde o 

educador atuará como agente principal na formação de hábitos alimentares 

saudáveis, irá exercer aprendizagem e influência à criança com hábitos alimentares 

não-saudáveis. 

Com isso surgiu à necessidade de rever o conhecimento de estudantes do 

ensino fundamental de Escolas Públicas Estaduais no Município de Antônio João. 

Uma vez que ouve aumento no consumo do refrigerante nos últimos anos, por conta 

do seu sabor, e principalmente pela influencia da mídia através das propagandas, 

fazendo com que as pessoas deixam de consumir outras bebidas, como a água, os 

sucos naturais para consumir o refrigerante. 

Diante do problema apresentado, buscou-se demonstrar a importância à 

educação alimentar na vida dos alunos, estabelecendo como problema de pesquisa: 

Como a percepção dos alunos sobre o consumo de refrigerante influencia nos seus 

hábitos alimentares? 
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O objetivo principal deste trabalho é analisar a percepção dos estudantes no 

consumo de refrigerante e, para isso foi analisado o conhecimento dos estudantes 

sobre as propriedades do refrigerante, os malefícios e benefícios no consumo de 

refrigerante, bem como verificar a frequência no consumo de refrigerante durante as 

refeições do dia. E assim contribuindo para responder a pergunta condutora do 

curso: Como o professor de Ciências/Biologia pode contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida na fronteira Brasil/Paraguai? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem por objetivo demonstrar dados teóricos sobre a nutrição 

alimentar, educação alimentar e sobre o refrigerante. Em seu primeiro momento 

trata-se do conceito de nutrição alimentar e a relevância em nosso cotidiano. Em seu 

segundo trata-se do papel da educação alimentar na construção de hábitos 

alimentares saudáveis. Em seu terceiro momento faz-se a contextualização do que é 

o refrigerante, quais são as consequências de sua utilização e o público com maior 

nível de consumo registrado.  

2.1 NUTRIÇÃO ALIMENTAR  

A abordagem nutricional está atualmente em destaque no moderno cenário 

em que o mundo se encontra, sendo considerado um importante mecanismo para 

promover hábitos alimentares saudáveis.  

A nutrição em Saúde Pública é a parte que enfoca os aspectos da 

alimentação e nutrição relacionados ao bem estar de saúde das populações. 

Segundo o PNAE, a alimentação e nutrição constituem-se em requisitos básicos 

para a promoção e a proteção da saúde, proporcionando a afirmação plena do 

potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e 

cidadania. 

A importância da nutrição durante todo o ciclo de vida, não pode ser negada. 

No entanto, o significado da nutrição em épocas específicas do crescimento, 

desenvolvimento e envelhecimento está se tornando cada vez mais importante 

(MAHAN e ARLIN, 2012).  

A nutrição é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não 
tem controle. Começa quando o alimento é levado à boca. A partir desse 
momento, o sistema digestório entra em ação, ou seja, a boca, o estômago, 
o intestino e outros órgãos desse sistema começam a trabalhar em 
processos que vão desde a trituração dos alimentos até a absorção dos 
nutrientes, que são os componentes dos alimentos que consumimos e são 
muito importantes para a nossa saúde (RODRIGUES, 2009, P.12). 
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Como base neste contexto, podemos dizer que a nutrição adequada desde a 

infância até o envelhecimento é fundamental para o desenvolvimento e saúde do 

indivíduo. 

A nutrição ideal para uma concepção bem sucedida é quando inclui 

quantidades adequadas de todas as vitaminas, minerais e macronutrientes 

fornecedores da energia necessária (MAHAN e ARLIN, 2012). 

Neste sentido a alimentação deve incluir alimentos que contém uma grande 

variedade de frutas e verduras, fornecendo energia suficiente para a manutenção do 

organismo. 

A promoção da alimentação saudável nas escolas deve ter como base 
alguns princípios, como por exemplos as ações de educação alimentar e 
nutricional estímulo à produção de hortas escolares e restrição do comércio 
de alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura 
trans, açúcar livre e sal, além do monitoramento do estado nutricional dos 
escolares (LEAL, 2010, P.126) 

Portanto, ter uma alimentação saudável é muito importante para manter a 

saúde do corpo em boas condições que permitam a realização de todas as 

atividades do dia a dia (CARDOSO, 2009). 

Além disso, uma alimentação adequada contribui para a prevenção de 

inúmeras doenças futuras que se desenvolvem a partir da falta ou excesso de 

nutrientes que são diariamente ingeridos. 

O consumo de alimentos com alta quantidade de gordura, açúcar e sal (seja 

por quantidades erradas adicionadas no preparo dos alimentos ou pela frequência 

de consumo de produtos industrializados que tenham alto teor de sal), pode causar 

muitos problemas à saúde, como obesidade, diabetes, cárie dental, hipertensão 

(pressão alta), alterações ortopédicas (relativa aos ossos), aumento dos níveis de 

colesterol e triglicerídeos e doenças cardíacas (RODRIGUES, 2009). 

Considerando a importância da nutrição, na prevenção de doenças, bem 

como no crescimento e no desenvolvimento do indivíduo, o Ministério da Saúde do 

Brasil elaborou dez recomendações para uma alimentação saudável. O objetivo 

dessa recomendação é estimular práticas alimentares saudáveis, resgatar hábitos 

alimentares regionais, incentivar o consumo in natura de alimentos produzidos 

localmente e culturalmente referenciados e de elevado valor nutritivo, como frutas, 
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legumes e verduras, grãos integrais e leguminosas, que devem ser consumidos 

desde a infância até a fase adulta e velhice (BRASIL, 2006). 

Os nutrientes, por sua vez, são substâncias que estão presentes nos 

alimentos e são absorvidos pelo corpo humano para nutri-lo (CARDOSO, 2009).  

Uma alimentação saudável é aquela que atende a todas as exigências do 
corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do nosso 
organismo (DUTRA, 2009). A alimentação é um ato voluntário e consciente. 
Ela depende da vontade do indivíduo e é o homem quem escolhe o 
alimento para o seu consumo. A alimentação está relacionada com as 
práticas alimentares, que envolvem opções e decisões quanto à quantidade; 
o tipo de alimento que comemos; quais consideramos comestíveis ou 
aceitáveis para nosso padrão de consumo; a forma como adquirimos, 
conservamos e preparamos os alimentos; além dos horários, do local e com 
quem realizamos nossas refeições (RODRIGUES at al., 2009).  

A Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo 

normalmente causada pelo consumo exagerado de comida e falta de atividade 

física. A desnutrição é uma doença causada por alimentação inadequada e 

insuficiente, com baixa quantidade de energia e proteína, também pode ser causada 

por má-absorção, anorexia ou falta de apetite. Pode ter influência de fatores sociais, 

e nesse caso, acomete principalmente indivíduos de classe social mais 

desfavorecida. Também pode estar relacionada a problemas psiquiátricos ou a 

alguma outra doença (RODRIGUES, 2009). 

Com isso, só confirmamos a ideia de que uma alimentação saudável deve 

ser estimulada em todos os lugares, principalmente na escola. E para que isso 

aconteça é preciso incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes, por 

exemplo, e diminuindo a oferta de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. 

Nos primeiros anos de vida, é essencial para o crescimento e 
desenvolvimento da criança uma alimentação qualitativa e 
quantitativamente adequada, pois ela proporciona ao organismo a energia e 
os nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e para 
a manutenção de um bom estado de saúde (PHILIPPI, et. al, 2003, P. 6). 

Para ter uma alimentação de qualidade faz-se necessário ter conhecimento 

á respeito dos alimentos para que possamos realizar escolhas saudáveis durante o 

nosso dia a dia. 
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2.2 EDUCAÇÃO ALIMENTAR NO ÂMBITO ESCOLAR 

Para assegurar um bom funcionamento do organismo, torna-se necessário, 

entre outras coisas, uma boa alimentação, que possa suprir todas as necessidades 

nutricionais necessárias para a manutenção da saúde, prevenindo, assim, doenças 

provocadas tanto pela ausência de nutrientes, quanto pelo excesso de alimentos.  

Sendo este um direito humano indispensável à construção da cidadania. 

Um dos fatores que pode colaborar para a conquista de uma alimentação de 

qualidade é a educação alimentar, que está ligado a práticas educativas que 

contribuam para a formação de condutas alimentares satisfatórias, evitando o 

aparecimento de doenças como a desnutrição, a obesidade e suas consequências, 

favorecendo uma melhor qualidade de vida (ALBUQUERQUE e MENEZES, 2010) 

Conforme evidenciado, a construção de hábitos alimentares saudáveis deve 

ser realizada desde os primeiros anos de vida, sendo trabalhado no período escolar, 

com alunos do Ensino Fundamental. Acerca da educação nutricional Freitas (1997, 

p. 01) apud Lima (2008, p. 15) enfatiza que: 

[...] tem papel importante na promoção de hábitos alimentares saudáveis, 
desde a infância, é considerada uma medida de alcance coletivo com o fim 
primordial de proporcionar conhecimentos necessários e a motivação 
coletiva para formar atitudes e hábitos de uma alimentação sadia, completa, 
adequada e variada. 

Durante a primeira infância, muitos comportamentos estão sendo 

desenvolvimentos, incluindo os hábitos alimentares. Assim, o trabalho de educação 

alimentar no âmbito escolar, onde o educador atuará como agente principal na 

formação de hábitos alimentares saudáveis, irá exercer aprendizagem e influência à 

criança com hábitos alimentares não-saudáveis, ou seja, muitas vezes, as atitudes 

do educador frente à criança, servem de espelho mais intensamente do que as 

realizadas pelos membros familiares (LIMA, 2008). 

Moreira (2002) apud Lima (2008) menciona que uma alimentação e nutrição 

adequadas são direitos fundamentais, pois alcançam um desenvolvimento físico, 

emocional e intelectual satisfatório, promovendo a qualidade de vida. Sabe-se que a 

falta de recursos financeiros é um obstáculo a alimentação correta, mas ações de 

orientação e educativas devem ser desenvolvidas, visando combater males como a 
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desnutrição e obesidade, pois assim a escola estará realizando sua parte, para 

tornar a comunidade mais saudável. 

A alimentação, envolvida por emoções e sensações, apresenta-se como um 
ato de convívio social, no qual os alimentos são fortes representações 
psicológicas criadas em cada indivíduo, a partir do seu relacionamento 
único e intransferível com os produtos a serem ingeridos por ele. Essas 
experiências são conduzidas desde o nascimento, com o aleitamento 
materno e, posteriormente, com ações e reações diante dos alimentos, e 
influenciadas constantemente pela forma como eles são oferecidos. 
(PHILIPPI, et. al, 2003) 

Atualmente, as refeições são desregradas, ou seja, a família não se reúne 

mais para realizá-las, como ocorria antigamente, onde o jantar em família era uma 

tradição raramente quebrada. Lima (2008, p. 16) enfatiza acerca da alimentação ser 

um ato de convívio social: 

Atualmente, tornou-se comum a troca desta cerimônia, que era o jantar em 
família, pela praticidade dos alimentos congelados, que cada um prepara na 
hora em que chega ao lar, ou, muito pior, pelo imediatismo do fast-foods, 
com seus exageros calóricos, seus refrigerantes, açúcares e sais em 

demasia. 

Este tipo de refeição, com comidas congeladas, semi-prontas ou os fast-

foods são prejudiciais tanto em adultos, e principalmente em crianças em pleno 

desenvolvimento, sendo uma provável sentença à obesidade, conforme Lima (2008). 

Outro fator que contribui para o desenvolvimento da obesidade infantil, no mundo 

industrializado é o consumismo de alimentos gordurosos, repletos de produtos 

químicos, que chamam e atraem a crianças por seus sabores, embalagens e 

propagandas. 

Moreira (2002) apud Lima (2008) enfatiza que a mudança de hábitos é um 

grande desafio, principalmente pelo baixo nível de informação da população em 

relação às práticas alimentares saudáveis. No entanto, a realidade das crianças 

atualmente é muito diferente das crianças de 40, 50 anos atrás, devido às 

armadilhas que propiciam uma alimentação inadequada, que ocasionam problemas 

crônicos como a obesidade e distúrbios cardiovasculares.  

A autora Lima (2008) menciona como um desses fatores, o desenvolvimento 

das novas tecnologias, que surgiram para facilitar nas atividades 
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mecânicas/repetitiva, visando proporcionar maior tempo em nossas próprias vidas, 

mas resultou em apressar as rotinas e mecanizar os relacionamentos. 

Para formar hábitos alimentares saudáveis, a escola pode auxiliar ao 

desenvolver consciência crítica frente ao que estão recebendo para comer, 

propiciando a opção de realizarem suas próprias escolhas (LIMA, 2008).  

As fases da vida pré-escolar e escolar e da adolescência são excelentes 

momentos para uma orientação nutricional ativa e participativa, portanto, a 

alimentação deve ser saudável e adequada a cada uma destas fases, respeitando-

se as características individuais (PHILIPPI, et. al, 2003). 

O adolescente que teve uma boa educação alimentar na infância poderá 

adquirir outros hábitos alimentares, devido ao processo de independência em 

grande escala, ou melhor, de rebeldia durante esta fase de idade, onde mudará seus 

aspectos psicológicos, sociais e socioeconômicos, pela influência de amigos, busca 

de autonomia e identidade, entre outros aspectos. No entanto, este adolescente 

poderá continuar seus bons hábitos de consumo, pois suas bases sólidas da 

infância estarão lá (LIMA, 2008). 

Por meio disso, a escola é um local de grande importância para a formação 

dos hábitos alimentares dos adolescentes, visto que é nesse ambiente em que eles 

permanecem grande parte de seu tempo no dia a dia. Nesse contexto, percebe-se a 

importância que os serviços de alimentação disponíveis no ambiente escolar podem 

assumir, em relação aos alimentos que são considerados adequados do ponto de 

vista nutricional. 

2.3 REFRIGERANTE 

O refrigerante surgiu por volta de 1676 em Paris, inicialmente com outro 

propósito, utilizado para tratamento terapêutico, de uma simples cólica a poliomielite, 

apresentando em sua composição apenas a água, o sumo de limão e açúcar. Em 

1772, acrescentou-se gás no líquido, mas somente em 1830 foi comercializado 

(SILVA et al, 2010). 

Segundo Lima e Afonso (2009) o refrigerante é uma bebida não alcoólica, 

carbonatada, com alto poder refrescante encontrada em diversos sabores ao redor 
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do mundo, e um dos sabores mais consumidos é o de coca-cola e guaraná, sendo 

ingerida por pessoas de várias faixas etárias, englobando crianças, jovens e adultos. 

Por ser uma bebida que se tornou muito popular desde a sua inserção no comércio 

seu consumo aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

Segundo Borges (2016, S/P) a primeira indústria a surgir foi em 1871 nos 

Estados Unidos. Mas somente em 1886 foi criado o refrigerante de grande 

importância comercial, tornando o grande símbolo americano, a “coca-cola”.  

A Coca-Cola foi inventada em maio de 1886 por um farmacêutico, John 
Pemberton, que vivia em Atlanta, Geórgia, nos EUA. Entretanto, foi no 
século XX, com a ascensão dos Estados Unidos e a globalização do 
comércio e da comunicação que ela se destacou como uma das bebidas 
mais conhecidas mundialmente e reconhecida como um símbolo do 
capitalismo norte-americano (TOSCANO, 2009, P.73). 

Segundo Lima e Afonso (2009) no Brasil, o primeiro registro foi em 1906, 

entretanto na década de 1920 é que o refrigerante se tornou parte definitivamente do 

cotidiano dos brasileiros. Atualmente o Brasil é um dos maiores consumidores de 

refrigerantes do planeta, juntamente com EUA, China e México. 

Com a chegada dos eletrodomésticos, especificamente o refrigerador, nos 
anos 50 houve um grande aumento no consumo de refrigerantes no Brasil. 
O aumento foi ainda mais expressivo quando se iniciou o uso do 
Politereftalato de Etileno (PET) como uma outra opção de embalagem, além 
do vidro, para os líquidos refrigerantes (CRUZ, 2012, P.3) 

O refrigerante tomou espaço no consumo de bebidas da população, tanto 

nas estantes dos supermercados, quanto na mesa dos brasileiros. Pessoas de todas 

as faixas etárias já se habituaram a se hidratar apenas com refrigerantes e outras 

bebidas prontas durante o dia, deixando de lado o consumo da água.  

O consumo de refrigerante foi influenciado especialmente pelo seu sabor 

doce e pelo seu aroma, tendo como principal alvo as crianças e adolescentes. Vários 

refrigerantes contêm em sua composição a cafeína, uma substância que causa a 

dependência se for consumida diariamente, fazendo com que as pessoas o 

consomem cada vez mais (LIMA, MENDES, 2013). 

Um dos destaques dentre os sabores de refrigerantes é o de Guaraná, que 

começou a ser produzido no Brasil e se tornou um sucesso nas vendas em 1921, 
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seu xarope de fruta foi trazida diretamente da região de Maués que fica no estado de 

Amazonas (CRUZ, 2012). 

Por ser uma bebida muito popular, o consumo aumentou consideravelmente 
nos últimos anos. O consumo per capita de refrigerante no ano de 1975 era 
1,29 litros e saltou para 7,65 litros no ano de 2003. Os Estados Unidos é o 
primeiro produtor mundial de refrigerantes, logo após vem o México e em 
terceiro lugar, o Brasil (BORGES et al, 2016, S/P). 

Segundo a ABIR (2015) em sua maioria os refrigerantes possuem vários 

ingredientes que compõem a sua formulação, como a água, açúcar, dióxido de 

carbono, conservantes, concentrados, acidulante, edulcorante e antioxidante.  

A água é 90% do volume do refrigerante, os açúcares representados por 

xaropes de sacarose compõem 12% do produto final. Os concentrados originados 

de sucos de frutas ou óleos essenciais apresentam quantidade mínima. O dióxido de 

carbono utilizado para conferir a aparência da bebida e realçar o paladar 

promovendo a impressão sensorial de um produto efervescente. Os conservantes 

são utilizados para retardar a deterioração causada por microrganismos (leveduras, 

mofos e bactérias). Os antioxidantes são utilizados para não ocorrer à deterioração 

do produto da ação do oxigênio. Os aromatizantes são utilizados para aumentar o 

sabor e aroma da bebida e os corantes são utilizados para intensificar a cor, em 

diversas formas naturais e artificiais (CRUZ, 2012). 

Os refrigerantes, do ponto de vista nutricional, têm apenas calorias “vazias” 

por não conseguirem agregar à saúde nenhum nutriente adequado às necessidades 

nutricionais de crescimento e desenvolvimento do indivíduo.  Apesar de atualmente 

existirem refrigerantes que a mídia divulga serem mais nutritivos por terem 

vitaminais e minerais adicionados, isso não faz dessa bebida um alimento mais 

saudável que possa ser um substituto de alimentos naturais. 

O refrigerante e as bebidas açucaradas apresentam elevada densidade 
energética resultante do alto conteúdo de açúcar e alto índice glicêmico. 
Ressalta-se que uma lata de refrigerante do tipo cola contém cerca de sete 
a nove colheres de sopa de açúcar, portanto, os refrigerantes fornecem 
elevada densidade calórica, sem nenhum valor nutricional e merece 
destaque, particularmente, por esse ser um hábito dietético comum, durante 
a infância e adolescência (SWEETMAN et al, 2008 apud. TOMAZ, RAMOS, 
MENDES, 2014, P.189). 
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O refrigerante está presente em todas as refeições do dia, desde o café da 

manhã, os lanches da tarde até o jantar, sendo responsáveis pelo aumento das 

calorias ingeridas diariamente à custa de grandes quantidades de açúcar. Além de 

aumentar as calorias diárias consumidas, resultando em sobrepeso e até mesmo a 

obesidade, o refrigerante também é responsável por outros prejuízos no nosso 

organismo. 

 O alto valor calórico dos refrigerantes, proveniente da concentração de 
açúcares, contribui para a obesidade. E os aditivos neles contidos, tais 
como conservantes e corantes artificiais são substâncias que podem causar 
males à saúde, como câncer, processos alérgicos, hiperatividade [...] 
(NEGRÃO et al, 2015, S/P). 

Dentre os malefícios apresentado do consumo exagerado do refrigerante, a 

bebida também pode ocasionar quadros de gastrite, flatulências e aumento do 

colesterol, além de prejudicar a saúde dentária da criança e do adolescente. A 

erosão dental, provocada por ácidos que contêm no refrigerante, no qual é definida 

como a perda irreversível dos tecidos dentários duros, sem necessariamente que 

haja envolvimento bacteriano (LIMA & MENDES, 2013). 

O expressivo consumo de alimentos em serviços de fast food 
(principalmente em redes de lanchonetes) e de refrigerantes está 
relacionado com o crescimento no consumo de gorduras e açúcar e todas 
as suas consequências nocivas, como o sobrepeso, a obesidade e doenças 
crônico-degenerativas que são as principais causas de morte em muitos 
países (GRANADOS, 2002, apud, LEAL, 2010, P. 124). 

O alto valor calórico dos refrigerantes, proveniente da concentração de 

açúcares, contribui para a obesidade. E os aditivos neles contidos, tais como 

acidulantes, conservantes e corantes artificiais são substâncias que podem causar 

males à saúde, como câncer, processos alérgicos, hiperatividade etc. Há 

associações também do uso de refrigerantes com celulites subcutâneas, estrias, 

alterações gastrointestinais, porém sem apresentarem comprovação científica 

(CARVALHO, 2014).  

A composição da maioria dos refrigerantes contém substâncias como a 

cafeína, acidulantes, corantes e outros elementos que estimulam o sistema nervoso, 

causando alterações no nosso organismo, como distúrbios no sono. Essas 

alterações podem variar muito, dependendo da sensibilidade de cada indivíduo, 

podendo causar reações alérgicas, gastrite e úlcera (ROSSI e VALLINOT, 2010). 
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A indústria alimentícia passou a incorporar vitaminas e minerais a seus 

produtos. Entretanto, a suposta adição de nutrientes não faz dessas bebidas 

alimentos saudáveis que possam substituir alimentos naturais. A quantidade de 

micronutrientes adicionada aos mesmos não atende às necessidades das crianças e 

adolescentes (WIRTH, 2010). 

Do ponto de vista de calorias, as bebidas incorporadas às refeições diárias 

passaram definitivamente a fazer parte da nossa alimentação. Em todas as 

refeições, desde o café da manhã, passando pelos lanches escolares, até o jantar, 

lá estão elas: as bebidas doces, disfarçadas pelo puro néctar das frutas, pelas 

qualidades da soja e até mesmo pelos micronutrientes dos refrigerantes, 

aumentando as calorias das refeições à custa de grandes quantidades de açúcares. 

De acordo com o Guia Alimentar Brasileiro é importante estimular o 

indivíduo, para que consuma alimentos variados, considerados “in natura”, no qual 

inclui pães, cereais, frutas e hortaliças e fazendo a utilização de sal e açúcar com 

moderação. E com isso reduzir o consumo de bebidas processadas, categoria que 

inclui o refrigerante, que apresenta alta concentração de açúcar.  

2.4 CONSUMO DE REFRIGERANTE POR ADOLESCENTES 

As mudanças nos padrões alimentares nas últimas décadas tem se 

resumido no alto consumo de bebidas industrializadas, mas especificamente as das 

bebidas açucaradas, como os refrigerantes, tornando a saúde da população cada 

vez mais preocupante para alguns nutricionistas e estudiosos (VEGA et al, 2015). 

A adolescência é uma fase que ocorrem diversas mudanças biológicas, 

psicológicas e sociais que podem influenciar no consumo alimentar, no qual os 

alimentos que eles preferem são aqueles com excesso de açúcares e gorduras, 

muitas vezes marcados pela preferência e não pela disponibilidade de alimentos 

considerados saudáveis (CARMO et al, 2006). 

A adolescência é um dos períodos mais excitantes e também desafiadores 
do desenvolvimento humano. Geralmente considerado como período da 
vida entre 12 e 21 anos de idade, a adolescência é uma época de grande 
transformação fisiológica, psicológica e cognitiva durante a qual as crianças 
se tornam adultos (MAHAN e ARLIN, 2012 apud PEREIRA, 2015, P. 11). 
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O consumo alimentar de adolescentes é definido pela presença de alimentos 

gordurosos e de alta densidade energética, como por exemplo, lanches do tipo fast 

food, refrigerantes, sendo substituído pelo consumo de alimentos do grupo das 

frutas, legumes e verduras e de alimentos do grupo do leite (ESTIMA et al, 2011). 

Além disso, são frequentes algumas práticas alimentares inadequadas, 

como a troca de refeições tradicionais como almoço e jantar por lanches, que muitas 

vezes são acompanhados por refrigerantes. 

Durante o consumo nos primeiros 10 minutos, 10 colheres de chá de açúcar 

é consumido no seu corpo, 100% do recomendado diariamente. Devido à presença 

do ácido fosfórico que corta o gosto, faz com que a pessoa não vomite pela grande 

quantidade de açúcar. Em 20 minutos o nível de açúcar em seu sangue estoura, 

tendo um aumento na produção de insulina. O fígado responde transformando todo 

o açúcar que recebe em gordura. Nos 40 minutos é empurrado para o intestino 

grosso cálcio, magnésio e zinco, aumentando o metabolismo. As altas doses de 

açúcar e outros adoçantes aumentam a excreção de cálcio na urina, ou seja, está 

urinando seus ossos, uma das causas da osteoporose. 60 minutos depois as 

propriedades diuréticas da cafeína entram em ação. Tudo que estava no 

refrigerante, não sai sem antes ter posto para fora, junto, coisas das quais farão falta 

ao organismo (FETT, 2012). 

Nos últimos 10 anos, o consumo de refrigerantes pelas crianças quase 

dobrou nos Estados Unidos. Adolescentes do sexo masculino bebem em média três, 

as meninas adolescentes é maior que duas latas diárias, sendo que 10% delas 

chegam a beber mais de cinco latas ao dia (WIRTH, 2010).  

Se considerarmos que muitas crianças consomem um copo de refrigerante 

ou suco, em todas as refeições ou lanches (cinco copos ao dia), elas terão, em 

média, 550 calorias adicionadas às suas refeições, o que representa aumento do 

valor calórico de uma refeição. Sucos artificiais como os engarrafados não 

preservam as propriedades nutricionais das frutas e contém grandes quantidades de 

sódio, corantes e conservantes. Muitas vezes são mais calóricos do que os 

refrigerantes. (WIRTH, 2010). 

Do ponto de vista nutricional, os refrigerantes são verdadeiramente calorias 

vazias, ou seja, não conseguem agregar à saúde das crianças e adolescentes 
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nenhum nutriente importante e adequado às necessidades nutricionais de 

crescimento e desenvolvimento. 

No próximo capítulo trataremos dos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa referente à percepção do consumo de refrigerante pelos estudantes do 

ensino fundamental da Escola estadual Pantaleão Coelho Xavier e da Escola 

Estadual Aral Moreia. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Esta seção por finalidade demonstrar a metodologia utilizada na pesquisa. 

Em seu primeiro momento será descrito o campo da pesquisa que foi selecionado, 

contexto da pesquisa, os objetivos da pesquisa e por fim os métodos aplicados. 

3.1 CAMPO DE PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido no município de Antônio João - MS, cidade que 

possui uma população de cerca de 8 mil habitantes na contagem populacional de 

2011 do IBGE. Localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à sudoeste de 

Mato Grosso do Sul (Microrregião de Dourados) e na fronteira com o Paraguai. 

Localiza-se na latitude de 22º11’27” sul e longitude de 55°56’52” oeste.1 

3.2 CONTEXTOS DA PESQUISA  

O trabalho realizado contemplou duas Escolas Estaduais, no município de 

Antônio João - MS, sendo a Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier e Escola 

Estadual Aral Moreira. Para a realização do trabalho foi feito previamente uma visita 

na escola colaboradora, solicitando o desenvolvimento do mesmo ao diretor, e logo 

após, ocorreu um momento de diálogo com os alunos do 7º ano A e B do ensino 

fundamental, para explicar como seria a pesquisa.  

Para a realização da pesquisa foi entregue o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, autorização para os pais na participação dos alunos (APÊNDICE 1).2 

Para Goldim et al (2003), o processo de consentimento livre e esclarecido 

tem por objetivo permitir que a pessoa que está sendo convidada compreenda os 

procedimentos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, visando permitir uma 

decisão autônoma. 

Para a coleta das informações dos entrevistados foi elaborado um 

questionário semi-estruturado (APÊNDICE 2)3. Essa técnica de investigação é 

                                                           
1
 Fonte: Site db-city.com. 

2
 Foi concedido autorização para o uso do nome da Escola, conforme anexo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Dourados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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composta por um número de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas (GIL, 2008). 

Os questionários foram entregues aos alunos e respondido em apenas uma 

aula de 50 minutos nas duas escolas, na qual foi possível identificar os 

conhecimentos dos alunos em relação ao consumo do refrigerante. 

Para obter informações em relação ao tipo de bebida consumida pelos 

alunos do 7º ano do ensino fundamental, durante o intervalo na cantina da escola, foi 

feito observações durante o mês de Agosto, 2 vezes por semana em cada uma das 

escolas. Sendo observadas quais bebidas eram disponíveis e quais eram suas 

preferências. 

Os resultados quantitativos foram analisados em gráficos, utilizando-se de 

porcentagem comum considerando as respostas de cada participante. Os dados 

qualitativos foram feitos por meio de uma análise do conteúdo estudado. Buscando 

identificar estudantes que consomem em excesso o refrigerante os que consomem 

em menor quantidade, como também se eles sabem sobre as propriedades e 

malefícios do refrigerante e os que não sabem sobre esta questão. 

3.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo da pesquisa é o de verificar a percepção de estudantes do ensino 

fundamental sobre o consumo de refrigerante. Para que o objetivo principal fosse 

alcançado, algumas ações iniciais foram traçadas e alguns objetivos específicos 

foram necessários:  

 Analisar o conhecimento dos estudantes sobre as propriedades do 

refrigerante; 

 Identificar o conhecimento dos estudantes em relação aos malefícios e 

benefícios no consumo de refrigerante; e 

 Verificar a frequência no consumo de refrigerante durante as refeições do 

dia. 

                                                                                                                                                                                     
3
 Foi elaborado questionário semi-estruturado para coleta de informações, conforme anexo. 
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3.4 MÉTODOS 

Inicialmente foi realizada uma extensa revisão bibliográfica com objetivo de 

colher informações em monografias, artigos científicos, publicações em revistas, 

dissertações, internet, relacionados especificamente a trabalhos sobre o consumo de 

refrigerantes, percepção de estudantes. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para 

Marconi e Lakatos (2008, P.158), a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema.  

Possui um caráter quali-quantitativo, uma vez que tanto dados numéricos 

quanto os fatores que influenciam nestes serão importantes. Desta forma, há uma 

interdependência dos dados quanti e qualitativos. 

A metodologia quantitativa caracteriza-se de amostras amplas e informações 

numéricas, por meio de técnicas estatísticas, desde a mais simples como percentual 

ás mais complexas como coeficiente de correlação (MARCONI e LAKATOS, 2008).  

Para Marconi e Lakatos (2008), o método qualitativo se difere do quantitativo 

através do modo de coletagem das suas amostras e análise dos dados, sendo, a 

principal pela estatística, o método qualitativo visa estudar o ser humano com o meio 

em que vive através de aspectos como hábitos, atitudes e comportamento em geral 

e o seu instrumento de pesquisas não são estruturadas.  

O estudo de caso também foi abordado nessa pesquisa, pois de acordo com 

Gil (2008) o primeiro procedimento consiste em delimitar a unidade que constitui o 

caso em estudo. Este estudo pode ser focado em uma pessoa, uma família, uma 

comunidade, um conjunto de relações ou processos (como conflitos no trabalho, 

segregação racial numa comunidade etc.) ou mesmo uma cultura. 

O estudo de caso visa a retratar a realidade de uma determinada população, 

de forma que as inter-relações dessa população sejam verificadas para o estudo. Ele 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados (GIL, 2008). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente trabalho foi realizado com os alunos de 7º ano do ensino 

fundamental de duas escolas estaduais no município de Antônio João – MS. Na 

escola estadual Aral Moreira, dos 35 alunos do 7º ano B presentes, 28 alunos 

aceitaram participar da pesquisa, sendo 14 meninos e 14 meninas. Na Escola 

Estadual Pantaleão Coelho Xavier, dos 36 alunos do 7º ano A, 27 aceitaram 

participar da pesquisa, sendo 13 meninas e 14 meninos. 

Os alunos foram indagados a responder um questionário semiaberto em sala 

de aula na qual foi possível conhecer melhor seus conhecimentos em relação ao 

consumo de refrigerante, bem como, identificar os malefícios, benefícios e 

propriedades do refrigerante e destacar a frequência do seu consumo durante as 

refeições do dia. 

4.1 OBSERVAÇÕES REALIZADAS DURANTE O INTERVALO NAS ESCOLAS 

ESTADUAIS 

Foram realizadas observações durante o intervalo para identificar os tipos de 

bebidas disponíveis na cantina das escolas. Na escola Estadual Aral Moreira 

disponibiliza bebidas como, refrigerantes do tipo coca cola, guaraná, sucos de 

caixinha (Ades). Mas o que os alunos mais compram é o refrigerante, principalmente 

o do tipo coca cola. Já na escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier a bebida 

disponibilizada na cantina é apenas sucos, deixando de lado a venda de 

refrigerante. Segundo o diretor da escola, a venda de refrigerante foi proibida há três 

anos, com o objetivo de aumentar a venda de alimentos considerados saudáveis na 

cantina. 

A partir desses resultados foi possível observar a grande diferença no tipo 

de bebida disponível na cantina das duas escolas, sendo que na escola Aral Moreira 

tem-se uma variedade de bebidas, como refrigerantes, sucos de caixinha, já na 

escola Pantaleão a única bebida é o suco e que consequentemente esta relacionada 

com o habito alimentar dos alunos durante o intervalo, podendo também influenciar 

no consumo diário dos alunos. 
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Embora a família seja um importante determinante na formação dos hábitos 

alimentares, outros fatores como a escola, a mídia e a rede social são 

potencialmente influenciáveis no processo de construção dos hábitos alimentares do 

adolescente e, consequentemente, do indivíduo adulto. 

Podemos considerar que devido os adolescentes passarem uma quantidade 

considerável de tempo na escola e em seus arredores, alimentos de conveniência 

disponíveis na escola podem ter uma grande influência sobre seus hábitos 

alimentares (MAHAN e ARLIN, 2012). 

E também na escola que muitas crianças realizam suas refeições, fazendo 

escolhas que revelam suas preferências e hábitos alimentares (ZANCUL 2004 apud 

SANTOS et al.,2010). 

4.2 ANÁLISES DAS PERGUNTAS DE MÚLTIPLAS ESCOLHAS SOBRE QUAIS 

BEBIDAS CONSUMIDAS, MOTIVOS E FREQUÊNCIA NO CONSUMO DE 

REFRIGERANTES. 

Ao analisar as informações do questionário, foi perguntado aos alunos se 

consideram o refrigerante uma bebida saudável, na escola Estadual Aral Moreira 

43% dos alunos responderam que não é saudável, 18% responderam que é 

saudável, e 39% responderam que não sabe. Na escola Estadual Pantaleão Coelho 

Xavier, 93% dos alunos responderam que o refrigerante não é saudável, e 7% 

responderam que não sabem. 

Podemos ver que grande parte dos alunos da escola Pantaleão sabe que o 

refrigerante não é uma bebida saudável (93%), em relação aos alunos da escola 

Aral Moreira (43%).  

Analisando tal informação, foi perguntado aos alunos a respeito de qual 

bebida comprava na cantina da escola. Na escola Estadual Aral Moreira, 89% 

respondeu comprar refrigerantes, 7% sucos de caixinha e 4% diz não comprar 

nenhum tipo de bebida. Já na Escola Estadual Pantaleão, 92% diz comprar sucos 

8% não compra nenhum tipo de bebida. Podemos ver a diferença entre os tipos de 

bebidas consumidos pelos alunos das duas escolas, que está relacionado com o 

que a cantina disponibiliza. 
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Esse consumo abusivo pelos alunos da escola Aral Moreira também sugere 

baixa utilização de alimentos fontes de cálcio e consumo reduzido de água, o que 

predispõe a doenças nutricionais por carências de micronutrientes.  

O refrigerante é um líquido calórico e, como tal, possuem em sua 

composição substâncias como o sódio, carboidratos e, principalmente o açúcar, fato 

que o faz ser bastante atrativo e apreciado por crianças de todas as idades.  

A Figura 1 demonstra os tipos de bebidas consumidas durante as refeições 

do dia dos alunos da Escola Aral Estadual Moreira, conforme abaixo: 

Figura 1 – Tipos de bebidas consumidas durante as refeições do dia dos alunos da Escola Aral 
Estadual Moreira. 

 

Fonte: próprio autor 
 

A bebida mais consumida pelos adolescentes durante as refeições na escola 

Estadual Aral Moreira foi refrigerante (52 %), seguido pelos sucos (31%) e pelo 

consumo de água (17%) (Figura 1). O consumo de bebidas pelos adolescentes 

durante as refeições, quando estratificado por gênero mostra que mais meninas 

(60%) do que meninos (40%) consomem refrigerantes, assim como os meninos 

(75%) consomem mais sucos nas refeições em relação às meninas (25%). 

Já na Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier (Figura 2), a bebida mais 

consumida pelos adolescentes durante as refeições foi os sucos  (73%), seguido do 

refrigerante (8%), pelo consumo de água (15%) e os que não consomem nenhum 

tipo de bebida (4%). Podemos observar esses dados conforme os gráficos abaixo: 
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Figura 2 – Tipos de bebidas consumidas durante as refeições do dia dos alunos da Escola 
Pantaleão Coelho Xavier. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Observa-se que na escola Estadual Aral Moreira a bebida preferencial dos 

alunos na hora das refeições é o refrigerante (52%) e na escola Estadual Pantaleão 

Coelho Xavier é os sucos (72%), mostrando assim a grande diferença dos hábitos 

alimentares dos alunos das duas escolas. No qual deixa em evidencia, que através 

da influência da escola em relação às práticas de uma alimentação saudável, ou a 

diminuição de alimentos industrializados, como o refrigerante e outras bebidas faz 

com que os alunos reflitam que bebida pode ou não ser consumida durante as 

refeições. Como mostra nos dados anteriores do “tipo de bebida disponibilizada na 

cantina da escola”, na qual a escola Pantaleão proíbe a venda de refrigerantes na 

cantina, mostrando aos alunos que esta bebida não faz parte de alimentos que são 

considerados saudáveis. Já na escola Aral Moreira continua disponibilizando o 

refrigerante na cantina, e consequentemente fazendo parte do consumo dos alunos 

na hora do intervalo, como também durante as outras refeições do dia. 

O consumo de líquidos durante as refeições não é aconselhável e deve ser 

controlado, pois pode ocorrer distensão gástrica e estímulo de saciedade 

precocemente, diminuindo a ingestão de alimentos mais nutritivos. Ressalta-se ainda 

que a capacidade gástrica infantil é reduzida em comparação com a de um adulto e 

o foco principal do momento é a refeição, logo deve ser ofertada após a refeição, de 

preferência água e sucos naturais (SILVA, 2009). 

Com relação aos motivos pelos quais os adolescentes tomam refrigerante na 

Escola Aral Moreira (Figura 3), a maioria afirmou ser o sabor o principal motivo 
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(57%), seguindo da falta de outras bebidas na cantina da escola (25%), e a sede 

(14%). 

Tanto os meninos como as meninas afirmaram consumir refrigerantes 

porque gostam do sabor (50% versus 50%, respectivamente) ou por estarem com 

sede (50% para cada gênero) e pela fata de outra bebida na cantina da escola, 

meninos (57%) e meninas (43%). Nenhum dos entrevistados informou beber 

refrigerante por estar disponível em casa. 

De acordo com os estudantes entrevistados, o que leva os estudantes a 

consumirem o refrigerante na escola é a questão da falta de opção de outras 

bebidas na cantina, como sucos naturais, embora o sabor do refrigerante seja 

agradável para eles, levando-os a consumirem. 

Figura 3 – Motivos pelos quais os estudantes consomem o refrigerante na Escola Estadual 
Aral Moreira 

 
Fonte: próprio autor 

 

Na escola Estadual Pantaleão Coelha Xavier observou quase os mesmos 

resultados em relação aos motivos pelos quais os estudantes consomem o 

refrigerante, sendo que a maioria consome o refrigerante pelo sabor (82%), e alguns 

por estarem com sede (11%) (Figura 4). A única diferença é que não é disponível a 

venda de refrigerantes na cantina da escola, fazendo com que os alunos não 

comprem refrigerante durante o intervalo, sendo disponíveis apenas sucos.  

Podemos considerar que as preferências alimentares dos adolescentes são 

feitas a partir de seu paladar (MAHAN e ARLIN, 2012). 
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Segundo Estima (2011), o consumo de refrigerantes vem aumentando no 

Brasil nos últimos anos pela influência do sabor do produto além dos hábitos dos 

pais, que se torna modelo para as jovens. 

Figura 4 – Motivos pelos quais os estudantes consomem o refrigerante na Escola Estadual 
Pantaleão Coelho Xavier. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Diferenças significativas foram encontradas na frequência do consumo de 

refrigerantes entre os estudantes das escolas estaduais. Sendo que na escola 

Estadual Aral Moreira, observou-se que a frequência de ‘2 a ou mais vezes por dia “ 

predominou em ambos os gêneros. No entanto, verificou-se que as meninas 

apresentaram maior frequência diária de consumo (2 ou 4 vezes na semana) do que 

os meninos, com diferença estatisticamente significante (Figura 5). 

Figura 5 – Frequência do consumo de refrigerante pelos adolescentes, segundo gênero. 
Escola estadual Aral Moreira. 

 

 
Fonte: próprio autor 

   



36 

 

 

Já na escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier, observou-se que a 

frequência predominante em ambos os gêneros foi de “1 a 3 vezes no mês”. No 

entanto, verificou-se que as meninas apresentaram maior frequência diária de 

consumo (1 vez na semana) do que os meninos, não apresentando diferença 

estatisticamente significante (Figura 6). 

Figura 6 – Frequência do consumo de refrigerante pelos adolescentes, segundo gênero. 
Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier 

 

Fonte: próprio autor 

 

Com isso fica evidente que os alunos da escola Estadual Aral Moreira 

consomem com mais frequência o refrigerante do que os alunos da escola Estadual 

Pantaleão Coelho Xavier. Uma possível explicação da frequência no consumo de 

refrigerante dos alunos das duas escolas seria na forma como a escola se posiciona 

sobre o consumo do refrigerante.  Pelo fato da escola Estadual Pantaleão Coelho 

Xavier se preocupar com os hábitos alimentares dos alunos, quando proibiu a venda 

de refrigerante na cantina, bem como a diminuição de outros alimentos 

industrializados, fez com que os alunos se questionassem em consumir o 

refrigerante com maior frequência. 

4.3 ANÁLISES DAS PERGUNTAS DISCURSIVAS SOBRE A PERCEPÇÃO 

DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS E BENEFÍCIOS E 

PROPRIEDADES DO REFRIGERANTE 
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Para finalizar o questionário foi perguntado se eles sabiam explicar quais 

eram os malefícios e benefícios do refrigerante e quais eram as propriedades do 

refrigerante. 

Ao averiguar as respostas dos alunos da escola Estadual Aral Moreira, foi 

possível constatar que os mesmos, de forma geral, salientaram não ter um conceito 

adequado sobre um os malefícios do refrigerante, pois 70% dos alunos responderam 

não saber sobre os malefícios e apenas 30% dos alunos responderam. Como vemos 

nas seguintes citações: 

 “Enfraquece os ossos”; e 

 “Seu consumo pode fazer mal a saúde”. 

Os alunos da escola Estadual Aral Moreira apresentaram pouco 

conhecimento do que o refrigerante pode causar no organismo através do seu 

consumo excessivo, uma possível explicação seria a grande quantidade de 

refrigerante que eles consomem no dia a dia, não se preocupando com o que está 

bebida pode causar no organismo. 

Já os alunos da escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier, foi possível 

observar que os mesmos, de forma geral, salientaram ter um conceito adequado 

sobre os malefícios do refrigerante, pois 92% dos alunos responderam alguns 

malefícios do consumo excessivo do refrigerante e apenas 8% citou não saber. 

Como vemos nas seguintes citações: 

 “Engorda, da estria e não faz bem a saúde”; 

 “Enfraquece os ossos e causa diabetes se consumir”;  

 “pode causar várias doenças”; e 

 “Sim, porque ele tem uma alta quantidade de açúcares”. 

Estudos revelam que o consumo excessivo de refrigerantes vem se tornando 

um aspecto relevante na dieta dos adolescentes, o que é um problema comum no 

mundo todo. O açúcar está presente em quase todos os refrigerantes. O excesso de 

açúcar, tanto no próprio produto como no seu consumo excessivo, pode causar 

cáries, sobrepeso, obesidade, flatulência, agravar gastrite, diabetes, em alguns 

casos favorecer o estresse, níveis elevados de triglicérides sanguíneos, aumento 

dos níveis do colesterol total e da fração LDL (mau colesterol) (ROSSI; VALLINOT, 

2010). 
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Os alunos foram orientados a responder a seguinte pergunta: “quais os 

benefícios no consumo de refrigerante”? Dos alunos da escola Aral Moreira 

responderam que não tem nenhum benefício, representando 14%, enquanto que 

82% não souberam responder e 4% dos alunos responderam que apresenta 

benefícios por ser uma bebida refrescante. Na escola Pantaleão Coelho Xavier os 

alunos responderam que os benéficos do refrigerante seriam pelo seu sabor, 

representando 24%, por estarem com sede (24%), outros pela energia (21%), 

enquanto que 28% diz que não apresentam nenhum benefício e 9% não souberam 

responder. 

E por último os alunos foram orientados em responder quais são as 

propriedades contidas no refrigerante. Tem-se a confirmação que a metade os 

alunos da Escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier (50% vs 50%) sabem da 

composição do refrigerante. Como vemos nas seguintes citações: 

 “Açúcar, corante, gás, química e outros”; 

 “Cafeína e muito açúcar’; e 

 “Açúcar, corante e cola”. 

Já os alunos da Escola Estadual Aral Moreira tiveram dificuldades em 

responder quais eram as propriedades do refrigerante, 89 % dos entrevistados 

responderam que não sabiam e apenas 11% estavam cientes de algumas 

propriedades do refrigerante. Como vemos nas seguintes citações: 

 “Açúcar, corantes, cola e outros”; e 

 “Açúcar, gás, frutas”; 

Foi possível reconhecer através dessa pergunta que alguns alunos estão 

cientes sobre a grande quantidade de açúcar e outra substância que são nocivas a 

saúde.  

O consumo do refrigerante merece algumas considerações, pois eles e 

outras bebidas açucaradas apresentam elevada densidade energética resultante do 

alto conteúdo de açúcar.  

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 

mostraram um aumento de 500% no consumo de refrigerantes nos últimos 50 anos. 

Atualmente, metade dos americanos e a maioria dos adolescentes (65% das 
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meninas e 74% dos meninos) consomem refrigerantes diariamente (CARMO ET AL, 

2006). 

O consumo de produtos sob forma líquida pode ter efeitos fisiológicos 

diferenciados dos alimentos no estado sólido, pois, muitas vezes, os líquidos não 

ativam os centros de saciedade, o que leva o indivíduo a ter maior ingestão 

energética. Além disso, o consumo de alimentos sob a forma líquida não é sempre 

acompanhado da redução de alimentos calóricos sob a forma sólida, o que gera 

aumento na ingestão de calorias (ESTIMA, 2011). 

Apesar das limitações o estudo reveste-se de importância por permitir uma 

reflexão sobre o consumo de refrigerante e bebidas açucaradas, cada vez mais 

frequentes na população, especialmente entre adolescentes. Tais bebidas são 

disponíveis e consumidas tanto em casa como na escola, sendo consideradas 

saborosas. 

 Os programas de educação nutricional devem pensar em como priorizar o 

consumo de outras bebidas, além de proibir a comercialização desses produtos nas 

escolas, com o objetivo de estimular o consumo de bebidas mais saudáveis nessa 

faixa etária. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho foi possível observar a percepção dos alunos em relação 

ao consumo de refrigerante, na qual a escola tem um papel importante na 

construção de hábitos alimentares dos escolares, através de práticas alimentares 

saudáveis.  

Na escola Estadual Pantaleão Coelho Xavier os alunos mostraram estar 

cientes em relação ao consumo do refrigerante, destacando os malefícios que o 

refrigerante traz para o organismo se consumido diariamente, como a obesidade, a 

diabetes, enfraquecimento nos ossos. Estavam cientes também das propriedades do 

refrigerante, na qual destacaram principalmente o açúcar. 

 A escola teve um papel importante na construção de hábitos alimentares 

saudáveis, a partir do momento em que foi proibida a venda desta bebida na cantina 

da escola, sendo disponibilizados apenas sucos considerados menos prejudiciais a 

saúde, fez com que os alunos diminuíssem o consumo do refrigerante, tanto no 

âmbito escolar, quanto fora dele, mostrando que os alunos consomem com menos 

frequência o refrigerante no seu dia a dia. 

 Já na escola Estadual Aral Moreira os alunos tiveram maior dificuldade em 

responder as questões voltadas para o consumo excessivo do refrigerante, como os 

malefícios, as propriedades do refrigerante e se essa bebida é saudável ou não. A 

partir disso foi observado um consumo excessivo de refrigerantes pelos escolares, 

tanto em relação à quantidade quanto à frequência, bem como nos momentos de 

ingestão observada neste estudo ser maior durante as grandes refeições. Além 

disso, esses resultados chamam a atenção, pois hábitos alimentares inadequados 

quando consolidados, principalmente durante a infância, período de criação e 

estabelecimento dos hábitos alimentares do indivíduo poderão refletir no seu futuro. 

Diante desse quadro, se faz necessárias ações voltadas para a promoção de 

hábitos alimentares saudáveis através de educação alimentar e nutricional nas 

escolas, contando com professores e profissionais da área da nutrição e também 
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com a orientação dos pais para evitar o consumo de refrigerantes e outros alimentos 

que não são saudáveis em casa e na escola. 

Estratégias educativas que enfatizem a redução do consumo de 

refrigerantes e de alimentos com açúcares devem ser adotadas, como, por exemplo, 

o incentivo à substituição de refrigerantes e outras bebidas contendo açúcar por 

sucos de frutas e outras bebidas naturais e hidratantes, como alternativas nutritivas 

e menos calóricas. 

Tais medidas visam contribuir para a qualidade de vida dos adolescentes e a 

prevenção de agravos à saúde na vida adulta. Com isso é importante que sejam 

realizadas outras pesquisas analisando a percepção sobre o refrigerante na 

adolescência para a melhor avaliação e para ampliar o conhecimento sobre os 

hábitos alimentares inerentes a esse estágio da vida. 
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Apêndice 1 - Questionário para os alunos do ensino fundamental 

 

Resquisador: Valdoir Pereira Figueiredo 

Orientadora: Profa. Camila Romeiro 

Questionário para os alunos do ensino fundamental 

Nome da Escola:______________________________________________________________ 

Nome do Participante:__________________________________________________________ 

Serie: 7 ano ____   

1-Você compra alimentos na cantina da escola? 

(   ) Sim, sempre;      (   ) Algumas vezes;      (   ) Não, Nunca;    (   ) Não sabe. 

2-Qual a bebida você compra na cantina da escola? 

(   ) Sucos Naturais (de laranja, uva);     (   ) Sucos de caixinha;    (   )Refrigerante;      (   )Água. 

3-Você considera o refrigerante uma bebida saudável? 

(   ) Sim;      (   )Não;      (   )Não sei. 

4-Quais são as bebidas que são disponíveis na cantina da escola? 

(   ) Refrigerante;      (   ) Sucos naturais;      (   ) Água. 

5-Quantas vezes consomem refrigerantes? 

(   ) Nunca      (   ) 1 a 3 vezes no mês      (   ) 1 vez na semana   (   ) 2 a 4 vezes na semana      

(   ) 1vez por dia      (   ) 2 ou mais vezes por dia 

6-Quais são os motivos que consomem os refrigerantes? 

(   ) Gosto pelo sabor;    (   )Por causa das propagandas na mídia;    (   ) sede;  (   ) Pais tomam;     

(   ) Tem em casa; 

(   ) Amigos tomam;    (   ) Falta de outras bebidas na cantina;     (   ) outros. 

7-Quais é o tipo de bebida mais consumida durante as refeições? 

(   ) Agua;          (   )Sucos    (   ) refrigerantes 

8-Quais são os malefícios no consumo de refrigerante? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9-Quais os benefícios no consumo de refrigerantes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10-Você conhece os ingredientes que compõem o refrigerante? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Data: ___/  ___/ ______ 
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Apêndice 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Eu, Valdoir Pereira Figueiredo, responsável pela pesquisa “Educação alimentar: um estudo de caso 
sobre a percepção do consumo de refrigerante por estudantes do ensino fundamental em Antônio 
João-MS, aluno do Curso de Ciências Biológicas das Faculdades Magsul, orientado pelo Profa. 
Camila Romeiro, estamos fazendo um convite para você participar como voluntário deste nosso 
estudo. Esta pesquisa tem como objetivos:  

- Verificar a percepção do consumo de refrigerante por estudantes de ensino 

fundamental 

 - Analisar o conhecimento dos estudantes sobre as propriedades do refrigerante 

- Identificar o conhecimento dos estudantes em relação aos malefícios e benefícios 

no consumo de refrigerante; 

Verificar a frequência no consumo de refrigerante durante as refeições do dia. 

Para sua realização será feito o seguinte: Os participantes receberão um questionário semi-
estruturado para uma melhor identificação de seus conhecimentos sobre o consumo de refrigerante, 
bem como observações da escolha de bebidas na cantina da escola. Durante todo o período da 
pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando 
para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores. Em caso de algum problema relacionado 
com a pesquisa você terá direito à assistência gratuita que será prestada. Você tem garantido o seu 
direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo 
de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. As informações desta pesquisa serão confidencias, e 
serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação. Será também utilizada imagens. Os gastos necessários para a sua participação na 
pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de 
danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 
extra-judicial.  
 
               AUTORIZAÇÃO  
Eu,_________________________________________________________________________ 
responsável pelo menor_________________________________________________________ após 
a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 
pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente 
informado, ficando claro para mim que minha participação e do menor é voluntária e que posso retirar 
este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 
ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos 
possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos 
sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em 
participar deste estudo.  
 

_____________________________________ 
Assinatura do voluntário 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
voluntário para a participação neste estudo. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE 
 

Dados dos pesquisadores: 
Valdoir Pereira Figueiredo Tel. (67) 9 99225016 
Camila Romeiro – Tel. (67 ) 99309-9073 


