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Escolhas alimentares e juventude: 

estudo comparativo entre jovens da rede 

pública de ensino (rural e urbano) de 

Vitória da Conquista, Bahia em 2009*  
 

Este trabalho objetiva analisar o comportamento alimentar de jovens baseado em suas escolhas 
alimentares e identificar influências, participação da família e de condições socioeconômicas. O estudo foi 
do tipo transversal com abordagem quantitativa, tendo como cenários 143 jovens, de ensino médio da rede 
pública de um município do interior baiano, Vitória da Conquista. Destes, 73 alunos foram de escola espaço 
urbano (escola A) e 70 alunos de escola espaço rural (escola B). Nota-se que no espaço rural houve maior 
percentual de meninos (66,0%), com faixa etária entre 19 e 24 anos (54,3%) e filhos de mães não 
alfabetizadas (80,0%). 61,9% dos jovens de escola urbana consideram sua alimentação saudável; 77,1% 
comem verduras e legumes todos os dias da semana; 50,0% dos jovens têm suas mães como responsáveis 
pela preparação da comida e 55,3% têm a família como influência do hábito alimentar. 
Descritores: Nutrição do Adolescente, Preferências Alimentares, Comportamento Alimentar. 
 
This paper aims to analyze the feeding behavior of young people based on their food choices also identify 
influences, family participation and socio-economic conditions. The study was cross-sectional study with a 
quantitative approach, with the scenarios 143 young people from high school within the public an interior 
city of Bahia, Vitória da Conquista, Brazil. Of these, 73 students were from urban school (School A) and 70 
students from rural school (school B). Note that in rural areas a greater proportion of boys (66.0%), aged 
between 19 and 24 years (54.3%) and children of illiterate mothers (80.0%). 61.9% of young people 
consider their urban school healthy eating, 77.1% eat vegetables every day of the week, 50.0% of young 
people have their mothers as responsible for food preparation and 55.3% have family as the influence of 
food habits.  
Descriptors: Adolescent Nutrition, Food Preferences, Feeding Behavior. 
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento alimentario de los jóvenes basados en sus 
escojas alimentarias e identificar las influencias, participación de la familia y de condiciones socio-
económicas. El estudio fue del tipo transversal con enfoque cuantitativo, teniendo como escenarios 143 
jóvenes de la escuela secundaria pública de la ciudad de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. De estos, 73 
eran estudiantes de escuela urbana(una escuela) y  70 de escuelas  rurales (escuela B). En la zona rural tuve 
mayor proporción de varones (66,0%), con edades comprendidas entre 19 y 24 años (54,3%) y hijos de 
madres analfabetas (80,0%). El 61,9% de los jóvenes de la región urbana consideran que su 
alimentación escolar es saludable, 77,1% comen verduras y frutas todos los días de la semana, 50,0% de los 
jóvenes tienen a sus madres como responsables de la preparación de alimentos y el 55,3% tienen la familia 
como la influencia de los hábitos alimentarios. 
Descriptores: Nutrición del Adolescent, Preferencias Alimentarias, Conducta Alimentaria. 
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INTRODUÇÃO 

 concepção de comportamento alimentar é 
complexa e envolve aspectos biológicos, 

socioculturais e psicológicos1.  O alimento 
desempenha uma importante função nutricional e 
assim é essencial para a manutenção da vida em 
sua atuação como combustível para desempenho 
das funções vitais2. Mas o alimento ganhou vários 
significados no cotidiano das pessoas, ele 
representa os gostos, tradições e valores de uma 
família. A comida representa uma fonte de prazer, 
desejada e apreciada e não apenas uma 
necessidade fisiológica. A escolha do alimento 
reflete decisões que garantem boa aceitabilidade e 
satisfação durante o ato de se alimentar1. 

Nesse contexto, o comportamento 
alimentar corresponde a todas as práticas 
voltadas a alimentação, adquiridas na infância, 
influenciada pela família, apoiada pela tradição, 
crenças, valores, tabus, passadas através de 
gerações. A importância atribuída ao alimento não 
é fundamentada apenas aos valores nutricionais, 
mas também ao sentido emocional a ele 
agregado3,4. Assim, o comportamento alimentar é 
conduzido na interação entre o ser biológico e o 
ser social, condições estas justapostas e 
construídas na família a partir do nascimento. As 
práticas alimentares adotadas por jovens 
caracterizam um modelo de alimentação de sua 
família de acordo com seus gostos seguindo ou 
não uma alimentação saudável5. 
  Dessa forma é necessário salientar a 
importância do ambiente familiar na formação do 
padrão alimentar, na qual a mãe desempenha um 
importante papel na escolha dos alimentos a 
compor as refeições da família. Baseados em seus 
conhecimentos, a mãe seleciona os alimentos 
considerados saudáveis ou não para composição 
do cardápio. Nesse contexto alimentar na qual o 
ser humano está inserido deve-se responder tanto 
a questões de necessidades fisiológicas quanto as 
de influências sociais4,6. Além disso, é importante 
citar a participação dos meios de comunicação 
como fonte de informações capazes de construir 
conhecimentos e orientar durante o processo de 
escolhas alimentares7. 

Ao se buscar compreender essa realidade, 
uma importante fundamentação para a escolha do 
alimento é a associação com a saúde. Essa 
situação é determinada por uma decisão 
conflituosa entre o que é saboroso e agradável ao 
paladar e o que é considerado um alimento 
saudável. A escolha do alimento baseia-se em 
práticas alimentares com significados simbólicos 
e, ao mesmo tempo é associada à preocupação 

com a saúde1. As concepções atribuídas ao 
alimento enfatizam o comer bem através de uma 
alimentação saudável, equilibrada e com 
variedade, e o comer mal com uma alimentação 
prejudicial, rica em gorduras e doces o que diante 
dessa situação antagônica cada pessoa dentro de 
suas construções mentais de compreensão da 
alimentação orienta o seu comportamento 
alimentar4,8. 

Nas diferentes dimensões do 
comportamento alimentar, outro possível 
determinante é a condição financeira9. Segundo 
Garcia2, a comida delata a condição social. Assim 
pode-se entender que a escolha do alimento 
depende do orçamento familiar disponível para 
aquisição de produtos alimentícios. Uma família 
com poucos recursos financeiros compra apenas o 
básico ou mesmo o que lhe é permitido por sua 
renda e que a fartura de alimentos está associada 
a condições financeiras melhores, ao permitir 
maiores opções de escolhas dos variados grupos 
alimentares8. 

Deste modo, o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica), através da Pesquisa 
Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE), em 2009, 
caracteriza as condições de vida de estudantes 
adolescentes, onde investiga, além de outras 
questões, aspectos relacionados a saúde, aqui em 
destaque hábitos alimentares desses escolares. 
Segundo a PeNSE em 2009 um estudo com 60.973 
alunos do 9º ano do ensino fundamental, em 
1.453 escolas públicas e privadas, de todas as 
capitais e do Distrito Federal (DF), 89,1% dos 
estudantes tinham idade entre 13 a 15 anos, ao 
considerar o consumo de alimentos de 5 dias ou 
mais na semana anterior à coleta da pesquisa, 
mostrou que o consumo de guloseimas (50,9%) 
superou o consumo de frutas frescas (31,5%) 
pelos escolares, e o mesmo ocorreu com o 
consumo de refrigerante (37,2%). Quanto ao 
consumo de hortaliças foi de (31,2%) e de frutas 
frescas de (31,5%)10. 

A pesquisa mostrou ainda que 58,3% dos 
estudantes viviam com o pai e mãe. 31,9% do 
total residiam apenas com as mães. 60,6% dos 
estudantes tinham o costume de fazer cinco ou 
mais refeições na semana com a presença da mãe 
ou responsável10.  

O percentual de escolares cujas mães não 
tinham qualquer grau de ensino ou tinham 
somente o ensino fundamental incompleto foi de 
25,9%. No outro extremo, a proporção de 
escolares com mães que tinham o nível superior 
completo foi de (16,1%)10. 

A 
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Para tanto, o conhecimento sobre as 
escolhas alimentares de jovens é fundamental 
para a determinação do comportamento 
alimentar e caracterização de seus estilos de vida. 
Diante disso, este  trabalho objetiva analisar o 
comportamento alimentar de jovens baseado em 
suas escolhas alimentares e identificar influências, 
participação da família e de condições 
socioeconômicas.  

 
METODOLOGIA 
População de estudo 
O estudo foi do tipo transversal com abordagem 
quantitativa, tendo como cenários jovens de 
ensino médio da rede pública de um município do 
interior baiano - Vitória da Conquista. A 
população deste estudo compreendeu jovens de 
ensino médio da escola A, localizada em área 
urbana, e de escola B, localizada em espaço rural, 
(nomes fictícios). Segundo dados do Censo de 
2009 de Vitória da Conquista, dos 25.527 alunos 
matriculados na rede estadual, 11.806 
encontram-se no ensino médio, correspondendo a 
cerca de 46,2% do total de alunos11.  

O tamanho da amostra foi definido com 
base numa amostragem aleatória simples sem 
reposição, considerando a proporção estimada de 
alunos matriculados no ensino médio da rede 
estadual (46,2%), admitindo-se um erro máximo 
de 8,5% entre a proporção encontrada na amostra 
e a verdadeira proporção populacional, e nível de 
significância de 5%, totalizando 132 alunos. Ao 
quantitativo acresceu-se 8% de perda totalizando 
143 alunos, de ambos os sexos, a responderem o 
questionário aleatoriamente. 

A escolha da unidade de ensino para 
realização a pesquisa foi por conveniência, 
seguindo orientação da Diretoria Regional de 
Educação de Vitória da Conquista (DIREC 20). Dos 
jovens que responderam ao questionário, 73 
alunos foram de escola do espaço urbano e 70 
alunos de escola do espaço rural. Os dados foram 
coletados entre outubro de 2009 e maio de 2010. 

Com autorização da diretoria da escola e 
colaboração dos professores da unidade de 
ensino, todos os alunos foram abordados em sala 

de aula, com apresentação dos objetivos da 
pesquisa, do questionário e do termo de 
consentimento, na qual também foi esclarecida 
sobre a participação voluntária e posteriormente 
entregue o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Para alunos menores de idade foi 
solicitada a permissão de pais ou responsáveis. 
Todos os questionários, composto por questões 
abertas e de múltipla escolha foram empregados 
de forma direta em salas de aula. Para avaliar o 
comportamento e as escolhas alimentares dos 
jovens escolares foram aplicadas as seguintes 
questões: 1. Você considera sua alimentação 
saudável? 2. Com que frequência come legumes e 
verduras? 3.Com que frequência come produtos 
industrializados? 4. Quem prepara a comida? 5. 
Quem influencia no habito alimentar? 6. Qual é a 
escolaridade da mãe? e 7. Pratica atividade física? 
Além destas, foram criados indicadores de 
comunicação e de saúde com as questões, 8. Quais 
meios de comunicação têm acesso com maior 
frequência? e 9. A quem e/ou onde recorre 
quando quer obter alguma informação ou serviço 
de saúde respectivamente?  

Para determinar o indicador de 
comunicação considerou-se o número de meios 
de comunicação que cada estudante tem acesso, 
na qual foram citados TV, internet, jornais, rádio e 
outros. Foi atribuída a pontuação 1 para cada 
meio de acesso. Em relação ao indicador de saúde, 
este foi definido a partir de parâmetros 
considerados como fontes de informações sobre 
saúde para os jovens: orientações de pais; de 
amigos; a unidades de saúde; plano de saúde; ou 
outros meios. Também foi atribuída pontuação 1 
para cada tipo de fonte. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo 
CAAE 0120.0.053.000-08.  

Utilizou-se o teste de Qui-quadrado para 
verificar diferenças entre as variáveis estudadas 
com relação ao tipo de escola (urbana e rural). 
Adotou-se um nível de significância de 5%. O 
programa Epi Info, versão 6.04 d, foi utilizado 
para processar as informações e as análises 
estatísticas foram realizadas utilizando-se o 
programa SPSS, versão 13.0.  

 
RESULTADOS 
A análise de dados permitiu uma comparação 
entre os estudantes da Escola A localizada em 
área urbana e da Escola B localizada em área 
rural. A tabela 1 mostra as características 
sociodemográficas dos dois grupos de estudantes, 
onde foram analisados 73 alunos da área urbana e 

70 da rural. Nota-se que no espaço rural houve 
um maior percentual de meninos (66,0%), com 
faixa etária entre 19 e 24 anos (54,3%) e filhos de 
mães não alfabetizadas (80,0%), quando 
comparado ao espaço urbano, sendo encontrada 
diferença estatisticamente significante para estas 
variáveis analisadas. 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas de estudantes do ensino médio e mães de estudantes de 
escola urbana e rural do município de Vitória da Conquista-BA, 2009-2010. 

Características Urbana Rural p-valor 
 N            % N           % 
Sexo do aluno    

Feminino 56        60,2 37        39,8 0,003* 
Masculino 17        34,0 33        66,0  

Faixa etária do aluno    
Até 18 anos 51        64,6 28         35,4 0,000* 
19 a 24 anos 21        45,7 25         54,3  
Acima de 25  _          _ 15         100,0  

Escolaridade da mãe    
Não alfabetizada   3         20,0 12          80,0 0,000* 

Até 8 anos 29        35,4 53          64,6  
Acima de 8 anos 39        90,7 4            9,3  

*p-valor < 0,05 

Os hábitos alimentares foram analisados 
através das variáveis conforme apresentado 
Tabela 2. Ao analisar os dois grupos de 
estudantes,  nota-se que a maioria dos jovens das 
duas escolas, principalmente os jovens de escola 
urbana 61,9% consideram sua alimentação 
saudável; 77,1% comem verduras e legumes 
todos os dias da semana; porém, 64,7% comem 

produtos industrializados todos os dias; 50,0% 
dos jovens têm suas mães como responsáveis pela 
preparação da comida e 55,3% tem a família como 
influencia do hábito alimentar; quando 
comparado aos jovens de escola rural. Todos os 
resultados apontam diferenças estatisticamente 
significantes. 

 

Tabela 2 - Hábitos alimentares de estudantes de ensino médio de escola urbana e rural do município de 
Vitória da Conquista-BA, 2009-2010. 

     *p-valor < 0,05 

Características Urbana Rural p-valor 

 N            % N          % 
Considera sua alimentação saudável    

0,031* Sim 26            61,9 16          38,1 
Não 9            75,0 3          25,0 
Mais ou menos 38            43,2 50          56,8 
Frequência que come verduras    

 
0,000* 

         

Todos os dias 27            77,1 8          22,9 
Alguns dias da semana                                            34            38,2 55          61,8 
Um dia da semana pelo menos 11            68,8 5          31,3 
Nunca 1            33,3 2          66,7 
Frequência que come produtos 
industrializados 

   

Todos os dias 22            64,7 12          35,3          
       0,002* 
 

Alguns dias da semana 43            57,3 32          42,7 
Um dia da semana pelo menos 8            25,8 23          74,2 
Nunca __              __ 3        100,0 
Quem prepara a comida    

0,025* 
 

Mãe 45             50,0 45           50,0 
Empregada 9            100,0 __             __ 
Outra pessoa da família 6              54,5 5            45,5 
Você mesmo 11              37,9 18            62,1 
Outros 1              33,3 2            66,7 
Quem influencia no hábito alimentar    
Família 57              55,3 46             44,7  
Amigos 7               77,8 2             22,2 0,045* 
TV/Revistas/Meios de comunicação 3               25,0 9             75,0  
Escola 2               25,0 6             75,0  

Outros 4               36,4 7             63,6  
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Quanto aos indicadores de meios de comunicação, 
de informações de saúde e realização de atividade 
física, estes estão apresentados na Tabela 3. Ao 
analisar os dois grupos de estudantes, nota-se que 
os jovens de escola urbana têm acesso a um 
número maior de meios de comunicação (74,3%) 
e procuram mais de 3 três fontes de informações 

sobre saúde (60,4%) quando comparado aos 
jovens de escola rural. Porém, com relação à 
atividade física, os jovens da escola urbana 
praticam menos atividade física (47,4%) em 
relação aos jovens de escola rural (52,6%). Todos 
os resultados apontam diferenças 
estatisticamente significantes. 

 
Tabela 3 - Indicadores de comunicação, informação à saúde e prática de atividade física dos estudantes 
de ensino médio, Vitória da Conquista-BA, 2009-2010. 

Características Urbana Rural p-valor 

 N            % N          % 
Indicador de comunicação    

Até 2 informações 17          25,4 50          74,6 0,000* 
Acima de 2 informações     55          74,3 19          25,7  

Indicador de Saúde    

Se até 3 informações 14           30,4 32          69,6 0,001* 
Se acima de 3 informações         58           60,4 38          39,6  

Pratica de atividade física    
Sim 46           47,4 51          52,6 0,000* 
Não 27         100,0 __            __  

    
*p-valor < 0,05 
 
DISCUSSÃO 
Para melhor compreender o comportamento 
alimentar de jovens escolares é necessário 
conhecer as principais influências que direta ou 
indiretamente a determinam. A percepção dos 
jovens a respeito de sua própria alimentação é 
fundamental no processo de caracterização do 
perfil alimentar deste grupo. Em sua maioria, no 
presente estudo, os jovens não possuem uma 
percepção definida sobre sua alimentação, 
quando questionados dizem “mais ou menos” o 
que pode estar fundamentado em práticas 
alimentares não conscientes, principalmente no 
que se refere às escolhas alimentares, ou, por não 
terem conhecimento do conceito de alimentação 
saudável. Neste trabalho os alimentos 
industrializados fazem parte da rotina alimentar 
desses jovens, sendo consumidos, na maioria das 
vezes, alguns dias da semana. Os resultados 
apontam diferenças estatisticamente significantes 
entre os dois grupos de estudantes. 

Para reforçar esses achados, em estudo 
observacional na qual participaram alunos com 
faixa etária de 10 a 19 anos, foi observado que 
79,7% estavam errados ao acreditar que 
possuíam hábitos alimentares adequados em 
relação ao consumo de frutas e 83,7% estavam 
errados com relação ao consumo de verduras12. 
Outro estudo porém, ao avaliar a alimentação 
saudável na ótica dos adolescentes, em pesquisa 
com grupo focal, os jovens demonstraram uma 

concepção adequada sobre o assunto ao refletir a 
respeito de suas práticas alimentares5.  

De acordo com o Guia Alimentar para a 
População Brasileira de 200613, deve-se consumir 
3 porções de verduras e legumes e 3 porções de 
frutas nas refeições diárias, sendo estes variados 
diariamente. Os resultados revelados nessa 
pesquisa demonstram que a maioria dos 
estudantes participantes possui o hábito de 
consumir este grupo de alimento alguns dias da 
semana, sem especificação de porções. Assim 
também, os dados apontam que entre os 
estudantes do espaço urbano há um maior 
consumo de vegetais diariamente quando 
comparado com os estudantes de espaço rural.  

Diante disso, para fundamentar esses 
dados, em estudo de Ximenes14 realizado com 
1.217 adolescentes de 14 anos de idade, 
estudantes de escolas públicas estaduais e 
particulares na cidade do Recife, com intuito de 
investigar seus hábitos alimentares, foi observado 
que o grupo de alimentos mais consumido foi o 
dos açúcares e doces (94,3%); o preferido, o das 
gorduras (82,9%); e o mais rejeitado, o das 
hortaliças e leguminosas (55,5%). Também, 
Aranceta9 em pesquisa realizada com 3.544 
crianças e jovens, constatou que o consumo médio 
de legumes foi baixo. A maior proporção de 
consumo inadequado para esse grupo de 
alimentos (< 2 porção/dia) foi percebida entre 
meninos de 10-13 anos de idade e meninas de 6-9 
anos de idade. Para os jovens de 18-24 anos o 
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consumo de vegetais em porções diariamente foi 
de 32,6% e 23,1% para garotas e garotas, 
respectivamente. 
Para caracterizar essa realidade, a Pense/IBGE10, 
também coerente com a presente pesquisa, 
observou baixo consumo de frutas frescas 
(31,5%) e hortaliças (31,2%) entre os escolares 
nos cinco dias anteriores à pesquisa.  

Ainda se tratando do consumo de 
vegetais pelos jovens dos diferentes espaços, rural 
e urbano, observam-se dados aparentemente 
contraditórios quando considerada a realidade 
geográfica dos jovens moradores de ambiente 
rural. As famílias localizadas em espaço rural 
tendem a trabalhar com agricultura e plantação 
de vegetais para o consumo próprio. Por outro 
lado, a escolaridade da mãe pode influenciar  
direta ou indiretamente nas escolhas alimentares 
de seus filhos. Na presente pesquisa o nível de 
escolaridade das mães, em maiores proporções, é 
de até oito anos de escolaridade, e muitas mães 
ainda não eram alfabetizadas.  

Pode-se perceber que a família, neste 
estudo, tem importante papel na formação dos 
hábitos alimentares dos escolares. As mães são as 
principais responsáveis pelo preparo das 
refeições, e a família a principal influência de 
escolhas alimentares. 

Um estudo9 mostrou que entre crianças e 
jovens, os de menores níveis socioeconômicos 
(61,4% dos meninos e 51,5% das meninas) 
consomem menos de 2 porções de vegetais/dia. 
Assim também aqueles cujas mães tinham baixo 
nível de escolaridade apresentaram um maior 
consumo de doces e alto teor de gordura de 
produtos de panificação, mas menor em verduras: 
56,2% dos meninos e 47,3% das meninas 
consomem menos de 2 porções de vegetais por 
dia. 

Ainda, em outro trabalho, com 1.235 
crianças da Islândia para avaliar a ingestão de 
frutas e vegetais e identificar os determinantes de 
sua ingestão apontou-se que 64% das crianças 
comem fruta menos de uma vez por dia, e 61% 
comem legumes menos de uma vez por dia. Os 
resultados da pesquisa mostram que para uma 
grande proporção de crianças o baixo consumo 
desses alimentos pode ser explicado por fatores 
ambientais, principalmente pela disponibilidade 
em casa e escola, e por fatores pessoais como 
preferências, gosto e conhecimento15.  

O papel da família também foi 
evidenciado em estudos14 da qual 64,7% dos 
entrevistados realizavam suas refeições em casa 
na companhia da família. Além disto, quanto às 
influências para a escolha da alimentação dos 
adolescentes verificou-se que a mãe foi 

considerada como muito importante pela maioria 
(67,3%) dos entrevistados. 

Diante disto é preciso esclarecer que não 
é possível falar de alimentação sem falar de saúde, 
já que as práticas alimentares adequadas fazem 
parte de um estilo de vida saudável e desta forma, 
com menores complicações patológicas. Assim, é 
pertinente fazer referência à importância do papel 
que os meios de comunicações sociais 
desempenham no exercício da cidadania, pois 
atuam em diferentes esferas da vida social, 
portanto também, para informar, instruir e alertar 
a população sobre os principais problemas de 
saúde pública. Neste sentido, é necessário que 
todos os cidadãos, principalmente os jovens, 
tenham competências para compreender as 
informações, ter discernimento diante destas e 
também capacidade de análise crítica ao utilizar e 
produzir conhecimentos para efetividade de ações 
que visam reduzir os impactos causados por 
doenças7. 

No presente estudo, percebe-se que os 
jovens de espaço urbano têm acesso a mais de 
dois meios de comunicação e buscam mais meios 
de informações de saúde do que os jovens de 
espaço rural, o que dificulta para estes jovens 
maior compreensão a respeito de questões 
voltadas a saúde. 

Assim, da-se destaque às Doenças 
Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) sendo elas: 
doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 
respiratórias crônicas, diabetes, doenças 
músculos-esqueléticos, entre outras, doenças 
estas multifatoriais e que têm em comum, fatores 
comportamentais de risco modificáveis e não 
modificáveis. Dentre os fatores comportamentais 
de risco modificáveis em evidência são: 
obesidade, dislipidemias (determinadas 
principalmente pelo consumo excessivo de 
gorduras saturadas de origem animal), ingestão 
insuficiente de frutas e hortaliças e inatividade 
física16. 

As DCNT têm um forte impacto na 
qualidade de vida dos indivíduos afetados, causa 
morte prematura e geram grandes e 
subestimados efeitos econômicos adversos para 
as famílias, comunidades e sociedade em geral16. 

Com relação à inatividade física, este 
estudo mostrou que entre os jovens de escola 
localizada em espaço rural há maior envolvimento 
em algum tipo de exercício, o que não acontece 
com todos os jovens de escola do espaço urbano. 
Há que se considerar aqui nesta pesquisa que 
condições e estilos de vida diferentes podem 
interferir nas escolhas alimentares.  

Em síntese, para caracterizar a evolução 
dos padrões alimentares ao longo dos anos, foi 
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realizada uma comparação entre quatro pesquisas 
do IBGE que investigaram o consumo das famílias 
(ENDEF 1974/75 e POF 1987/1988, 1995/1996 e 
2002/2003) e estas revelam mudanças nos 
hábitos de consumo das famílias brasileiras ao 
longo de quase 30 anos. O consumo de gêneros 
tradicionais como arroz, feijão, batata, pão e 
açúcar foi reduzido enquanto que o consumo de 
iogurte e refrigerante sabor guaraná foi 
aumentado17. 

Diante desse cenário, a educação 
nutricional, processo educativo no qual, os 
sujeitos tornam-se autônomos e seguros para 
realizarem suas escolhas alimentares de forma 
que garanta uma alimentação saudável e 
prazerosa, propiciando, então, o atendimento de 
suas necessidades fisiológicas, psicológicas e 
sociais é fundamental no processo de educação 
em saúde para que pessoas de todas as idades 
adquiram estilos de vida saudáveis18. 
 
CONCLUSÃO 
Adotar uma conduta alimentar depende de 
questões ambientais, sociais e culturais presentes 

no espaço o qual o indivíduo está inserido. São 
diversos os fatores interferentes e determinantes 
na tomada de decisões sobre as práticas 
alimentares e assim a obtenção de 
comportamento alimentar próprio.  

Deste modo, cada possível influência 
desempenha uma função decisiva ao orientar e 
educar os jovens no momento de formação de 
seus hábitos alimentares. A família possui 
conhecimentos e costumes que são passados aos 
seus descendentes, e nesse contexto, a mãe 
desempenha um importante papel para criação e 
permanência dos hábitos alimentares de seus 
filhos. Além disso, os meios de comunicação 
também são fundamentais como função social ao 
informar e instruir. Desta maneira, padrões 
alimentares são formados e com isso os jovens 
possuem seu próprio estilo alimentar. 

Acrescenta-se que é relevante a 
promoção da saúde através de ações de educação 
em saúde para que as pessoas tenham autonomia 
durante suas escolhas, e acima de tudo, que 
tenham escolhas alimentares adequadas. 
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