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Objetivos 

Trabalhar conceitos sobre alimentação saudável de forma ativa e participativa utilizando 

a pirâmide alimentar como instrumento principal. 

Referencial teórico 

As práticas alimentares adotadas por escolares adolescentes têm incluído em demasia 

dietas ricas em gorduras, açucares e sódio com pequena participação de frutas e 

hortaliças (Carmo et al., 2006; Tora et al., 2007). Em muitas situações os alimentos 

mais disponíveis nem sempre são os mais saudáveis, a merenda escola preferida por 

crianças e adolescentes incluem refrigerantes e alimentos ricos em gorduras, como 

pastéis, pizzas e salgados em geral. O consumo diário desses tipos de alimento e os 

hábitos da vida contemporânea, principalmente os relacionados as atividades e 

brincadeiras realizadas pelas crianças como horas exaustivas de vídeo game e internet,  

comprometem o gasto calórico, sendo também um fator que acentua a obesidade nesta 

fase de vida (Reinehr  et al., 2001; Mayer; Weber, 2013). A obesidade infantil vem 

crescendo tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento e tem 

influenciado diretamente na saúde da população infanto-juvenil (Wang et al., 2002).  

Para promover hábitos alimentares saudáveis, e conseqüentemente reduzir os índices de 

obesidade é necessário investir em atividades que auxiliam no desenvolvimento e na 

construção do conhecimento sobre a influência da dieta alimentar sobre a saúde. 



Metodologia 

Este estudo foi realizado entre estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma 

escola da periferia do município de Capanema, Pará, norte do Brasil. Para iniciar as 

atividades foi aplicado um questionário contendo cinco questões fechadas compostas 

por três alternativas (1-O que é pirâmide alimentar? 2- Dentre os alimentos listados 

quais são alimentos saudáveis a saúde? 3- Que alimento fortalece os ossos? 4- Que 

alimentos compõem a base da cadeia alimentar? 5- Qual a importância da alimentação 

saudável?). Após este diagnóstico, uma ação intervencionista, de cunho educativo, foi 

realizada buscando auxiliar o aluno a construir seus próprios conceitos de alimentação 

saudável. Dessa forma, utilizou-se a pirâmide alimentar e relações sobre constituição, 

variedade e quantidade dos alimentos para se obter uma alimentação equilibrada 

saudável.  

Resultado 

No total, 25 estudantes participaram deste estudo, sendo 10 do sexo masculino-M e 15 

do sexo feminino-F com idade média de 10,4 e 11,2 anos, respectivamente. A maioria 

dos entrevistados (88%, 9M 13F) sabia definir pirâmide alimentar. Quando solicitado à 

escolha de um alimento saudável a maioria opinou pelo suco de frutas e 12% 

escolheram batata frita. Todos identificaram que o refrigerante não é um alimento 

saudável. Quando indagados sobre o alimento que auxilia no fortalecimento dos ossos, a 

maioria apontou o leite, no entanto, 13% apontaram o macarrão instantâneo como 

alimento importante para o fortalecimento ósseo. Sobre os alimentos que constituem a 

base da pirâmide alimentar a maioria escolheu o tomate (52%), seguido de pão (24%) e 

queijo (24%). Todos os estudantes informaram que a alimentação saudável é importante 

para a saúde. Após este diagnóstico foram utilizados recursos didático-pedagógicos 

como cartazes e rodas de conversas para intervir e auxiliar as crianças a construírem o 



conhecimento mostrando os alimentos, sua constituição e organização na pirâmide 

alimentar. Durante as rodas de conversa observou-se que muitas crianças informaram 

que se alimentavam de farinha de mandioca, embutidos (mortadela, salsicha e 

calabresa) e enlatados (carnes e peixe em conserva) com muita freqüência. Além disso, 

muitas possuíam aversão a legumes e hortaliças e consumiam reduzida porção de frutas.  

 Conclusão 

A partir deste estudo pode-se perceber que existe uma grande dificuldade por parte dos 

estudantes em aplicar os conhecimentos que se trabalham na escola. Para o aluno o 

mundo da teoria é ainda muito distante da vivência. A pirâmide alimentar já tinha sido 

trabalhada, mas os estudantes, não haviam consolidado este conhecimento, e isto pôde 

ser observado no momento em que esses estudantes montaram seus modelos de 

pirâmide alimentar. A maioria desses estudantes sabe o que é alimentação saudável, no 

entanto, não buscam esta prática no momento de selecionar os alimentos para o 

consumo. Muito dessas dificuldades em manter uma dieta mais saudável estão também 

atreladas aos hábitos alimentares dos pais e do próprio contexto social em que se 

encontra a família. Auxiliar na consolidação desses conhecimentos trazendo para a 

vivência desses estudantes é de fundamental importância para estimular o pensar e o 

agir fazendo com que estes reflitam sobre seus próprios hábitos e possam ser agentes de 

sua própria saúde. 
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