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RESUMO 
 
O estado de saúde do adulto é refletido pelo seu estado nutricional quando criança. Devido as consequências ao se 
chegar na fase adulta, há um grande interesse no consumo alimentar das crianças e seu atual estado nutricional, que 
tendo sido relacionado a obesidade infantil e em oposto a isto a desnutrição causada não por falta de alimentos, também, 
mas em sua grande maioria a consumo de alimentos pobres de nutrientes e que agreguem saúde e este infantil. O 
constante consumo de produtos alimentícios pobres de vitaminas e minerais está deixando a saúde infantil defasada por 
ser na primeira década de vida que eles estão moldando seus gostos e costumes, que por continuidade a estes hábitos 
alimentares não saudáveis podem vir a ter agravos de saúde quando jovens e adultos. Sabe-se que os números 
relacionados a obesidade infantil e a desnutrição tem crescido significativamente e se tornado uma epidemia. As 
políticas públicas para o combate à estes problemas de saúde não tem sido fiscalizadas para diminuir estes números. Em 
consequência a isso, este estudo busca levantar ações lúdicas e práticas para uma educação alimentar e principalmente 
nutricional, visando resgatar hábitos alimentares saudáveis e garantir uma saúde futura com segurança das crianças. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE : sobrepeso, obesidade, excesso de peso, desnutrição, praticas alimentares infantis. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A obesidade infantil é considerada uma epidemiologia crescente e muito preocupante não 

somente no Brasil, mais a nível mundial, por se tratar de uma doença com distúrbios metabólicos 

que afetam uma criança na sua primeira década de vida e que serão refletidos se não tratado, na vida 

adulta. Mais essas consequências vão além de más escolhas alimentares e sim um conjunto de 

fatores (ROCHA, 2013): a inatividade física aliada a exposição de aparelhos eletrônicos e 

principalmente televisão, que expõe essa criança a desenhos e personagens animados, fazendo a 

indústria de publicidade e propaganda relacionar o seu produto com estes desenhos e personagens, 

aumentando assim o consumo (INSTERSCIENCE, 2003); a exclusão social ao se relacionar e 

brincar com outras crianças em atividades que envolvam corrida, pulos e flexibilidade, este obeso 

não consegue se exercitar por exemplo ao fazer uma a mesma intensidade que os outros devido a 

seu excesso de tecido adiposo e assim tem seu rendimento menor que os demais eutróficos 

(FERNANDES et al., 2012); e consequência dessa exclusão social vem os problemas psicológicos 

que é a baixa autoestima devido se sentir deixado de lado por seu estado físico. E por ter 

dificuldades de relacionamentos com amigos, colegas e família, pode começar um quadro 
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depressivo e também de ansiedade, por seu emocional estar abalado devido não ter aceitação por 

parte dos colegas (LUIZ et al., 2005). Este último irá refletir num consumo de alimentos por 

impulso, sem necessidade real de fome, o que mostra a relação que o alimento tem em gerar 

sensação de prazer e está criança no momento de comer estar feliz e esquecer dos seus problemas 

de relacionamentos e exclusão, o que gera um gera um vício, pois toda vez que se sentir mal 

emocionalmente irá recorrer ao alimento para trazer sensação de alegria e bem estar (OLIVEIRA et 

al., 2009) 

 

 

2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA 

 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde pode ser comprometida por 

alguns fatores dentre eles; agentes agressivos também chamados de fatores de risco como ruídos, 

temperatura, mobiliário, iluminação não adequada; deficiência de fatores ambientais, falta de 

atividade muscular, falta de comunicação com outras pessoas, falta de diversificação em tarefas de 

trabalho e principalmente ausência de desafios intelectuais (MEHANNA et al., 1999). 

 O termo “qualidade” refere-se a certos atributos de características considerados indicadores 

de superioridade em relação a determinado assunto. O termo “vida” é definido como uma categoria 

que entre outras coisas inclui, saúde, relações familiares satisfatórias, condições financeiras estáveis 

(SANTOS, 1999).  

 A partir do ponto de vista da medicina, a qualidade de vida traduz-se pela qualidade da 

saúde, indicada por índices da natalidade, morbidade, mortalidade, idade média da população, taxas 

de expectativa de vida, emergência ou não de doenças infecto contagiosas. A psicologia tem, nos 

últimos anos  agregado outros indicadores a este conceito, devido as suas preocupações com o 

estresse e a forma de evitá-lo, a busca da satisfação no trabalho, a importância de garanti-la no 

ambiente de trabalho (TÚLIO, 2015).  

 Existem três necessidades humanas básicas que devem ser satisfeitas, para se conseguir o 

equilíbrio total, e em consequência o bem–estar total, são elas:  

 

 a) Exercício Aeróbico: aeróbico significa viver no ar e/ou utilizar oxigênio. Assim sendo, a expressão 
exercícios aeróbicos refere-se às atividades que exigem oxigênio pôr períodos prolongados (tempo longos, 
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pouca velocidade, esforço moderado), obrigando a um aumento da capacidade de oxigenação. Exercícios 
regulares deste tipo tem efeitos benéficos sobre o coração, pulmões, e o sistema vascular, pois geram: 1) 
aumento da capacidade do corpo para movimentar o ar para dentro e para fora dos pulmões; 2) aumento do 
volume total de sangue bombeado; 3) melhoria da capacidade do sangue de transportar oxigênio.  Além disso, 
a atividade física regular e na quantidade certa ajuda a desenvolver ossos mais fortes, uma atividade mental 
mais positiva, melhor circulação sanguínea e maior proteção contra doenças cardíacas.  b) Hábitos 
Alimentares adequados: o que inclui a determinação de quantidade e tipos de alimentos de acordo com o 
consumo energético da vida diária.  c) Equilíbrio Emocional: pessoas expressam a necessidade de livrar-se da 
ansiedade e achar a solução para seus problemas emocionais. Os indivíduos preferem sentir-se descontraídos 
e felizes em relação à vida e possuir as reservas de energia, que muitas vezes são desperdiçadas com o 
desequilíbrio emocional. Uma das consequências do desequilíbrio emocional é a perda do ímpeto de realizar 
algo. Algumas vezes, mais repouso, alimentação melhor e atividade física são suficientes para restabelecer o 
equilíbrio emocional.  O bem-estar total é uma condição que surge de um estado global de equilíbrio físico  e 
psicoemocional na vida de uma pessoa. E pode-se falar em boa qualidade de vida quando a pessoa goza deste 
bem-estar total. (SELL, 2010, p. 21) 
 
 

 O grupo de Qualidade de Vida da OMS definiu qualidade de vida como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. (LOUZADA, 1999, p. 35). A 

Organização Mundial de Saúde também englobou cinco dimensões a esta definição: saúde física,  

saúde psicológica,  nível de independência,  relações sociais,  meio ambiente.  

 Qualidade de vida diz respeito justamente a maneira pela qual o indivíduo interage  (com 

sua individualidade e subjetividade) com o mundo externo, portanto à maneira como o sujeito é 

influenciado e como influencia. 

 

2.2 ATIVIDADE FÍSICA X ESPORTES X EXERCÍCIO FÍSICO  

 

A evolução do homem e sua própria sobrevivência está atrelada ao movimento que faz e 

desenvolve com seu meio. O exercício físico e a atividade corporal é o meio de interação do ser 

humano com a natureza. E apesar de sermos herdeiros de uma longa tradição de atividades físicas 

moderadas, sendo por meio de jogos, guerras, entre outros exercícios, foi somente a partir do século 

XX que as práticas de atividades físicas foram democratizadas. Juntamente com o homem, a 

educação física e dos esportes também modificou-se, cultural e metodologicamente, visando a 

promoção da saúde e do bem-estar por meio da adesão e permanência das práticas regulares de 

atividades físicas, corporais e esportivas (TÚLIO, 2015; TURBINO, 2010). 

Movimentos corporais que objetivam gastos energéticos diferenciando-se do repouso, 

resultam em ‘atividade física’, a qual pode ser conceituada como qualquer movimento corporal, que 

se traduz pela contração muscular esquelética produzindo um gasto energético mais elevado que o 

basal. Já o termo ‘exercício físico’, refere-se a toda a atividade física planejada e repetitiva, que vise 
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a melhoria e manutenção da atividade física. Enquanto que o termo ‘esporte’  pode ser entendido 

como uma atividade individual ou coletiva, com ênfase pelo sentido de jogo e que desde os 

primórdios esteve  associado ao divertimento, ao prazer da disputa e ao fortalecimento do caráter, 

mas não necessariamente à saúde (RAMSAUER, 2014).  

Nota-se que, o alcance global do esporte, e nos dias atuais, também, como fenômeno social, 

permitindo encontrar significados mais efetivos “quando deixou de concentrar-se apenas no 

rendimento, e conseguiu incorporar os sentidos educativos e do bem-estar social” (TUBINO, 1992, 

p. 7).  

O esporte é o grande fenômeno sócio-cultural da atualidade estimulando crianças, jovens, 

adultos e até mesmo idosos à sua prática. Como fenômeno cultural, apresenta várias possibilidades 

de manifestação, diferenciando-se em esporte de alto rendimento (profissional), atividade de lazer, 

para portadores de deficiência, bem como na escola. O esporte transmite valores de acordo com 

suas formas de manifestação, o que indica a necessidade de adequação do seu sentido ao ambiente 

social em que se insere (GONZÁLES, 2012).  

Mas deve-se levar em conta que, nos últimos tempos, as pessoas são completamente 

sedentárias ou apresentam indícios do mesmo. E elas mesmas que mais ganhariam com a prática 

regular de atividade física, seja como forma de prevenir doenças, promover saúde ou até mesmo 

para sentirem-se melhor (SABA, 2001). 

Neste sentido faz-se necessário que as pessoas  conheçam as atividades que satisfaçam os 

vários interesses, sejam estimuladas a participar e recebam um mínimo de orientação que lhes 

permita a opção. Em outras palavras, a opção, em termos de conteúdo, está diretamente ligada ao 

conhecimento das alternativas que a atividade física oferece. 

Segundo SOVA (1998) os exercícios no solo oferecem muitos benefícios, mas quase sempre 

eles vêm acompanhados por dores, superaquecimento, transpiração e sensação de exaustão. Já 

GONÇALVES (1996) diz que, praticar exercícios físicos  regularmente melhora todos os cincos 

componentes do condicionamento físico: condicionamento aeróbico, força muscular,  resistência 

muscular, flexibilidade e composição corporal. Cada um destes desempenha um papel vital na 

saúde do organismo. Deve-se condicionar no maior número possível deles.  

É importante fazer um aquecimento antes de começar os exercícios, pois evita que sofram 

algum tipo de lesões. Um aquecimento completo consiste em: “um aquecimento térmico, que põe 

seus músculos em movimentos e começa a lubrificação das articulações;  um pré-alongamento, que 
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previne as possíveis lesões causadas no treinamento, e um aquecimento aeróbico, que aumenta, com 

segurança, sua frequência cardíaca” (SOVA, 1998  p. 35).  

O mesmo autor (1996)  orienta que, não existem duas pessoas exatamente iguais.  Todos nós 

temos diferentes capacidades físicas e todos nós visamos a diferentes objetivos dos nosso 

programas de exercícios. Por isso, eis a necessidade de ajustar o programa às necessidades próprias, 

definindo objetivos, convivência, custo, segurança, variedade, instrutor, programas, entre outros. 

Baseando-se nestes autores, pode-se dizer que, os exercícios físicos são importantes no 

auxílio e combate de doenças e também promovendo melhorias no corpo e  na mente: 

 

a)  Estresse: possui ação tranquilizante que leva à sensação de bem-estar.  O esforço físico aumenta a 
produção dos hormônios conhecidos como endorfina, diminuindo assim os  níveis de estresse.  
b) Pressão Arterial: os exercícios aeróbicos moderados e de longa duração são eficientes na diminuição e 
regularização da pressão arterial particularmente, quando associados à redução do peso corporal e ingestação 
de sal.  
c) Flexibilidade: a falta de exercícios físicos poderá desencadear um processo de enriquecimento dos tecidos 
comprometidos à amplitude dos movimentos. 
d) Diabetes: o exercício abriga o organismo a utilizar  maiores quantidades de glicose, melhorando a relação 
glicose-insulina-tecido, através do aumento da sensibilidade dos tecidos à  insulina. Esse feito pode levar à 
redução na administração de insulina, assim como na prevenção da nebrupatia diabética. 
e) Osteoporose: os exercícios físicos estimulam o aumento de cálcio nos ossos. Aumento também, do 
conteúdo mineral dos mesmos. Isso acontece devido adaptação  fisiológica orgânica, em resposta a força de 
tração exercida pelos músculos sobre os ossos. 
f) Obesidade: segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade tem um impacto sobre à  saúde, tão 
grave quanto o tabagismo. Sendo que tornou-se uma epidemia, causada pelo sedentarismo do mundo atual.  
g) Terceira Idade: o envelhecimento é um fenômeno fisiológico, social, psicológico que acontece com todos 
os seres humanos, sendo um processo progressivo.  O que muda de uma pessoa para outra são seus hábitos de 
vida, sua maneira de ter e ver as coisas ao seu redor, seu sedentarismo ou não. (TÚLIO, 2015, p. 28) 

 

Concluindo que, os exercícios físicos  ajudando a superar a inibição funcional e a tensão 

psicossomática, transformando uma atividade receosa em uma atividade otimista, construtiva e 

prazerosa, proporcionando qualidade de vida. Os programas de atividades físicas para crianças e 

adolescentes devem ser focados, principalmente no domínio do lazer e adaptados para cada idade. O 

profissional de educação física é um aliado ao profissional de nutrição, ambos com o objetivo de 

promover a qualidade de vida, combatente a obesidade. Além de ensinar e promover sobre uma 

saúde com nível de satisfatório ao ótimo, também no  ambiente familiar e social. Sendo a família, 

juntamente com a escola responsáveis pela educação e os primeiros passos das crianças 

(CACHIONI, 2002; TÚLIO, 2015).  

Os esforços para que estes resultados sejam atingidos devem ser encarados como medidas de 

saúde pública, pois a atividade física influencia muitos problemas de saúde comuns, é acessível e 
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pouco dispendiosa, e, no geral, os benefícios superam em muito os investimentos (MAZO et al., 

2009).  

 

2.3 PRÁTICAS ALIMENTARES 

 

Uma alimentação saudável ou uma “boa prática alimentar”  pode ser definida como a ingestão 

de alimentos adequados em quantidade e qualidade para suprir as necessidades nutricionais, 

permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Considera-se também que a 

consistência adequada dos alimentos pode proteger a criança de aspiração. Além disso, sua 

quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos cardiovascular, 

digestório e renal (BRASIL, 2012).  

O Caderno de Atenção Básica (CAB) específico sobre aleitamento materno e alimentação 

complementar (BRASIL, 2009a) traz informações completas sobre a alimentação saudável nos 

primeiros anos de vida. No entanto, algumas considerações serão também descritas a seguir. 

 

A abordagem da criança pela equipe de saúde deve destacar a importância dos hábitos alimentares na 
promoção da saúde. Tal prática possibilita o controle dos desvios alimentares e nutricionais e a prevenção de 
várias doenças na infância e na vida adulta futura, entre as quais as deficiências nutricionais, as doenças 
crônicas, o sobrepeso e a obesidade. (BRASIL, 2012, p. 133) 

 

 

Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno (BRASIL, 2004), que 

isoladamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida 

(BRASIL, 2012;  GIUGLIANI, 2004; WHO, 2001). Já a partir dos 6 meses de vida, devem ser 

introduzidos alimentos complementares ao aleitamento materno, por dois anos ou mais (WHO, 

2001). 

A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito 

Federal (VITOLO et al., 2008) mostrou que: 

 

As crianças, já no primeiro mês de vida, receberam água, chás e outros leites. Cerca de 25% das crianças entre 
3 e 6 meses já consumiam comida salgada e frutas. No entanto, no período recomendado para a introdução de 
alimentos sólidos/semissólidos (entre 6 e 9 meses), 26,8% das crianças não recebiam papa salgada. 
Constatou-se consumo elevado de café, refrigerantes e especialmente de bolachas e/ou salgadinhos entre as 
crianças de 9 e 12 meses. Tais resultados indicam que as equipes de saúde devem reforçar as orientações de 
introdução da alimentação complementar. (VITOLO et al., 2008, p. 34) 
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Estima-se que metade da população de crianças menores de 4 anos, nos países em 

desenvolvimento, sofra de anemia ferropriva (BRASIL, 2007). Na América Latina, a anemia afeta 

55% das crianças de 6 a 18 meses e 30% das pré-escolares. Estudos apontam que, em vários locais 

do Brasil, aproximadamente a metade dos pré-escolares é anêmica, com a prevalência chegando a 

67,6% nas idades entre 6 e 24 meses. Conforme a PNDS de 2006, a prevalência de anemia no Brasil 

em crianças de 6 a 59 anos é de 20,9%. No caso de gestantes, estima-se uma prevalência média 

nacional de anemia em torno de 30% (GIUGLIANI et al., apud DUNCAN et al., 2004). 

A anemia é um dos fatores mais importantes relacionados ao baixo peso ao nascer, à 

mortalidade materna e ao deficit cognitivo em crianças (GIUGLIANI et al., apud DUNCAN et al., 

2004). A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia e a carência nutricional específica 

mais prevalente tanto em países industrializados como nos em desenvolvimento (BRASIL, 2007)  

sendo ainda considerada uma carência em expansão em todos os segmentos sociais, atingindo 

principalmente crianças menores de dois anos e gestantes (GIUGLIANI et al., apud DUNCAN et 

al., 2004). 

 

Uma em cada três pessoas no mundo é afetada pela deficiência de vitamina A ou pela deficiência de ferro. 
Manifestações clínicas dessas carências (como morte materna e infantil, resposta imunológica diminuída, 
cegueira, retardo mental e anemia) afetam mais de meio bilhão da população mundial. Tais efeitos 
devastadores são somente parte do problema. Outros dois bilhões de pessoas residentes em áreas de baixo 
nível socioeconômico, tanto na área urbana quanto na rural, são deficientes marginais em micronutrientes, 
impossibilitados de alcançar seu potencial de desenvolvimento físico e mental. (BRASIL, 2007, p. 159) 

 

Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no País, mantém-se a elevada 

prevalência de anemia. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, 

realizada em 2006, identificou que a Região Nordeste apresenta a maior prevalência de anemia em 

crianças menores de 5 anos (25,5%), e a Norte, a menor (10,4%). Embora não tenha sido observada 

associação estatística entre a classificação econômica e a prevalência de anemia, observa-se menor 

porcentagem de crianças anêmicas nas classes A e B. A prevalência de anemia não mostrou 

associação com a cor da pele, nem com a ordem de nascimento da criança. A pesquisa aponta maior 

prevalência de anemia em crianças com idade inferior a 24 meses (24,1%), quando comparadas às 

crianças com idades entre 24 e 59 meses (19,5%). Quanto à situação do domicílio, observou-se que 

as crianças moradoras de áreas rurais apresentaram menor prevalência de anemia quando 

comparadas com as crianças nas áreas urbanas (SENA; SILVA; PEREIRA, 2007,  apud BRASIL, 

2012).  
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A partir dos 4 meses de idade, ocorre a depleção do estoque de ferro, e a alimentação passa a 

ter papel fundamental na prevenção da anemia (COZZOLINO, 2007; BRASIL, 2009b). O ferro na 

forma heme, presente nas carnes, é mais facilmente absorvido. O ferro que não está na forma heme, 

presente nos vegetais, precisa estar na forma ferrosa e depende do estado nutricional e dos outros 

alimentos para ser absorvido. É importante conhecer os alimentos que favorecem ou prejudicam a 

absorção para incluí-los ou não nas refeições ricas em ferro, como o almoço e o jantar. O período de 

intervalo é de 2 horas, para não haver interferência (MELLO; LUFT; MEYER, 2004, apud 

BRASIL, 2012).  

Fatores que facilitam a absorção do ferro: Ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos); 

Ácidos orgânicos (presentes na casca de feijão, nos cereais crus e nos farelos); Fatores que 

prejudicam a absorção do ferro: Cálcio (presente no leite e em seus derivados) = que afeta, também, 

a forma heme; Polifenóis (presentes nos chás e na cafeína) (BRASIL, 2012; BRASIL; 2004b).  

O comportamento alimentar da criança nesta fase é imprevisível, variável e transitório, mas, 

se não for conduzido adequadamente, poderá se transformar em distúrbio alimentar e perdurar em 

fases posteriores (BRASIL, 2012; BRASIL, 2004a; BRASIL, 2005). 

A abordagem familiar é uma atividade inserida nas práticas de atenção básica e é fundamental 

para o entendimento da estrutura e da dinâmica familiares. Os bons hábitos alimentares devem ser 

transmitidos aos pais e demais familiares para estimular que todos possam adquiri-los. A promoção 

da alimentação saudável é fundamental durante a infância, quando os hábitos alimentares estão 

sendo formados. É importante que a criança adquira o hábito de realizar as refeições com sua 

família, em horários regulares (TÚLIO, 2015; PAES et al. 2015; BRASIL, 2012).  

Na fase de  alimentação de crianças de 7 a 10 anos o ritmo de crescimento é constante, com 

ganho mais acentuado de peso próximo ao estirão da adolescência. A maior independência e a 

crescente socialização da criança promovem melhor aceitação dos alimentos. As transformações, 

aliadas ao processo educacional, são determinantes para o aprendizado em todas as áreas e para o 

estabelecimento de novos hábitos (ASSIS, 2017; BRASIL, 2012) 

Além da grande importância da família, a escola passa a desempenhar papel de destaque na 

manutenção da saúde da criança.  

 

A oferta alimentar modificou-se, causando mudança de hábitos. A mudança no padrão alimentar (tais como: 
aumento do consumo de alimentos processados e ricos em gordura e diminuição da ingestão de alimentos não 
industrializados), aliada à redução da atividade física, provocou a transição nutricional, caracterizada pela 
queda das taxas de desnutrição, pelo aumento da prevalência de obesidade e pelo incremento de casos de 
“fome oculta” – deficiências nutricionais específicas, pouco evidentes clinicamente, mas prejudiciais à saúde. 
(BRASIL, 2012, p. 149) 
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A vigilância da qualidade, da composição, da biossegurança e dos aspectos toxicológicos dos 

alimentos disponíveis objetiva: proporcionar à criança o crescimento e o desenvolvimento em toda 

a sua potencialidade; a profilaxia e o reconhecimento de doenças causadas por escassez ou excesso 

de nutrientes. 

As políticas públicas em saúde são diretrizes de ações que devem estar de acordo com as 

realidades da comunidade e serem capazes de prevenir ou solucionar os problemas atuais no curto 

prazo, mesmo antes da efetivação de reformas econômicas e sociais de maior impacto. A 

implementação dos Dez Passos para uma Alimentação Saudável: Guia Alimentar para Crianças 

Menores de Dois Anos mostrou-se efetiva na melhora de alguns aspectos da saúde da criança 

(aleitamento materno, práticas alimentares e morbidades), sendo evidente a necessidade da ampla 

aplicação desse programa na rede básica de saúde e na comunidade. Outras providências devem ser 

urgentemente tomadas quanto à situação da anemia infantil que atinge atualmente cifras alarmantes, 

como, por exemplo, a suplementação profilática de ferro e o enriquecimento dos alimentos. Tais 

medidas já se mostraram efetivas quando implementadas de forma sistemática e contínua. As 

crianças na faixa etária menor de dois anos beneficiam-se mais intensamente com programas que 

priorizam a vigilância nutricional no pré-natal e no primeiro ano de vida (VITOLO et al., 2005).  

 

2.4 OBESIDADE 

 

A obesidade é um distúrbio metabólico caracterizado por um estado inflamatório crônico e 

acúmulo excessivo de gordura corporal, que apresenta um risco para a saúde e contribui para o 

desenvolvimento de outras patologias, como diabetes melittus tipo 2, hipercolesterolemia, 

hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, síndrome de apneia obstrutiva do sono, 

comprometimentos osteomioarticulares e diversos tipos de cânceres (PAES, et al., 2015) 

A etiologia da obesidade parece estar vinculada a inúmeros fatores, tais como polimorfismos 

gênicos, disfunções de sinalização de hormônios hipotalâmicos vinculados à saciedade, apetite e 

fome,  aumento da liberação de adipocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo branco e balanço 

energético positivo, no qual a alta ingestão calórica total, em especial o consumo elevado de 

alimentos energéticos, ricos em gorduras saturadas, açúcares e sal, ultrapassa a necessidade calórica 

diária. O desenvolvimento da obesidade em estágios iniciais da vida está associado à manutenção 

do estado fisiopatológico durante a vida adulta (PAES, et al., 2015). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) projetou que em 2005 o mundo teria 1,6 bilhões de 

pessoas acima de 15 anos de idade com excesso de peso (IMCI ≥ 25 kg/m2) e 400 milhões de 

obesos (IMC ≥ 30 kg/m2). A projeção para 2015 é ainda mais pessimista: 2,3 bilhões de pessoas 

com excesso de peso e 700 milhões de obesos. Indicando um aumento de 75% nos casos de 

obesidade em 10 anos (MELO, 2011).  

 

O Brasil ocupa no ranking da OMS a 77ª. posição, bem atrás dos campeões insulares da Micronésia no 
Pacífico Sul: Nauru, Ilhas Cook, Estados Federados da Micronésia e Tonga. Os Estados Unidos, apesar da 
notoriedade, ocupam a quinta posição e a Argentina é o país mais obeso na América do Sul, ficando em 
oitavo.  Em 2010 o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram 
dois grandes levantamentos dos números do excesso de peso e obesidade no Brasil: o VIGITEL Brasil 2009: 
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico3 e a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF).  (MELO, 2011, p. ?) 
 
 

Dados divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostraram uma 

realidade preocupante:  

 

mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e 20% das pessoas adultas nos país são 
consideradas obesas. O mais alarmante é que o problema não se restringe aos mais velhos. Relatório da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) aponta o aumento do sobrepeso também na população infantil. Estima-se que 7,3% das 
crianças menores de 5 anos estão acima do peso, sendo as meninas as mais afetadas: 7,7%. (ADORNO, 2016, 
p. ?) 
 
 

De acordo com a OMS, caso nada seja feito para reverter a curva de crescimento, em 2025, 

11,3 milhões de crianças no país estarão com excesso de peso. Para Maria Edna de Melo, 

endocrinologista da Universidade de São Paulo (USP) e presidente da Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), todos os países em desenvolvimento 

passam por um momento de transição nutricional (MELO, 2011).  

 
As possibilidades de mudanças das práticas alimentares de crianças pequenas podem ser limitadas pelas 
condições sócio-econômicas e culturais, assim, sugere-se que, embora a alimentação humana possa referir-se 
à necessidade básica para a sobrevivência, ela não se limita a um fenômeno natural, na medida em que as 
práticas alimentares encontram-se vinculadas tanto à disponibilidade de alimentos quanto à escolha dos 
mesmos, dependendo dos valores culturais e das bases educacionais  (VITOLO, 2005, p. 1449). 

 

Há alguns anos, a fome era o maior motivo de preocupação e as mortes por desnutrição, 

frequentes. “Quando começamos a alterar esse quadro, isso mudou. Passamos de um período de 

escassez para a fase da bonança.” Porém, os alimentos industrializados ganharam mais espaço por 

serem práticos e palatáveis. Mas muitas pessoas esquecem ou ignoram que eles também são ricos 

em gordura e sal, além de terem um baixo potencial de saciedade (MELO, 2011).  
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2.3.1 Obesidade Infantil  

 

A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil está aumentando em todo o mundo, com 

reflexos em curto e longo prazos na saúde pública (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 

2003; OLIVEIRA; FISBERG, 2003).  

“A obesidade infantil pode ser definida como um quadro de acúmulo excessivo de gordura 

corporal no tecido adiposo durante a infância, com implicações negativas para a saúde” (PAES et 

al., 2015, p. 123).  

O autor também acrescenta que: 

 

Demonstra-se associação inversa entre nível de atividade física e desenvolvimento da obesidade, 
principalmente em estágios iniciais da vida, o que justifica a adesão a essas práticas especialmente em 
crianças. Enquanto, para a população adulta, estão bem estabelecidas as recomendações da prática de 
atividade física no combate à obesidade e aos seus efeitos, para a populac ¸ão pediátrica, a magnitude do 
volume, da intensidade e da frequência de atividade ainda é controversa. (PAES et al., 2016, p. 124) 

 

No Brasil, a obesidade vem aumentando em todas as camadas sociais. Estudos nacionais 

demonstram prevalências de excesso de peso em crianças e adolescentes que variam entre 10,8% e 

33,8% em diferentes regiões. O resultado da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 

e da Mulher, realizada em 2006, demonstrou que 7% das crianças menores de 5 anos apresentam 

excesso de peso em relação à altura (BRASIL, 2012). 

 

A obesidade na infância é o mais importante fator de risco conhecido para as doenças cardiovasculares na 
vida adulta e esses fatores, apresentados na infância, se ampliam posteriormente. Por isso, é necessário 
combatê-los desde fases iniciais da vida, especialmente em relac ¸ão a hábitos assumidos nesse período. 
(PAES et al. 2015, p. 124) 

 

A pediatra do Hospital Santa Lúcia Nathália Sarkis elenca que a obesidade é uma doença e 

que está cada vez mais frequente na população, principalmente na pediatria. Ela menciona alguns 

dos principais prejuízos da obesidade, como o aumento do colesterol, dos triglicerídeos e da pressão 

arterial. “Ainda há as questões psicossociais, que abalam muito as crianças. Entre 6 e 7 anos, elas 

são muito cruéis e isso pode resultar em provocações, críticas e isolamento, gerando estresse e uma 

possível depressão.” (ADORNO, 2016, p. ?).  
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Nathália ressalta a socialização no ambiente escolar como uma das grandes dificuldades para 

crianças diagnosticadas com obesidade. “Elas não conseguem praticar atividades físicas com a 

mesma agilidade que um colega com o peso normal, e isso cria uma categorização.” O bullying com 

crianças acima do peso é uma realidade e, como muitas delas ainda não estão preparadas para lidar 

com isso, acabam se tornando crianças tristes. 

Apesar de preocupante, a pediatra garante que o quadro é reversível. Para isso, ela ressalta a 

importância do apoio familiar e da assistência de profissionais especializados, como nutricionistas, 

endocrinologistas e psicólogos. “A criança deve ser tratada como um todo”, conclui Nathália. Para a 

presidente da Abeso, o papel dos parentes é fundamental. Além de servirem de exemplo, os pais são 

os responsáveis por prover o que entra em casa. “Não é o consumo que deve ser controlado, é a 

entrada. Um alimento muito calórico, e que todo mundo gosta, não deve ser comprado.”  

(ADORNO, 2016, p. ?).  

A aterosclerose e a hipertensão arterial são processos patológicos iniciados na infância e, 

entre os fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis, estão os hábitos alimentares 

desregrados e a falta de atividade física. Portanto, intervir precocemente, ou seja, prevenir a 

obesidade na infância significa diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência de 

doenças crônico-degenerativas (BRASIL, 2012).  

No desenvolvimento da criança, há situações frequentemente associadas à obesidade que 

servem para facilitar a identificação de fatores de risco: 

 

* Sobrepeso ou obesidade dos pais. A obesidade da mãe, mesmo antes da gestação, correlaciona-se ao índice 
de massa corpórea da criança na idade de 5 a 20 anos; 
* A inatividade física, indiretamente avaliada pelo número de horas em que a criança assiste à televisão. Deve 
ser encorajado que se reduza a 2 horas/dia o tempo com atividades sedentárias, como videogames, 
computador e televisão; 
* Ausência de aleitamento materno. A maioria dos estudos atribui ao aleitamento materno uma ação protetora 
contra a obesidade em crianças. (MS, 2012, p. 159) 

 

A diminuição da prática de atividades físicas entre as crianças é considerada uma das 

principais razões para o aumento da obesidade infantil. Atualmente, muitas dedicam o tempo livre a 

assistir televisão ou jogar videogame. “Há 20 anos, elas não tinham tablets, celulares, e o uso da 

televisão era moderado. Brincar embaixo do prédio ou na rua fazia parte da rotina”, observa 

Nathália (ADORNO, 2016, p. ?). Nesses casos, especialistas aconselham que os pais busquem 

atividades físicas para que as crianças voltem a se exercitar periodicamente. Exercícios regulares e 

alimentação saudável são o segredo para reverter ou afastar a obesidade. 
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A recomendação da OMS é de que as crianças devem se exercitar diariamente por uma hora. 

Nathália Sarkis destaca que há várias opções de atividades que podem ser interessantes para as 

crianças. Skate, bicicleta, tênis, natação, arvorismo e amarelinha são apenas alguns exemplos. O 

mais importante é que a atividade seja realizada de maneira lúdica. Maria Edna acrescenta que o 

melhor esporte é aquele que a criança goste e que os pais possam proporcionar. “A perda de peso 

não deve ser a maior preocupação, mas sim a aderência. Se a criança estiver feliz e saudável, o 

corpo vai responder.” (ADORNO, 2016, p. ?).  

 

Estão comprovados os benefícios que o exercício físico promove para a saúde das pessoas, por atuar na 
melhoria da aptidão cardiorrespiratória, da composição corporal e do bem-estar psicossocial, entre outros. O 
exercício físico tem sido usado como importante ferramenta na prevenção e no tratamento da obesidade12 por 
desenvolver qualidades físicas que modificam positivamente a composição corporal e a atividade metabólica 
e por atenuar as comorbidades associadas ao excesso de peso (PAES et al., 2015, p. 124) 
 
 

Uma opção de atividade para estimular as crianças é um treino funcional adaptado. A aula, 

chamada de campo de guerra, aposta em circuitos para movimentá-las de maneira intensa e 

divertida. São 10 estações que intercalam agilidade, corrida, saltos, abdominais, flexões e exercícios 

com elástico. Os alunos ficam em cada estação por um minuto e têm apenas 30 segundos de 

descanso. (ADORNO, 2016; TUBINO, 2010).  

Ao final de uma boa aula, as crianças são recompensadas com brincadeiras. Pique-

bandeirinha e pique-pega estão entre as favoritas. Em seis meses de aula, o professor Hebert 

Eduardo garante que os resultados são visíveis. “Eles tiveram uma grande melhoria do 

condicionamento, da qualidade motora e estão emagrecendo enquanto se divertem.” Ao fim da aula, 

as crianças estão suadas, mas a animação é a mesma do começo (ADORNO, 2016). 

A maioria das recomendações clínicas são de tratamento da obesidade se baseia na união de 

diversas intervenções como mudança de hábitos alimentares, uso de medicamentos, prática de 

regular atividade física e outras. Juntamente com a contribuição do exercício físico na atenuação e 

no tratamento da obesidade infantil e das comorbidades a ela associada (PAES et al., 2016). 

 

3. METODOLOGIA 

           “O modelo de educação que se tem, e as vocações que é capaz de despertar estão 

intrinsecamente associados aos modos pelos quais se pratica poder na sociedade”. Com base nesta 

citação de Brittar (2007), foi aplicado a metodologia participativa nas ações para se conduzir cada 

criança a ser protagonista de sua saúde e conscientizar sobre a atual situação alimentar que se 
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encontra, os perigos presentes e as consequências futuras. A importância desta metodologia 

aplicada à crianças é para que nesta fase, até a primeira década de vida, em que estão se 

desenvolvendo, despertem a importância e cuidado com sua própria saúde, levando em conta de 

quais serão os reflexos futuros. Esta metodologia busca não apenas fazer com que o aluno absorva o 

ensinamento transmitido e acumule as informações, mais que ele absorva e torne-se multiplicador 

de atitudes saudáveis e capaz de agir como antes não conseguia. Com essa visão no contexto escolar 

o professor/educador torna-se um instrutor e motivador ao aluno, instigando a relacionar seu 

aprendizado com a família, colegas e outros que estão no seu círculo de convívio. Foi desenvolvida 

uma ação por semana com duração de 1:30 horas cada turma, sendo cada mês trabalhado com um 

tema central e ações torneadoras deste assunto. Na Escola Municipal Doutor Borges de Medeiros as 

ações eram desenvolvidas na segunda-feira no período matutino com os alunos do 2ºA ano do 

Ensino Fundamental, no período vespertino com os alunos do 2ºB ano da mesma escola; na terça-

feira no período matutino com os alunos do 1ºA da Escola Municipal Doutor Borges de Medeiros e 

no período vespertino com os alunos do Infantil 4 da Fundação Educacional de Toledo; na quarta-

feira no período vespertino com os alunos do 1ºC da Escola Municipal Doutor Borges de Medeiros; 

na quinta-feira no período matutino com os alunos do 1ºB da Escola Municipal Doutor Borges de 

Medeiros e no período vespertino com os alunos do Infantil 5 da Fundação Educacional de Toledo; 

e na sexta-feira no período matutino com os alunos do Integral 1 da Fundação Educacional de 

Toledo e no período vespertino com os alunos do Integral 2, 3 e 4 da mesma instituição de ensino. 

          No tema 1: Alimentação Complementar e Prevenção da Obesidade Infantil, foi primeiramente 

visto os benefícios do aleitamento materno com enfoque na composição do leite e sua importância 

para um desenvolvimento saudável do bebê. Posterior a isto foi realizado uma discussão em cima 

do documentário Muito Além do Peso e a distorção alimentar que ocorre atualmente. Para se ter 

uma experiência pratica culinária de uma alimentação correta para esta idade, foi realizado uma 

papa de manga com cenoura em que cada aluno lavou e ralou a casca da cenoura e o educador 

nutricional lavou e cortou as mangas, que na sequencia os dois alimentos foram ao liquidificador 

para adquirir consistência, como forma dos alunos experimentarem que é possível aliar uma receita 

saudável e gostosa. Como encerramento deste tema foi realizado um circuito multi disciplinar em 

que a sala se dividiu em dois grupos, iam dois de cada grupo por vez na pista de desafios e a 

sequência era: cambalhota no colchonete e carinho de mão, para integrar a educação física, depois a 

partir de uma folha com várias imagens de frutas e alimentos industrializados, deveriam marcar 

com um “x” um alimento industrializado e logo em seguida colocam um colete com pesos de pano 
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para simular a obesidade a partir da escolha de alimentos que causam a obesidade infantil. Com o 

colete e de mãos dadas deviam pular de uma ponta a outra da quadra, e chegando ao final, montar 

uma maçã vermelha e outra verde como a figura 1, intercalando suas rodelas cortadas, estimulando 

o raciocínio lógico. 

 

Figura 1 - Final das atividades 
Fonte: Própria (2017) 

          O tema 2: Alimentos Regionais Brasileiros, teve uma grande repercussão por toda escola, 

devido a diversidade encontrada de frutas e verduras, não habituais para muitos. Para se entender a 

grandiosidade do país estudamos as características de cada região e principalmente seu clima, que 

influencia muito no meio produtivo. Posteriormente tivemos uma aula de degustação dos seguintes 

alimentos: melão sapo, melão Orange, cana de açúcar, ervilha torta, maxixe, coentro, fisalis, 

blueberry, cacau fruta, lima, banana da terra e pitaya. Nesta experiência os alunos experimentaram 

todos um pouco de cada alimento e puderam descobrir novos sabores e ver como o Brasil é rico em 

diversidade alimentar. Também puderam conhecer a pipoca de milho amarela, preta com branca e 

vermelha, e batata doce branca roxa. Como término desta atividade realizamos uma salada de frutas 

dentro da melancia como mostra a imagem 2, com algumas destas frutas, em que alguns após 

lavagem da laranja importada ou bahia cortaram elas e espremeram no espremedor industrial, 

enquanto outros cortaram as demais frutas na cabrita – cortador de legumes. 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 

Figura 2 - Finalização da salada de frutas 
Fonte: Própria (2017) 

         Com o tema 3: Prevenção e Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos, foi trabalhado de 

forma pesada isto devido o Brasil figurar entre os 10 países com maior desperdício de alimentos no 

mundo. Mais esse tema vai além do desperdício. Começou com uma aula sobre o amor ao próximo 

com foco nos necessitados, onde foi mostrado alguns vídeos de pessoas comendo alimentos do lixo 

e pais procurando em lixões, para as crianças se colocarem no lugar deles e terem a empatia para se 

conscientizarem de que o que não querem para si, não façam ao próximo. Após isso, noutra aula 

debatemos que as pessoas que se alimentam de resto de comida, não é necessário termos que 

desperdiçar alimento e pegar a mais que a capacidade que temos de se alimentar e sim de pegarmos 

pouco, se preferir, repetir, mas que se pegue pouco para que não haja desperdício de alimentos e se 

tenha uma melhor disponibilidade de alimentos para distribuição. Em aula seguinte, foi montado 

uma composteira como na imagem 3, para se usar no tema 4: Horta Escolar Pedagógica, em que os 

alunos coletaram o lixo orgânico da escola, as folhas secas e terra vegetal do parquinho. Para 

encerrar as ações deste tema foi produzido duas receitas, um flan de casca de manga em que o 

educador nutricional cortou as mangas, um aluno bateu os ingredientes no liquidificador e outros 

dois mexeram a panela no fogo, com a supervisão das duas merendeiras e do educador nutricional. 

A outra,  um suco de abacaxi inteiro, menos a coroa, com hortelã, em que quatro alunos usaram 

uma escova e esfregaram em agua corrente cada fruta para lavar bem e posterior a isso colocaram 

no liquidificador para bater, para mostrar que pode se usar todas as partes doa alimentos sem 
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desperdiçar nada. Como atividade extracurricular foi acompanhado o momento de almoço de cada 

turma do Integral da Fundação Educacional de Toledo, onde o consumo de hortaliças aumentou, 

fazendo quase todos alunos consumirem diariamente uma diversidade ao menos da ofertada no dia e 

diminuindo o desperdício pois começaram a se servirem sozinhos, induzindo assim, o poder deles 

terem consciência do que colocarem no prato para comer. 

 

Figura 3 - Composteira montada 
Fonte: Própria (2017) 

 

          Para concluir, o tema 4: Horta Escolar Pedagógica foram as ações ápices devido envolver os 

pais e toda escola de forma integral. Devido as diversas formas de horta e meios de plantio 

atualmente, teve uma aula dos tipos de hortas possíveis para se realizar e enfatizando sempre a 

reutilização de meios que antes não tinham utilidade, como garrafas pet, canos de pvc, caixas de 

madeira, pneus, dentre outros. Noutra aula cada aluno trouxe uma garrafa pet e pintou ela da 

maneira que preferiu. Na sequência depois de secar, elas foram cortadas e cada um sujou as mãos 

de terra para colocar na garrafa toda a terra necessária para preencher e na sequencia colocado a 

muda de alface, como visto na figura 4. Esta garrafa foi levada para casa como uma forma de 

incentivar a participação familiar no projeto e o cuidado de todos membros. Para a horta da escola, 

foi realizada uma horta orgânica suspensa sustentável de garrafas pet, num total de 52 garrafas com 
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as diversidades: salsinha, cebolinha, alface roxa, alface lisa, alface crespa, rúcula, agrião e alface 

americana. Para os alunos se tornarem protagonistas da saúde e sentirem que são principalmente 

eles o motivo da horta, foi planejado cada dia dois alunos regarem as mudas, sempre fazendo um 

rodizio e todos se tornarem ativos no processo de crescimento até a colheita. Para encerrar as 

atividades do tema, foram realizadas duas receitas envolvendo legumes. A primeira um macarrão 

integral colorido, usando a beterraba para a cor roxa, laranja usando a cenoura e couve folha para o 

verde. Nesta receita foi dividia a sala em duplas e cada dupla amassou o seu macarrão, onde o 

educador nutricional apenas cilindrou e cortou a massa, tornando assim, a maior importância da 

receita a atuação de cada aluno e assim, se sentirem importantes no processo.  Na segunda receita 

foi produzido a panqueca de brócolis com massa de cenoura, couve folha e beterraba, para sempre 

buscar estimular o colorido na alimentação. Para esta receita, cada aluno com a instrução na 

condução da faca do educador nutricional, cortou os brócolis e cada um enrolou sozinho as suas 3 

panquecas, uma de cada massa, para também manter a mesma ideia de diversidade de cores. 

 

Figura 4 - Alunas colocando a terra na sua garrafa pet 
Fonte: Própria (2017) 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

As 4 semanas de observações foram fundamentais para se conhecer um pouco de cada aluno, 

da sala e principalmente para ganhar confiança e respeito. A partir do momento que o 

professor/educador rompe as barreiras tradicionais de ensino e cria vínculos com cada aluno, 

através de brincadeiras legais e momentos de diversão, moldando-se individualmente para cada um, 

este profissional ganha a confiança, carinho e principalmente o respeito para se desenvolver um 

trabalho produtivo e de bons resultados, que se expanda além do meio escolar.  

Nas atividades do tema 1 a maior dificuldade foi de eles entenderem que não estavam sendo 

tratados como crianças e regredindo escolarmente, mais de saber a importância que tem um bebê 

principalmente até dos 2 anos de idade e as consequências de uma má introdução alimentar causa 

nos anos seguintes a seu desenvolvimento. As curiosidades em torno de tantos benefícios do leite 

materno e o consumo de leite de vaca gerou uma discussão pelo fato deles entenderem que o leite 

de cada espécie ter que ser consumido pela mesma espécie, devido cada leite ser adequado de forma 

única nutricionalmente para este. A receita foi o momento mais aguardado e gerou uma expectativa 

devido a curiosidade de consumirem um produto diferente para a faixa etária que estão. Mas por 

eles mesmo realizarem maioria dos processos e verem que são protagonistas da receita e não meros 

espectadores, teve uma boa aceitação de todos, mostrando que é possível uma introdução alimentar 

saudável e saborosa.  

O tema 2 foi o mais saboroso e aguardado do ano pelos alunos e também professores. Pelo 

habito de consumirem frutas e legumes convencionais e de acesso mais fácil, outros alimentos são 

esquecidos e acabam não sendo consumidos pelo alto valor e receio de terem um gosto não 

aceitável pelo fato de ser desconhecido. Mas para uma melhor aceitação foi realizado 3 aulas sobre 

os atrativos culturais, turísticos e da natureza de cada região brasileira para que na aula de 

degustação, viessem a memória lembranças boas e bonitas de que ao consumir determinada fruta ou 

legume, este aluno esteja consumindo uma parte daquela região e aumente sua aceitação e diminua 

a visão de medo ao consumir um alimento diferente do costume. Foi interessante a reação de 

surpresa dos alunos ao observarem algumas variedades de milho crioulo e a batata doce branca 

roxa, de que não são produzidos em laboratórios e sim de origem da natureza, mostrando mais uma 

vez a diversidade e riqueza que se pode ter em nosso país. 

No tema 3 foram desenvolvidas atividades as quais teve maior preconceito em realizar devido 

ser vinculado ao lixo. Mas para não ter preconceito entre os alunos sobre essa temática a aula 
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introdutória foi sobre pobreza, catadores de lixo para consumo e a relação com o nosso desperdício. 

Esta aula foi a mais marcante em termos de sentimentos do ano, devido aos vídeos passados e 

depois o momento de reflexão, alguns alunos choraram por desenvolverem a empatia em se colocar 

no lugar do próximo e terem de comer restos de comida. Após essa aula as barreiras foram 

quebradas e colocar a mão nos lixos orgânicos da escola em prol de montar a composteira se tornou 

simples, apenas com um certo nojo devido o cheiro forte que saia de dentro. Após isso para 

finalizar, nas das receitas teve aceitação total dos alunos, por eles já terem a compreensão de que 

nem todo resto de alimento que vai para o lixo é propriamente lixo, mas que é possível se produzir 

novos produtos com eles. O acompanhamento de 3 semanas do almoço por turma foi fundamental 

para o aumento do consumo de salada. Sempre com a metodologia de experimentar novos sabores, 

sozinhos ou com outro alimento, os alunos foram estimulados constantemente a se alimentarem 

melhor para que o desenvolvimento seja saudável. A paciência e a confiança foram fundamentais 

para melhorar a alimentação no almoço. O aluno confiar na palavra de que determinado alimento é 

bom, mesmo desconhecido para ele, de que vai ajudar na sua saúde mental e física, era um desafio a 

cada dia pelo cardápio mudar constantemente e não repetir nada durante o mês. 

Com o tema 4 se buscou a integração e participação da família. Ao cada protagonista sujar as 

mãos de terra e plantar a alface na garrafa pet, levaram para casa não apenas uma muda, mais um 

compromisso de cuidar a cada dia e variação de tempo, com o propósito de os dar poder no cuidado 

da saúde da família, multiplicando os cuidados com a saúde e autonomia nas escolhas alimentares. 

O progresso do cuidado e crescimento da folhosa, mostra que o aluno esteve preocupado e dando 

importância a saúde. Podemos relacionar isto com o consumo alimentar do aluno também. A partir 

do momento que ele consome alimentos industrializados e de baixo poder nutricional, tem seu 

desenvolvimento afetado em algum aspecto. Com a planta de alface no caso, também se requer um 

cuidado para seu crescimento e quando não cuidado corretamente, este crescimento é afetado e não 

alcança seu potencial máximo. 

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos principais desafios da Educação Física nos dias atuais está associado a transformar o 

estilo de vida da população, fazendo com que a atividade física, o exercício físico e o esporte façam 

parte do cotidiano da mesma. E ao profissional de Nutrição promover, educar e ensinar sobre 

alimentação saudável. Atividade física e alimentação estão interligadas e são a base para uma saúde 
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ótima. Ao referir-se as crianças essa preocupação assume uma importância ímpar em função dos 

mesmos estarem envolvidos num processo de desenvolvimento, com mudanças físicas, psíquicas e 

sociais bastante peculiares. Dessa forma, “A saúde é um grande tesouro. E a mais valiosa posse 

concedida aos mortais. Riqueza, honra ou cultura custam muito caro se forem adquiridos com 

gastos do vigor da saúde. Nenhuma dessas consecuções pode trazer felicidade se não houver saúde. 

” (WHITE, 2007). Esta citação confirma que é fundamental saúde para um desenvolvimento físico e 

mental para se viver com qualidade. A educação alimentar e nutricional é o início dessa saúde, onde 

se molda o aluno a seus gostos, consumo alimentar e hábitos de saúde, que serão o reflexo quando 

adulto do que consumiram na primeira década de vida. Paciência para sempre estimular cada aluno 

a consumir alimentos novos, exigindo resiliência quando ter uma resposta negativa deste aluno, 

buscando novas técnicas de consumo e métodos de educação para se moldar e entender a 

especificidade alimentar deste. Atividades lúdicas adequadas para a idade e receitas nas quais cada 

um participe de forma ativa, são características aliadas para se ter um resultado positivo e constante 

de uma alimentação saudável, mudando também os hábitos da família e multiplicando atitudes 

saudáveis, garantindo pessoas ativas para desempenhar suas atividades diárias com maior qualidade 

e disposição, seja atividades da escola, familiar, trabalho ou outros.  
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