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Resumo 

 

VALENÇA, Marina Soares. Alimentos ultraprocessados sob o olhar de crianças da 

zona rural. 2016. 78f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Alimentos) - Programa de 

Pós-Graduação Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal 

de Pelotas, Pelotas, 2016. 

 

Sabe-se que as crianças estão aptas a escolher o alimento que desejarem, 

influenciadas pelo gosto pessoal e pelo ambiente em que vivem. Dessa forma, para 

investigar os condicionantes que levam ao consumo de alimentos ultraprocessados, 

optou-se pelo ambiente escolar para reunir um grupo de crianças com características 

comuns – idade e nível de ensino frequentado –, por estarem familiarizadas com o 

local, com os colegas e livres da influência direta do pensamento dos pais ou 

responsáveis no momento da abordagem. Pressupondo a existência de que há 

diferenças nos condicionantes do comportamento alimentar conforme a proximidade 

com a zona urbana, o estudo avaliou todas as crianças do quarto ano de duas escolas 

da zona rural: a mais próxima e a mais distante do centro urbano do município. Para 

o alcance dos objetivos, o estudo foi dividido em quatro fases, sendo a primeira relativa 

a ambientação e nas demais foram realizadas dinâmicas em grupo e inserção lúdica 

do tema. Independente da proximidade da escola com o centro urbano do munícipio, 

os alimentos ultraprocessados já estão fortemente inseridos no cotidiano dessas 

crianças. O gosto foi o principal condicionante relatado que leva ao consumo desse 

grupo de alimentos. Pode-se observar que a profissão dos pais/responsáveis, acesso 

e mídia influenciam no comportamento alimentar relativo à esses alimentos.   

 

Palavras-chave: alimentos industrializados, comportamento alimentar, crianças, rural 
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Abstract 

 

VALENÇA, Marina Soares. Ultra processed food through the eyes of rural children. 

2016. 78f. Dissertation (Master Degree em Nutrição e Alimentos) - Programa de Pós-

Graduação Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de 

Pelotas, Pelotas, 2016. 

 

It is known that children are able to choose the food they want, influenced by personal 

taste and the environment in which they live. Thus, to investigate the conditions that 

lead to the consumption of processed foods, we opted for the school environment to 

gather a group of children with common characteristics - age and attended school level 

- because they are familiar with the place, with colleagues and free from the direct 

influence of the thought of parents or guardians at the time of the approach. Assuming 

the existence of which there are differences in eating behavior conditions as the 

proximity to the urban area, the study evaluated all children in the fourth year of two 

schools in the rural area: the nearest and farthest from the urban area of the 

municipality. To achieve the study objectives was divided into four phases, the first 

concerning the setting and the others were held group dynamics and playful insertion 

theme. Independent school proximity to the urban center of the municipality, processed 

foods are already strongly embedded in the daily lives of these children. The taste was 

the main reported condition that leads to the consumption of this food group. It may be 

noted that the profession of parents / guardians, access and media influence on eating 

behavior on these foods. 

 

Keywords: processed foods, eating, children, rural 
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principais resultados do estudo desenvolvido de acordo com a normas da Revista 

Ciência e Saúde Coletiva. 
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1 Introdução 

 A alimentação engloba os mais diversos aspectos, desde a preparação do 

alimento até o seu consumo e o descarte de resíduos, uma vez que está baseada na 

identidade cultural, na condição social, na religião, nos tabus e nas crenças, que 

acompanham o indivíduo (CANESQUI, GARCIA, 2005).  

Nas últimas décadas, a prática alimentar da população mundial passou por 

diversas modificações, contribuindo para mudanças no estado nutricional dos 

indivíduos, especialmente na infância e na juventude, o que vem acarretando diversos 

problemas de saúde pública, incluindo o sobrepeso e a obesidade (BRASIL, 2009). O 

excesso de peso atinge aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas no mundo (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003) e, estudos realizados no Brasil e em outros países, 

apontam o crescimento das prevalências de excesso de peso entre crianças e 

adolescentes (ARAUJO et al., 2010; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍTISCA, 2010). 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 2008-9, evidenciou 

que a prevalência de excesso de peso em crianças de cinco a nove anos de idade, 

oscilou de 25% a 40% nas regiões do país. Tais valores, foram cerca de cinco a dez 

vezes maiores que a prevalência do déficit de peso. Além disso, o excesso de peso 

tendeu a ser mais frequente nas zonas urbanas do que nas zonas rurais (IBGE, 2010). 

Em estudo mais recente, realizado com adolescentes do 9º ano através da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), no ano de 2012, 17,7% dos adolescentes 

referiram estar gordos ou muito gordos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍTISCA, 2013). 

Existem diversos fatores relacionados ao estado nutricional dos grupos e/ou 

indivíduos. Como não atuam separadamente, eles estão relacionados a fatores 

externos e interatuam entre si, repercutindo diretamente na saúde e nutrição 

(JACQUES, 2013).   

 Com isso, é importante ter um cuidado especial com as crianças, uma vez que, 

nessa fase, se dá o desenvolvimento psíquico, afetivo, cognitivo e há consolidação 

dos hábitos alimentares, o que é fortemente influenciado por aspectos sociais e 

ambientais (MONTEIRO et al., 2009). Ainda, elas são um grupo nutricionalmente 
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vulnerável, considerando suas necessidades nutricionais aumentadas, seu padrão 

alimentar, seu estilo de vida e sua suscetibilidade às influências ambientais e 

familiares (LEAL et al., 2010). É necessário levar em conta que, os hábitos alimentares 

desenvolvidos na infância poderão determinar os padrões alimentares nos anos 

seguintes. Tais hábitos, podem sofrer mudanças ao longo do crescimento, no entanto, 

os padrões alimentares da infância, o primeiro aprendizado e algumas formas sociais 

tendem a permanecer ao longo da vida (MADRUGA et al., 2012; MINTZ, 2001).  

 O modo de se alimentar ultrapassa o ato de comer em si e se articula com 

outras dimensões sociais e com a identidade da população. As preparações culinárias 

e modos de comer de cada indivíduo, constituem parte importante da cultura de uma 

sociedade e estão fortemente relacionados com a escolha e o comportamento 

alimentar (BRASIL, 2014). O comportamento alimentar de um indivíduo, que é um dos 

fatores condicionantes mais próximos de seu estado nutricional, corresponde não 

apenas aos chamados “hábitos alimentares”, mas sim a todas as práticas relativas à 

alimentação desse indivíduo, como seleção, aquisição, conservação, preparo e 

consumo efetivo de alimentos. É interessante observar também que, de acordo com 

Erich Fromm, o alimento é objeto de consumo, “consumir é uma forma de ter, e talvez 

a mais importante da atual sociedade abastada industrial” (FROMM, 1987). A 

sociedade consumista quer ter o alimento para dele usufruir o máximo de prazer, 

mesmo que com isso seu corpo padeça (BOOG, MOTTA, 1984).   

 Assim, para entender o comportamento alimentar, precisa-se considerar o 

contexto dessas práticas que envolve “o que se planta, o que se compra, o que se 

come, como se come, onde se come, com quem se come, em que frequência, em que 

horário, em que combinação” (ROTENBERG, VARGAS, 2004).   

 O Guia Alimentar da População Brasileira separa os alimentos, conforme o tipo 

de processamento, em quatro grupos, sendo um deles o grupo dos alimentos 

ultraprocessados (AUP). Esses, normalmente, já estão prontos para o consumo e são 

acrescidos de ingredientes como óleos hidrogenados e gorduras, farinhas e féculas, 

variantes de açúcar, aditivos, com pouco ou nenhum alimento integral. Incluem 

hambúrgueres, massas congeladas, pizzas, nuggets, batatas fritas, biscoitos, doces, 

barras de cereais, bebidas açucaradas carbonatadas e outros (BRASIL, 2014; 
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MONTEIRO, 2013). Esse grupo de alimentos possui alta densidade energética, pouca 

quantidade de fibras e micronutrientes, excesso de gorduras saturadas, sódio e 

açúcares (MOUBARAC, 2012). 

 No Brasil, nos últimos anos, houve declínio no consumo dos alimentos ditos in 

natura ou tradicionais, tais como arroz, leguminosas, frutas e hortaliças. Também 

houve aumento significativo na disponibilidade de AUP da população e a um custo 

reduzido (MALLARINO et al., 2013). O consumo desse grupo de alimentos varia de 

acordo com as faixas etárias, sendo maior entre crianças e adolescentes e que, 

brasileiros residentes na zona rural do país, apresentam maiores frequências de 

consumo de alimentos básicos quando comparados aos da zona urbana (BRASIL, 

2012). 

 Sabe-se ainda, que as crianças da zona urbana sofrem essa influência 

(CARMO et al., 2006; RAUBER, HOFFMAN, VITOLO, 2014), no entanto, não se 

conhece a inserção desse tipo de alimento na zona rural, por viverem em um ambiente 

considerado, talvez equivocadamente, saudável (CANESQUI, GARCIA, 2005).   

 Nesse contexto, é possível observar que, o crescimento demográfico, a 

industrialização, a urbanização, vêm modificando os hábitos alimentares e o estilo de 

vida, o que acaba substituindo principalmente o hábito alimentar baseado na cultura 

local de um povo, nas culinárias e gastronomia regional (GARCIA, 2003; MOUBARAC, 

2012). 

 Frente a essas modificações e ao aumento do consumo de AUP, as 

prevalências de sobrepeso e obesidade têm contribuído para ao avanço dos 

problemas de saúde da população (GARCIA, 2003). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) ressalta a importância do desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis 

desde a infância para a manutenção na vida adulta, visto que, o excesso de peso 

nessa fase é um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI e está 

associado ao aumento da probabilidade de diversas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) na idade adulta, como diabetes mellitus, hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemia, doenças cardiovasculares e problemas ortopédicos (OMS, 

2011; POETA, DUARTE, GIULIANO, 2010). 
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 As evidências apontam que esses problemas estejam relacionados à inversão 

dos padrões alimentares nos dias atuais, devido ao consumo excessivo de AUP e 

drástica redução na ingestão de frutas, verduras e legumes, que são consideradas 

fator de proteção para o desenvolvimento dessas morbidades (ENES, SLATES, 2010; 

BERNARDI et al., 2010).  

 Observando-se tal lacuna no conhecimento científico, é preciso aprofundar os 

estudos da influência desse grupo de alimentos nas dietas e saúde, notando as 

características regionais, culturais, socioeconômicas e práticas culinárias sobre os 

padrões de alimentação (MARTINS et al., 2013). 
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2 Revisão de literatura 

 A revisão de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed e LILACS.  

 A seleção de artigos na base PubMed foi limitada a palavras no título e resumo, 

pesquisas em humanos, publicados a partir de 2004, em inglês, espanhol e português. 

Os seguintes termos foram utilizados na busca de artigos: feeding behavior, eating 

behavior, food behavior, food habits, processed food, industrialized food, 

manufactured food, nutritional transition, rural e qualitative studies. 

 Já para a base de dados LILACS, os filtros utilizados foram palavras no título, 

resumo e assunto, pesquisas em humanos e publicações a partir de 2004. Os termos 

para busca dos artigos foram: comportamento alimentar, hábitos alimentares, 

alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos manufaturados, 

transição nutricional, rural e estudos qualitativos.  

 Além disso, alguns estudos listados nas referências dos artigos selecionados e 

livros também foram incluídos.  

 

2.1 O ato de alimentar-se 

 O ato de alimentar-se é uma necessidade fisiológica natural, indispensável à 

saúde e ao bem-estar do indivíduo, devido às necessidades nutricionais (proteínas, 

lipídeos, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras), nas carências e nas relações 

entre dieta e doença (OLIVEIRA, THÉBAUD-MONY, 1997), também faz parte do 

cotidiano que simboliza uma cultura e constitui uma prática social. De acordo com 

Woodman (2006), “comer é comer o possível, em primeiro lugar; o aprendido, em 

segundo; e o desejável, em terceiro”, desta forma, o ato de comer pode ser visto 

através de uma ordem pré-estabelecida e além disso, segundo o autor, a alimentação 

está ligada com a manifestação do homem na sociedade. O alimento é um produto 

básico para a existência de um povo e, a aquisição, os métodos de procura e de 

processamento desses alimentos estão relacionados de forma direta com a expressão 

cultural e social, o homem se alimenta conforme a sociedade em que vive 

(LEONARDO, 2009).  
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 O ato alimentar transforma o alimento em comida. Comida não é apenas um 

produto alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o 

jeito de comer define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que o ingere 

(DaMATTA, 1986). O que se come, quando, com quem, em que circunstâncias, fazem 

parte do sistema alimentar (MACIEL, 2001). 

 Portanto, é preciso levar em consideração o quando se come e o quê, tanto na 

alimentação diária quanto nos momentos especiais ou em determinadas situações, 

com o que pode ou não ser consumido. Não apenas é escolhido o que se come, mas 

também o como (vivo, cru, assado, cozido etc.). Outro fator importante é com quem se 

come, implicando em divisões por sexo, família, idade, status etc., o que acarreta o 

ato de decisão de com quem partilhar, sendo assim, considera-se o ato alimentar 

como acontecimento social (LEONARDO, 2009; WOODMAN, 2006). 

 Todos esses fatores constituem determinadas práticas alimentares, que 

compreendem não apenas a certos itens alimentares consumidos mais 

frequentemente, mas, sim, um conjunto de alimentos que se relacionam às 

representações coletivas, ao imaginário social, às crenças, as práticas culturais, ou 

seja, o ato de alimentar implica também em um valor simbólico, o que torna a questão 

complexa (FISCHLER, 2001).  

 No entanto, diversos estudos têm apontado as práticas sociais relacionadas ao 

tempo na sociedade moderna. As relações sociais em torno do consumo de alimentos 

são fatores importantes para a sociabilidade e os laços de solidariedade social que 

estão presentes nos momentos das refeições (MACIEL, 2001). A partir disso, a 

alimentação também é uma maneira de regular as permissões e proibições que se 

constroem em cima da disponibilidade de alimentos e crenças. Sendo assim, no ato 

de comer, uma ordem antiga se retorna, reafirmando o conhecido, ou uma nova ordem 

se propõe, em nome da modernidade (WOODMAN, 2006).  

 

2.2 Processo de industrialização e consumo 

 Uma das formas para entender a sociedade e seu desenvolvimento é o estudo 

da sua alimentação. Os hábitos alimentares são influenciados por valores, cultura, 
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religião, clima, agricultura, questões socioeconômicas, entre outros. Além disso, 

variam de país para país e de região para região dentro de um mesmo país.  

 Na América Latina, os padrões de dieta passaram por profundas mudanças nos 

últimos anos (MALLARINO et al., 2013), principalmente nos países economicamente 

emergentes. O Brasil, passou por mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, 

além de uma acelerada transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Tais 

mudanças colaboraram para que os padrões de saúde e de consumo alimentar da 

população brasileira fossem modificados (BRASIL, 2014).  

 No período de 1960 a 1980, ocorreu uma rápida transição demográfica, ou seja, 

importantes mudanças nas estruturas dos empregos, passando de um mercado de 

trabalho fundado no setor primário (agropecuária e extrativismo) para uma demanda 

de mão-de-obra concentrada no setor secundário e, sobretudo, no setor terciário da 

economia. A transição epidemiológica no que se refere ao campo da nutrição, 

representa uma abordagem mais específica de variações no perfil de 

morbimortalidade, o que implica em transformações nos ecossistemas de vida 

coletiva, como habitação e saneamento, hábitos alimentares, trabalho, renda, 

escolaridade, acesso e uso dos serviços de saúde e estilo de vida. Já a transição 

nutricional, é marcada pelo declínio da ocorrência de desnutrição e o aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade na população brasileira (BATISTA-FILHO, 

RISSIN, 2003).  

 Com isso, a transição nutricional tem tido seguimento com o aumento da 

disponibilidade de calorias para consumo individual, ultrapassando em 2009, o 

consumo energético diário médio de 2000 kcal, que é o recomendado para a 

população em geral (BRASIL, 2005; BRASIL, 2012).  

 A alimentação da população brasileira sofreu influências da industrialização, 

avanço da tecnologia e da importação de hábitos alimentares ocidentais (BATISTA 

FILHO, RISSIN, 2003). As principais transformações envolvem a substituição de 

alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão, 

batata, mandioca, frutas, legumes e verduras) e preparações à base desses 

alimentos, por produtos industrializados prontos para consumo, de baixo valor 
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nutricional, ricos em açúcares refinados, sal e gordura (BRASIL, 2012; LEVY-COSTA, 

2005; MALLARINO et al., 2013). 

 Atualmente, os AUP estão ganhando espaço, contrapondo hábitos tradicionais 

e culturais da alimentação do brasileiro. Comparando-se as zonas rurais e urbanas do 

país, o homem atrela a população rural ao passado, visualizando assim, uma imagem 

positiva da alimentação, associada ao natural (MENASCHE, 2004). No entanto, essas 

modificações, estão se mostrando cada vez mais presentes nas zonas rurais do país, 

as quais, estão mudando seus hábitos e incorporando também uma dieta mais 

ocidentalizada (DAPI et al., 2007). Esta alteração impacta na cultura alimentar do país, 

influenciando os hábitos e as opções alimentares da população (BATISTA FILHO, 

RISSIN, 2003).  

 Estudos realizados com a população brasileira são capazes de mostrar essa 

modificação no padrão alimentar. Houve um crescimento significativo no consumo de 

AUP, de 100 a 200%, entre os anos de 1995-1996 e 2002-2003, em detrimento da 

ingestão de alimentos tradicionais como arroz, feijão, leite, frutas e verduras (BATISTA 

FILHO, RISSIN, 2003), o que vai ao encontro dos achados de Levy-Costa (2005) que 

apontam um declínio no consumo de alimentos tradicionais da população brasileira, 

como o arroz e feijão e aumento em até 400% no consumo de produtos 

industrializados, como biscoitos e refrigerantes, entre 1974-2003. 

 Os resultados da POF de 2008-2009 apontam que houve um acréscimo de 37% 

na participação de refeições prontas e misturas industrializadas, e, também, um 

aumento de 10% no consumo de biscoitos em relação ao resultado da mesma 

pesquisa realizada anteriormente, nos anos de 2002-3. Esse mesmo aumento pode 

ser observado nas análises com as despesas alimentares, que demonstrou aumento 

de 26% nos gastos domiciliares com alimentos preparados (IBGE, 2011).  

 Outro estudo encontrou que o consumo desses produtos tradicionais no Brasil, 

diminuiu entre 10 e 27% em um período de 16 anos, enquanto que o consumo de 

produtos cárneos, lácteos, refrigerantes e doces aumentaram mais de 100% 

(MALLARINO et al., 2013). 

 Diversas pesquisas, realizadas com a população brasileira sobre os hábitos 

alimentares de crianças e adolescentes, verificaram qualidade ruim – rica em açúcar, 
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sódio e gordura - da alimentação (CARMO et al., 2006; GARCIA, GAMBARDELLA, 

FRUTUOSO, 2003). Em estudo realizado no município de Porto Alegre, RS, verificou-

se que a porcentagem de energia diária fornecida por produtos processados e AUP 

foi, em média, 42,6% e 49,2% em idade pré-escolar e escolar, respectivamente 

(RAUBER, HOFFMAN, VITOLO, 2014), portanto, quase a metade das calorias 

consumidas em um dia. 

 De acordo com Monteiro (2010), nunca houve tanta disponibilidade de 

alimentos como nos dias atuais, em consequência, nunca houve tantos problemas 

relacionados ao seu consumo. Isso se reflete com grande intensidade no Brasil, 

devido ao desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias 

(BRASIL, 2014). 

 

2.3 Alimentos ultraprocessados 

 Com os avanços tecnológicos no século XX, a natureza, extensão e efeitos do 

processamento de alimentos foi parte intrínseca da industrialização. Produtos como 

pães, biscoitos, bolos, molhos e produtos de carne passaram a ter o seu modo de 

produção mais eficiente e eficaz (MONTEIRO, 2013). As avançadas técnicas de 

produção permitiram a invenção de diferentes produtos, feitos com ingredientes 

baratos e aditivos alimentares.   

 O processamento de alimentos consiste em qualquer alteração em um alimento 

antes da disponibilização para o seu consumo (EICHER-MULLER, FULGONI, KEAST, 

2012). Conforme o Guia Alimentar da População Brasileira, os alimentos podem ser 

definidos em quatro categorias de acordo com o tipo de processamento empregado 

na sua produção (BRASIL, 2014).  

 A primeira categoria é a dos alimentos in natura ou minimamente processados 

que provêm direto de plantas ou animais (exemplos: folhas, frutos, ovos, leite) e estão 

prontos para o consumo, sem que passem por qualquer alteração ou submetidos a 

alterações mínimas (exemplos: cortes de carne resfriados ou congelados, leite 

pasteurizado, grãos secos, polidos e empacotados etc.). Essa categoria seria a 
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chamada mais saudável que deveria ser a base de uma alimentação atrelada ao 

hábito regional de uma população. 

 A segunda categoria engloba os produtos retirados de alimentos in natura e 

utilizados como temperos ou para cozinhar alimentos (exemplos: óleos, gorduras, sal 

e açúcar).  

Fazem parte da terceira categoria, aqueles produtos com adição de sal ou 

açúcar em um alimento in natura ou minimamente processados (exemplo: legumes 

em conserva, frutas em calda, queijos, pães).  

Por fim, a quarta categoria, denominada como AUP, abrange produtos que 

passam por técnicas de processamento e adição de vários ingredientes (BRASIL, 

2014). AUP, utilizado como enfoque do estudo, são aqueles que recebem adição de 

diversos ingredientes pouco familiares e que não são utilizados em preparações 

culinárias, como gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de 

frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, 

aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. São exemplos: 

refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, 

guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para 

refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos 

congelados prontos para aquecer, produtos desidratados (como misturas para bolo, 

sopas em pó, macarrão instantâneo e tempero pronto) entre outros. Além disso, pães 

e produtos panificados tornam-se AUP quando, além dos tradicionais ingredientes 

(farinha de trigo, leveduras, água e sal), há adição de outros como gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes etc. (BRASIL, 2014; 

MOUBARAC, 2012). 

 Produtos ultraprocessados são energeticamente densos, possuem mais 

açúcares refinados, sódio, gorduras e pouca quantidade de proteínas e fibras quando 

comparados a alimentos in natura ou minimamente processados. Possuem também, 

características peculiares que beneficiam o consumo excessivo, como a sua 

hiperpalatabilidade, longa duração/validade e facilidade de transporte, o que colabora 

para um maior consumo entre refeições e lanches. Em análise da composição 
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nutricional em 30 AUP, ficou evidente a quantidade elevada de sal, açúcar ou gordura 

saturada (IDEC, 2009). 

 Diariamente, o consumo desses produtos entre a população brasileira 

aumenta, o que é refletido em todas as classes socioeconômicas e regiões do país 

(BRASIL, 2014). Em pesquisa realizada com pequenos agricultores de Ibiúna, SP 

verificou-se que há um elevado consumo de produtos ultraprocessados (embutidos, 

bolachas, macarrão instantâneo, sucos em pó) e um baixo consumo de frutas e 

verduras entre as famílias da zona rural. O estudo aponta que a população que antes 

cultivava arroz e feijão para seu próprio consumo, não mais o faz, compra, pois, o 

plantio de tais alimentos foi substituído em grande parte pela monocultura (LUZ, 

2014).  

 O consumo de AUP na zona urbana, pela facilidade no acesso, tem sido bem 

descrito na literatura (LEVY-COSTA, 2005; MALLARINO et al., 2013) porém, na zona 

rural ainda há dúvida sobre a sobreposição desses alimentos aos da primeira 

categoria e, ainda, os fatores que influenciam no seu consumo. 

  

2.4 Condicionantes do comportamento alimentar infantil 

 O preparo, a escolha e o modo de comer, constituem parte importante da 

cultura de uma sociedade. Estão intimamente relacionados com a autonomia do 

indivíduo, com seus prazeres e, inclusive, com seu bem estar (BRASIL, 2014). 

 Por ser um processo complexo, intrínseco às relações sociais, a escolha 

alimentar traz diversas consequências à saúde. Semelhante processo, embora tenha 

raiz familiar, é profundamente relacionado à socialização cultural. É necessário levar 

em consideração que, as preferências e hábitos alimentares, são formados no início 

da vida e difíceis de modificarem-se durante a idade adulta. Portanto, é preciso 

identificar os aspectos que influenciam o comportamento alimentar do indivíduo na 

primeira fase da vida (HARE-BRUNN et al., 2011). 

 A criança é influenciada em especial, pelo ambiente em que está inserida. 

Embora, na maioria das vezes, seja ele um ambiente familiar, quando não favorável, 

poderão surgir precocemente distúrbios alimentares e estes permanecerem durante 
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sua vida (LAUS et al. 2011). Sabendo-se, então, que a alimentação influencia o 

processo de saúde, é de fundamental importância conhecer o comportamento 

alimentar infantil, pois em geral as crianças consomem aquilo que lhes é servido ou 

os alimentos com os quais se familiarizam (AGRAS, MASCOLA, 2004; CASTELLS et 

al., 2006; ROBLIN, 2007). 

 O comportamento alimentar é influenciado por alguns condicionantes, os quais 

estão divididos em cognitivo, afetivo e situacional. Estímulos sensoriais (cor, sabor, 

odor), fatores sociais e o prazer psicológico e/ou físico que os alimentos e influenciam 

a preferência alimentar, sendo que estes também são consideravelmente importantes 

na consolidação do comportamento alimentar (BOOG, MOTTA, 1984; BOOG, 1997). 

Visto isso, os fatores condicionantes do comportamento alimentar serão abordados 

nesse trabalho sob essas três perspectivas. 

 O condicionante cognitivo refere-se àquilo que o indivíduo sabe sobre alimentos 

e nutrição, tanto no âmbito popular quanto no científico.  

 O conhecimento popular exerce considerável influência sobre o 

comportamento alimentar dos indivíduos, e é identificado pelas técnicas, receitas, 

combinação de alimentos, horários de refeições, simbolismos alimentares. Os mitos, 

crenças e tabus alimentares também fazem parte do conhecimento popular. Os mitos 

são formas de pensar opostas ao científico e ao pensamento lógico. Já as crenças 

podem ser prejudiciais ou não à saúde, Boog e Motta (1987), citam como exemplo 

“cenoura faz bem para a vista”, o que está correto, visto que a cenoura é fonte de 

vitamina A que colabora para a saúde ocular. Os tabus alimentares são reconhecidos 

pelas restrições alimentares, sejam elas permanentes ou temporárias, como 

combinações de certos alimentos que podem levar a desconfortos físicos. Tais 

restrições podem influenciar ou não no estado fisiológico dos indivíduos (MOTTA, 

BOOG, 1984).   

 Por outro lado, o conhecimento científico é expresso pelo que os indivíduos 

sabem através dos profissionais da saúde, estudos e pesquisas científicas (MOTTA, 

BOOG, 1984).  

 Já, o condicionante afetivo, está relacionado com os sentimentos em relação 

aos alimentos e às práticas alimentares e à relação com o outro em torno da refeição. 
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As lembranças, os costumes, as recordações de felicidade e tristeza, a saudade, os 

sabores estão relacionadas às escolhas alimentares, ou seja, diz respeito, às outras 

necessidades que são satisfeitas pela alimentação, além das fisiológicas (VARGAS, 

2000). 

  Tais necessidades podem instituir barreiras de difíceis modificações de um 

comportamento alimentar inadequado (MOTTA, BOOG, 1984). 

 O condicionante situacional, está ligado ao contexto social, econômico e 

padrões culturais que podem facilitar ou dificultar a ingestão dos alimentos (BOOG, 

1997; MOTTA, BOOG, 1984). Esses fatores podem ser identificados através de três 

barreiras: normas sociais e padrões culturais, ou seja, regras de comportamento 

realizadas por indivíduos de determinado grupo, a capacidade de aquisição, 

disponibilidade, produção do alimento pelo indivíduo, muito relacionado aos fatores 

econômicos e, por fim, coerção social, que consiste nas regras, pressão social 

exercida sob as práticas alimentares de um indivíduo (MOTTA, BOOG, 1984).  

 Desta maneira, tais fatores são considerados condicionantes do 

comportamento alimentar por constituírem um conjunto de ações praticadas em torno 

da alimentação, que são influenciadas por aspectos psicológicos, socioculturais, 

educacionais e econômicos (MOTTA, BOOG, 1984). 
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3 Justificativa 

Embora a criança seja influenciada pelos seus pais em seu comportamento 

alimentar, a partir dos nove anos já possui capacidade de fazer escolhas que podem 

ou não serem favoráveis à saúde (ROSSI, MOREIRA, RAUEN, 2008). Sendo assim, 

elas estão aptas a escolher o alimento que desejarem, influenciadas pelo gosto 

pessoal e pelo ambiente em que vivem. Dessa forma, para estudar aspectos relativos 

ao comportamento alimentar infantil, optamos pelo ambiente escolar para reunir um 

grupo de crianças com características comuns – idade e nível de ensino frequentado 

–, por estarem familiarizadas com o local, com os colegas e livres da influência direta 

do pensamento dos pais ou responsáveis no momento da abordagem. 

O comportamento alimentar é complexo e inclui fatores externos e internos ao 

sujeito. As práticas alimentares envolvem condicionantes socioeconômicos, culturais 

e psicossociais. Estudos apontam que apesar das diferenças socioculturais e 

econômicas entre países, as tendências sobre o consumo alimentar são similares, 

visto que, os hábitos que antes eram característicos apenas dos países 

desenvolvidos, hoje também é preocupação dos países emergentes. O 

comportamento alimentar passou por diversas mudanças e está incorporado como 

parte do modo de vida. Pressionadas pelo poder aquisitivo, pela mídia, estilo de vida 

e praticidade, as práticas alimentares vão se tornando permeáveis a mudanças, 

representadas pela incorporação de novos alimentos, formas de preparo, compra e 

consumo (GARCIA, 2003).  

 Sabe-se ainda, que hábitos alimentares saudáveis desde a infância são 

fundamentais para condições de uma vida saudável no futuro. A diminuição do 

consumo de frutas, verduras e legumes e o aumento do consumo de alimentos prontos 

para o consumo, são alguns dos fatores que contribuem para o aumento da 

prevalência de excesso de peso.  

À vista disso, direcionar a investigação científica para o grupo de crianças da 

zona rural é de especial interesse, pois embora o “campo” remeta à imagem de uma 

alimentação saudável, rica em nutrientes, até o presente momento poucos são os 

estudos que comprovem essa realidade em Pelotas e no Brasil. Ainda, supõe-se que, 

a disponibilidade de AUP e o acesso a esse grupo de alimentos seja diferente da zona 
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urbana. Dessa forma, ficam os questionamentos: qual o conhecimento em relação as 

crenças, mitos e tabus alimentares? Quais os motivos que levam a essa prática 

alimentar? Existem barreiras situacionais? O público em estudo dispõe de apoios 

estruturais necessários (poder aquisitivo, alimentos)? Quais os padrões culturais 

alimentares que cercam essa população? 

Pressupondo a existência de que há diferenças nos condicionantes do 

comportamento alimentar conforme a proximidade com a zona urbana, o estudo 

avaliará duas escolas: a mais próxima e a mais distante da zona urbana do município. 

Desta maneira, conhecer os condicionantes cognitivos, afetivos e situacionais 

do consumo de AUP e identificar de que forma eles interferem no padrão alimentar 

dessa população de estudo, contribuirá para direcionar estratégias que minimizem os 

possíveis impactos negativos desse grupo de alimentos sobre a saúde. A escolha pela 

abordagem qualitativa é justificada devido à falta de estudos sobre o tema sob essa 

perspectiva e ainda, pela possibilidade de aprofundamento de questões e riqueza de 

informações sobre o contexto da alimentação. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

 Investigar, sob uma perspectiva qualitativa, fatores do contexto de vida que 

possibilitam e condicionam o consumo de AUP em crianças da zona rural de Pelotas, 

RS. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar os condicionantes cognitivos que influenciam o consumo de 

AUP; 

 Identificar os condicionantes afetivos que influenciam o consumo de 

AUP; 

 Identificar os condicionantes situacionais que influenciam o consumo de 

AUP; 

 Investigar se há diferença nos condicionantes e no consumo de AUP 

entre crianças de escolas com diferentes proximidades da zona urbana do município. 
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5 Metodologia 

A pesquisa qualitativa é um método que coleta dados a partir de observações 

diretas, trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes, motivos, 

opiniões e colabora para familiarizar e elevar o conhecimento e a compreensão de um 

problema (MINAYO, SANCHES, 1993).  

Esse tipo de abordagem oferece flexibilidade e o pesquisador pode esclarecer 

as questões e adaptar-se às pessoas e às circunstâncias à medida que as atividades 

são desenvolvidas. Possibilita observar a expressão corporal, tonalidade de voz e 

ênfase das respostas dos participantes. Também possibilita conseguir informações 

mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias (MARCONI, 

LAKATOS, 2003). 

Dessa forma, para responder aos objetivos propostos nesse estudo, será 

utilizada a abordagem qualitativa com crianças do quarto ano de duas escolas 

municipais, da zona rural do município de Pelotas, RS. O município tem 323.034 

habitantes, sendo 22.082 habitantes residentes na zona rural, mais conhecida como 

“colônia” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, 2014). É a maior produtora de 

pêssego em conserva do país, além de outros produtos como aspargo, pepino, figo e 

morango. Responde por aproximadamente 28% da produção de arroz do Estado, 10% 

da produção de grãos, 16% do rebanho bovino de corte, e detém a maior bacia leiteira, 

com a produção de 30 milhões de litros/ano, além de possuir expressiva criação de 

cavalos, ovelhas e produção de fumo. Atualmente está dividido em nove distritos (1º 

distrito – Sede ou área urbana, 2º distrito – Colônia Z3, 3º distrito – Cerrito Alegre, 4º 

distrito – Triunfo, 5º distrito – Cascata, 6º distrito – Santa Silvana, 7º distrito – 

Quilombo, 8º distrito – Rincão da Cruz, 9º distrito – Monte Bonito) e possui 21 escolas 

de ensino fundamental na zona rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, 

2014). 

Para dar início a pesquisa, ao final do ano de 2014, a equipe do projeto visitou 

as 21 escolas municipais da zona rural a fim de conhecer e poder selecionar as 

escolas participantes. Neste momento, o projeto foi apresentado aos diretores, vice-

diretores e/ou coordenadores pedagógicos das escolas, pessoalmente, após a 

autorização da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED).  
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A fim de obter um auxílio na sistematização da logística de campo, avaliação 

das propostas utilizadas, das questões norteadoras, esclarecimento de dúvidas e 

vivência de campo, será realizado previamente um estudo piloto com crianças da 

mesma faixa etária, em uma escola da zona rural do município de Canguçu, RS. 

Após o estudo piloto e possíveis alterações necessárias nas questões 

norteadoras e nas atividades, a coleta de dados será iniciada. Para recrutamento das 

crianças participantes, foram selecionadas duas escolas por conveniência, que não 

são multisseriadas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Braulinda Fernandes 

e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Muller. Sendo a primeira, mais 

próxima, e a última, mais distante da zona urbana do município. Ocorrerá uma reunião 

com os pais dessas crianças para explicar os objetivos do estudo e solicitar 

autorização de participação mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e Autorização do Uso de Imagem (Apêndice A).  

Serão incluídos no estudo crianças do quarto ano, de ambos os sexos, 

matriculados e frequentando regularmente às escolas. Tal série foi escolhida, por se 

acreditar que crianças entre nove e dez anos de idade já tenham poder de escolha e 

sofram influência de fatores externos na determinação de seu comportamento 

alimentar. 

Serão propostas dinâmicas em grupo, a fim de propiciar uma discussão rica em 

informações, visando considerar o contexto de vida dos participantes. Optou-se por 

incluir todas as crianças das turmas selecionadas, formadas por 8 a 12 crianças cada, 

conforme informações oriundas das visitas às escolas. 

O objetivo e a dinâmica do trabalho serão apresentados às crianças, em sala 

de aula, convidando-os a participarem das atividades. Para o desenvolvimento do 

projeto, estão previstas cinco fases e as atividades serão conduzidas por um 

moderador (facilitador do processo de conversação entre os membros do grupo) e 

dois auxiliares (responsáveis pelas anotações escritas e gravações), os quais serão 

os mesmos em todos os encontros. As fases serão iguais para ambos os grupos 

focais. 

Os encontros para a coleta dos dados ocorrerão em locais disponibilizados 

(salas de aula) pelas escolas no período de junho a agosto de 2015, previamente 
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agendados com as direções, de modo a interferir minimamente na participação das 

crianças nas atividades da escola. 

Considerando a importância da interação da equipe de pesquisa com as 

crianças para este trabalho, a primeira fase servirá para ambientação. O moderador e 

os auxiliares participarão, durante uma semana, das atividades propostas pelo 

professor junto com as crianças a fim de serem conhecidos e aceitos pelo grupo. As 

demais fases terão dois encontros cada, um em cada semana, com duração média 

de uma hora e meia cada um e as crianças serão colocadas em círculo favorecendo 

o contato visual e interação face a face (DALL'AGNOL, TRENCH, 1999). 

Como ferramenta norteadora para o desenvolvimento do tema e manutenção 

do propósito do estudo como força condutora do trabalho, as fases ocorrerão através 

da construção de um “portfólio alimentar” pelas crianças. Segundo Hernández (2000), 

o portfólio é construído por diferentes materiais e, os registros, devem exteriorizar o 

sentido do conteúdo, expresso em diferentes linguagens, ou seja, através de textos, 

gravuras, fotos, experiências etc., que proporciona uma reflexão crítica do 

conhecimento construído, das estratégias utilizadas, e da disposição de quem o 

elabora. O portfólio estimula o questionamento, a discussão, a proposição, a análise 

e a reflexão, sua construção é livre e a criança poderá utilizar sua criatividade para 

compô-lo. 

Para isso, será fornecido para cada escolar um caderno de desenhos. Em todas 

as fases, as crianças levarão o caderno para casa e após conversa com os pais e 

outros familiares, formularão textos e desenhos, fixarão fotos, imagens e recortes de 

embalagens, para registro da atividade proposta em cada semana. 

Ao final da primeira fase, ou seja, no último dia de ambientação, serão lançadas 

questões sobre o início da alimentação, a fim de que se possa conhecer e se 

familiarizar com os hábitos formados no início da vida. Nessa atividade, será solicitado 

que as crianças tragam informações sobre recebimento de leite materno e/ou produtos 

substitutivos, como fórmulas infantis - consideradas AUP, como e quando iniciou a 

alimentação complementar, quais alimentos foram ofertados, por quem, como eram 

preparados, onde eram comprados, quais os alimentos mais aceitos e quais eram 
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rejeitados. Para maior compreensão do que está sendo solicitado, as crianças serão 

estimuladas através da leitura de uma história sobre o assunto em questão. 

Na segunda fase, o fator situacional será abordado, através dos aspectos 

econômicos e sociais que facilitam ou não um determinado comportamento. Para 

inserção do tema, as crianças assistirão a um vídeo e ouvirão uma história sobre o 

tema. Será proposto que eles façam um registro dos alimentos que seus 

pais/responsáveis compram para consumo, os alimentos produzidos em casa, 

alimentos que consomem diariamente, em que momentos os alimentos são 

consumidos, onde são comprados, quem compra os alimentos para a casa, alimentos 

que não podem faltar em casa, porque essas escolhas são feitas (marca, preço). Para 

isso, será solicitado que eles copiem a lista de compras da casa e que tragam recortes 

de embalagens do que é comprado no caso de existirem alimentos consumidos 

ocasionalmente, será solicitada a sua identificação.  

Os fatores afetivos serão abordados na terceira fase. Nesse momento, serão 

levadas em consideração as atitudes relativas aos alimentos e à alimentação através 

dos valores sociais, culturais, religiosos e significados que são atribuídos aos 

alimentos, motivos das escolhas alimentares e sentimentos. Aqui, será observado 

somente o consumo e as preferências das crianças, como o que gostam de comer, 

quem compra e quem prepara os alimentos preferidos, o que levam para a escola, o 

que pedem para ser comprado, se participam das compras da casa, receitas da 

família, histórias dessas receitas. Além desses aspectos, deverão registrar também o 

momento de realização das refeições, especificando o local da casa, companhia, o 

que é servido e o que consomem, desenhos, fotos e/ou recortes de embalagens dos 

alimentos preferidos. Nessa fase, as crianças também assistirão a um vídeo sobre o 

assunto.  

A quarta fase, servirá para abordar questões sobre a alimentação atual e os 

fatores cognitivos, onde se tentará identificar o conhecimento acerca da alimentação, 

tanto no âmbito cientifico, ou seja, aquilo que sabem através, por exemplo, dos 

profissionais de saúde, como do conhecimento popular, por exemplo, o conhecimento 

que é transmitido de geração a geração. Para iniciar essa fase, também se optou pela 

leitura de uma história que aborda crenças, mitos e tabus alimentares. A tarefa 
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solicitada será o registro de combinações proibidas de alimentos, alimentos proibidos 

e quais alimentos considerados bons ou não para a saúde na família.  

Na quinta e última fase ocorrerá o encerramento das atividades através da 

retomada do que foi abordado no encontro anterior e está prevista uma 

confraternização final com as crianças. 

Durante o andamento do trabalho, antes de iniciar a fase seguinte, a anterior 

será retomada em sala de aula, para que se possa dar continuidade às atividades. 

Além disso, cada fase seguirá um roteiro de questões previamente estabelecidas pelo 

pesquisador. 

Com exceção da primeira fase, todas serão registradas com o gravador de voz 

digital da marca Sony, modelo PX312 e câmeras digitais das marcas Sony Cyber Shot 

Dcs S930 e Kodak EasyShare C813, para registros fotográficos e filmagens. Também 

será realizado registro descritivo do comportamento dos participantes durante o 

andamento da atividade. As falas e os diários alimentares serão submetidos à análise 

de conteúdo sobre as ideias e representações sociais mencionadas pelas crianças. 

Esse registro tem por finalidade, a descrição objetiva e sistemática, a verificação de 

hipóteses e/ou questões e a descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos (BARDIN, 2006; MINAYO, 2000).  

De acordo com Bardin (2006), a análise de conteúdo pode ser dividida em três 

fases. A primeira é a fase de pré-análise em que se organiza todo o material a ser 

analisado, sistematizando as ideias iniciais. Nessa fase se tem o estabelecimento de 

contato com os documentos da coleta de dados, é onde começa a se conhecer o texto 

e há a escolha daquilo que será utilizado, também há a elaboração de indicadores por 

meio de recortes de texto no documento de análise. A segunda fase é a exploração 

do material em que serão definidas as categorias (codificação) das unidades de 

contexto nos documentos. Essa é uma etapa de extrema importância, pois vai 

possibilitar, ou não, a riqueza das interpretações e inferências. É a fase da descrição 

analítica, a qual o estudo será aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. A terceira e última fase, diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação. Nela ocorre o destaque das informações para análises, é o momento 

da intuição, da análise reflexiva e crítica. Por meio dessa técnica se pretende 
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identificar os fatores cognitivos, afetivos e situacionais que se destacam como 

condicionantes do consumo de AUP em crianças. 

 

5.1 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. 

As crianças selecionadas para compor as amostras deverão apresentar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Autorização de Uso da Imagem 

(apêndice A), autorizados e assinados pelos pais ou responsáveis, sendo informados 

sobre o sigilo da identidade e dados coletados, direito de não resposta e participação 

voluntária na pesquisa, na primeira reunião do ano letivo de 2015, agendada pela 

escola. Além disso, só participarão da pesquisa aquelas crianças que assentirem de 

forma oral e espontânea a participarem das atividades propostas.  
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6 Cronograma 

O projeto obedecerá às etapas abaixo descritas, tendo prevista a duração total de 24 meses. 

 Quadro 1. Cronograma do projeto 

Etapas 

2014 
2015 

2016 

 

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A 

Revisão de literatura                          

Reconhecimento dos locais                          

Elaboração do projeto                          

Qualificação do projeto                          

Submissão Comitê de Ética em Pesquisa                          

Estudo piloto                          

Reunião com os pais nas escolas                          

Trabalho de campo                          

Transcrição dos dados                          

Análise dos dados                          

Redação do artigo                          

Defesa                           
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7 Orçamento 

Quadro 2. Orçamento do material  

Item Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Apontador 4 0,80 3,20 

Borracha branca 4 0,40 1,60 

Caderno de desenho 30 2,70 81,00 

Câmera digital Kodak 1 180,00 180,00 

Câmera digital Sony 1 150,00 150,00 

Caneta 4 1,20 4,80 

Canetinhas (caixa 

com 24 unidades) 
1 16,60 16,60 

Cola 2 1,00 2,00 

Clipes (caixa com 100 

unidades) 
1 2,50 2,50 

Folha de ofício 

(pacote com 500 

folhas) 

1 14,90 14,90 

Gravador 1 279,00 279,00 

Lápis de cor (caixa 

com 24 unidades) 
1 19,40 19,40 

Lápis preto 4 0,80 3,20 

Pasta plástica 1 2,80 2,80 

Prancheta 2 14,00 28,00 

Tesoura 2 2,30 4,60 

Vale transporte 

Braulinda 
84 3,60 302,40 

Vale transporte  

Wilson Muller 
84 14,00 1.176,00 

TOTAL                                                                                2.272,00 
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Apêndice A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Faculdade de Nutrição 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO DO 

USO DE IMAGEM – PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

 

Título do Projeto: Alimentos ultraprocessados: um olhar qualitativo sobre a 

determinação do consumo em crianças da zona rural de Pelotas, RS. 

 

 

Equipe executora: Chirle Oliveira Raphaelli, Ivana Loraine Lindemann, Marina 

Soares Valença, Samanta Winck Madruga. 

 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a autorizar a participação do seu(sua) 

filho(a) ___________________________________________________ (nome do 

aluno) para participar de uma pesquisa que tem por objetivo reunir informações sobre 

a saúde e a alimentação de alunos das escolas municipais da zona rural de Pelotas, 

RS. A realização deste trabalho se justifica em virtude de que os resultados poderão 

contribuir com ações que melhore a saúde e alimentação dos crianças. 

 A participação dele(a) é voluntária, não lhe apresenta riscos ou desconfortos. 

Serão realizadas atividades em grupo sobre alimentação através de dinâmicas em 

grupo. Algumas atividades serão fotografadas, gravadas e filmadas.  Sendo a 

participação dele(a) voluntária e sem custos, não haverá retornos financeiros. No 

entanto, caso seja identificada a necessidade de atendimento especializado o escolar 

será encaminhado ao serviço de saúde específico após seu consentimento. 

Seu nome e de seu(sua) filho(a) não será divulgado e será mantida o segredo 

de suas informações. O(a) Sr(a) poderá recusar a participação do escolar acima 

mencionado, sem nenhum prejuízo na sua relação com a escola. Se aceitar participar, 

poderá em qualquer momento retirar seu consentimento ou esclarecer suas dúvidas 

com a equipe de pesquisa, através do telefone (53) 3921 1303 ou pelo e-mail 

spnutricaoufpel@hotmail.com. 

Se o(a) Sr(a) se considerar suficientemente esclarecido e concordar com a 

participação do escolar sob sua responsabilidade, solicitamos que assine este 
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formulário, que está em duas vias, sendo que uma delas fica com o senhor(a) e a 

outra com a equipe de pesquisa.  

 

Pelotas, _____ de___________________de 2015. 

 

 

Responsável pelo escolar 
 
 
 

Pesquisador responsável 
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RELATÓRIO DE TRABALHO DE CAMPO 3 
 

Através deste relatório pretende-se descrever a inserção no campo e coleta de 

dados ocorridos no período de junho a dezembro de 2015.  

 

Seleção das escolas e crianças participantes 

No município de Pelotas/RS existem 21 escolas municipais de ensino 

fundamental localizadas na zona rural.  

A inserção nas escolas deu-se primeiramente através do projeto intitulado 

Censo Rural da Rede Municipal de Ensino Pelotas, RS, o qual a pesquisadora e a 

auxiliar de pesquisa fazem parte, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

e da Secretária Municipal de Educação e Desporto (SMED) da Prefeitura Municipal 

de Pelotas, e teve por objetivo levantar dados sobre questões de saúde e 

alimentação da comunidade escolar. A participação no Censo foi de fundamental 

importância para uma melhor inserção em campo, uma vez que, dessa forma, já 

havia uma relação com as escolas, gestores e professores de cada escola. Os pais 

dos alunos, também já estavam participando dessa pesquisa e tiveram a 

oportunidade de nos conhecer pessoalmente e conversar sobre os projetos.   

Visto isso, para aprofundar e tentar entender algumas questões inerentes à 

alimentação foi desenvolvido esse estudo utilizando a abordagem qualitativa. Esse 

tipo de abordagem oferece flexibilidade e o pesquisador pode esclarecer as questões 

e adaptar-se às pessoas e às circunstâncias à medida que as atividades são 

desenvolvidas. Possibilita observar a expressão corporal, tonalidade de voz e ênfase 

das respostas dos participantes. Também possibilita conseguir informações mais 

precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias (MARCONI, 

LAKATOS, 2003). 

Para compor esse estudo, foram incluídos alunos do 4º ano, com idades entre 

9 e 11 anos, de duas escolas, sendo a mais próxima e a mais distante do centro 

urbano da cidade, escolhidas por conveniência, com o objetivo de investigar se há 

diferença nos condicionantes afetivos, cognitivos e situacionais do consumo de 

alimentos ultraprocessados (AUP) entre crianças de escolas com diferentes 

proximidades da zona urbana do município. 

Inicialmente a Escola de Ensino Fundamental Braulinda Fernandes, localizada 

próximo à BR 392 – km 75, na colônia Monte Bonito, 9ª distrito, foi escolhida como a 
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escola mais próxima do centro urbano da cidade para realização do estudo, distante 

15 minutos do centro com transporte público municipal. A coleta ocorreu nos meses 

de junho e julho de 2015. A turma era composta por dez alunos, sete meninos e três 

meninas, de 9 a 11 anos de idade. 

No entanto, no decorrer da coleta e durante as dinâmicas desenvolvidas, 

percebeu-se que os alunos não estavam interessados em participar da pesquisa e 

dessa forma a investigação tornou-se prejudicada e sem o aprofundamento 

necessário. Teve-se impressão que tanto as crianças como a escola estavam com a 

ideia de que a equipe tinha papel de professor.  

Um dos pontos que pode ter desencadeado o desinteresse dos alunos foram 

os condicionantes situacionais e cognitivos, destacados nos objetivos específicos do 

projeto. Isso pode ter ocorrido devido ao grau de dificuldade em fornecer tais 

informações. 

Existem outros pontos que podem ter dificultado a pesquisa, como a falta de 

professores, as aulas iniciarem após o horário determinado, a postura da professora, 

titular da turma – que também interferiu, já que ela interagia mais que os alunos e, 

por muitas vezes referiu-se à equipe como professoras – e, a ausência constante de 

alguns alunos nas aulas. 

 Em razão disso, optou-se por uma segunda escola como mais próxima do 

centro urbano da cidade, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Márcio Dias, 

localizada no Posto Branco, 2ª distrito e fica aproximadamente a 20 minutos com o 

transporte público municipal do centro da cidade. A coleta de dados ocorreu ao final 

do ano letivo devido disponibilidade da escola, e manteve-se a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Wilson Muller como mais distante, na qual, após as férias 

escolares de inverno, iniciou-se a coleta na escola Wilson Muller, que fica localizada 

na Colônia Triunfo, 4° distrito da cidade de Pelotas.  

A metodologia nessas escolas também foi adaptada, aprofundando-se somente 

os condicionantes afetivos que influenciam o consumo de AUP, devido à experiência 

na escola anterior.  

As turmas das escolas Wilson Muller e Márcio Dias eram compostas por sete e 

seis alunos, respectivamente. Todos os alunos possuíam o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e Autorização de Uso da Imagem assinado por seus 

pais/responsáveis e fizeram parte do estudo.  
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Desenvolvimento do trabalho de campo 

A equipe entrou em contato com o diretor de cada escola pessoalmente durante 

a coleta de dados do Censo. Nesse momento, foi exposto à cada diretor os objetivos 

do projeto. Após essa conversa e aceitação do diretor, foi necessário ligar para os 

professores regentes das turmas participantes a fim de explicar o projeto e combinar 

o período em que a coleta de dados poderia ocorrer.   

Em ambas as escolas incluídas no estudo, a equipe saiu junto do centro da 

cidade. Por ser mais longe e de difícil acesso, a ida até a escola Wilson Muller foi de 

carro disponibilizado pela Universidade Federal de Pelotas. Como a turma de 4º ano 

tinha aulas pela manhã, a saída era sempre da Casa do Estudante às 7h 30min. Já, 

na escola mais próxima do centro urbano, a Márcio Dias, a saída era do centro da 

cidade através do transporte público às 7h 40min.  

Ao chegar às escolas, a equipe foi recebida pelos diretores e professoras das 

turmas participantes. Nesse momento, estabeleceu-se como seria a rotina da 

semana e o desenvolvimento das dinâmicas nas semanas seguintes. Os professores 

foram responsáveis pela apresentação da equipe para as crianças.  

 

Etapas da pesquisa 

A pesquisa foi dividida em quatro fases. Anterior à coleta de dados, para melhor 

compreender o ambiente e os atores estudados, em cada escola, a pesquisadora e 

a auxiliar de pesquisa, realizaram a ambientação (1ª fase), ou seja, assistiram as 

aulas com as turmas de 4º ano de cada escola durante uma semana, a fim de 

estabelecer uma aproximação com os alunos, relação de troca e confiança. 

Durante a fase de ambientação, foi possível observar o contexto escolar em 

que essas crianças estão inseridas. Na escola Wilson Muller existiam poucas salas 

de aula, uma sala da direção, uma sala da coordenação, banheiros masculino e 

feminino, escovódromo e cozinha. A escola não possuía refeitório, quadra 

poliesportiva e nem praça recreativa. Não possuía muros ou grades. A escola estava 

em obras, estavam construindo uma quadra poliesportiva fechada. Até o momento 

da coleta, os alunos tinham as aulas de Educação Física em um espaço de terra 

improvisado, que não possuía as delimitações no chão e nem goleira e cesta de 

basquete.  

Também estavam cercando a escola com arame para maior segurança dos 

alunos e funcionários. Como não havia praça recreativa, o professor de Educação 
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Física improvisou três balanços com pneus presos em uma árvore para que as 

crianças usufruíssem na hora do recreio.  

Ao redor da escola tinha uma Unidade Básica de Saúde, uma casa residencial, 

um restaurante que fornece almoço a quilo, um salão que pertencia à igreja e um 

minimercado. O minimercado possuía diversos produtos alimentícios, bem como, de 

higiene e limpeza. Como a escola não era fechada, os alunos podiam ir durante o 

recreio ao minimercado.  

A sala de aula do 4° ano possuía sete mesas e cadeiras grandes e dois 

conjuntos com seis mesas e cadeiras pequenas, mesa e cadeira para o professor, 

quadro verde de giz, duas estantes com diversos materiais como livros, caixas, jogos, 

instrumentos musicais de plástico, sucatas, bichos de pelúcia, brinquedos. Também 

tinha um armário com materiais escolares e um rack com televisão e aparelho de 

DVD.  

 Pendurados nas paredes da sala havia cartazes com algarismos romanos, 

números ordinais, alfabeto e vogais. Alguns trabalhos produzidos pelos alunos estão 

pendurados em uma corda que atravessa a sala de um lado a outro. A sala estava 

sempre limpa e com as classes dispostas em “U”.  

Durante a semana de ambientação, ficou claro a diferença de comportamento 

entre os alunos. O José Carlos possui algum tipo de atraso no desenvolvimento e 

muitas vezes era infantilizado pela turma. Ele não acompanhava a matéria do 4º ano 

e fazia atividades referentes ao 2º ano. Já o Bruno e o Ricardo mostraram 

comportamentos semelhantes ao das crianças da zona urbana, com acesso ao 

computador, internet e redes sociais diariamente. Os alunos também tinham o hábito 

de falar em pomerano, porém apenas dois mantém esse costume também em casa 

com os avós.  

Também foi possível observar a influência da diretora em relação à 

alimentação, já que durante o horário do recreio, tinha o hábito de ficar perto da 

cozinha insistindo para que os alunos consumissem as verduras e frutas ofertadas 

pela merenda escolar.   
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  Figura 1. Local destinado às aulas de Educação Física da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Wilson Muller, Pelotas, RS, 2015. 

  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

  Figura 2. Sala de aula do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Muller 
Pelotas, RS, 2015. 

  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 



52 

 

 

 

  Figura 3. Frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Muller e alunos do 4º ano, 

Pelotas, RS, 2016. 

  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Quadro 1. Características sociais dos alunos da E. M. E. F. Wilson Muller, Pelotas, 
RS, 2015. 

Nome do aluno Idade Profissão dos pais Local 

Bruno 10 Agricultores Zona rural 

Dionatan 9 Comerciantes Zona urbana 

José Carlos 10 

Mãe empregada 

doméstica, pai 

agricultor 

Zona rural 

Liane 11 - - 

Maxwel 10 Agricultores Zona rural 

Ricardo 9 
Mãe merendeira, pai 

caminhoneiro 
Zona rural 

Vagner 10 Agricultores Zona rural 

 

 Já a escola Márcio Dias, era pequena, com poucas salas de aula e poucos 

alunos. Havia um pátio extenso com grama, uma horta e praça de recreação com 

balanços e escorregador. A cozinha e o refeitório eram juntos em um ambiente 

pequeno, porém acomodava todos os alunos. A sala de aula possuía cartazes com 
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números, sílabas, ditongos, hiatos e um mapa mundi. Os alunos do 4º ano sentavam 

dispostos em fila (um atrás do outro).  

 A escola não possuía quadra poliesportiva para a realização das aulas de 

Educação Física e, durante a semana de ambientação a turma não teve essa 

disciplina. Não havia comércio perto da escola, apenas casas residenciais e uma 

Unidade Básica de Saúde ao lado.  

 Apesar de já ser uma escola conhecida devido ao Censo, o diretor fez questão 

de mostrar a estrutura da escola e contar sobre trabalhos relacionados à alimentação 

que já haviam sido desenvolvidos por lá, como a horta construída em parceria com os 

alunos. 

 

  

 Figura 4. Primeira dinâmica em grupo desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Márcio 

Dias com os alunos do 4º ano, Pelotas, RS, 2015. 

 Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Quadro 2. Características sociais dos alunos da E. M. E. F. Márcio Dias, Pelotas, 
RS, 2015. 

Nome do aluno Idade Profissão dos pais Local 

Éric 9 Agricultores Zona rural 

Evelyn 9 
Mãe do lar, pai 

comerciante  
Zona urbana 

Guilherme 10 
Pai caminhoneiro 

Mãe não informado 
Zona urbana 

Jordan 9 
Mãe do lar, pai 

agricultor 
Zona rural 

Mariele 9 Mãe babá Zona urbana 

Nicolas 9 
Mãe comércio, pai 

caminhoneiro 
Zona urbana 

 

Nas outras três fases foram realizadas dinâmicas em grupo através de 

atividades lúdicas para melhor inserção do tema. As crianças da escola Wilson Muller 

foram mais ativas e tinham um maior conhecimento à cerca da alimentação do que 

as crianças da escola Márcio Dias.  

Além da observação e das dinâmicas em grupo, cada criança recebeu um 

portfólio alimentar chamado de “Diário Alimentar”. Esse instrumento era composto 

por uma carta de apresentação aos pais, e, ao final de cada dinâmica foi 

acrescentado uma folha com atividades de incentivo acerca do tema proposto e 

muitas folhas em branco. As crianças levaram para casa, após cada encontro, 

pressupondo-se uma maior exploração do tema. No entanto, tal instrumento não 

acrescentou nenhum resultado diferente dos que já haviam sido observados durante 

as fases da coleta de dados. 
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       Figura 5. Portfólio alimentar (Diário Alimentar) entre aos alunos de 4º das escolas 

participantes, Pelotas, RS, 2015.  

       Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

 A coleta de dados encerrou de forma muito satisfatória em ambas as escolas e 

manteve-se um bom vínculo. Como mencionado anteriormente, a equipe participa 

do censo, um estudo maior com todas as escolas da zona rural que, para dar um 

retorno à comunidade desenvolveu um projeto de extensão com início no segundo 

semestre de 2016. Dessa forma, os achados desse estudo poderão subsidiar 

possíveis intervenções nessas comunidades.  

 

  



56 

 

 

ARTIGO 4 

Alimentos ultraprocessados sob o olhar de crianças da zona rural 

Ultra processed food through the eyes of rural children 

 

AUP sob olhar de crianças da zona rural 

UPF through the eyes of rural children 

 

Marina Soares Valença¹ 

Camila Irigonhé Ramos² 

Chirle de Oliveira Raphaelli³ 

Samanta Winck Madruga² 

 

1Nutricionista, Mestre em Nutrição e Alimentos 

2Professora  da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Pelotas 

3Doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Pelotas 

 

Endereço da Universidade Federal de Pelotas: Rua Gomes Carneiro, nº 1 - Centro CEP 

96010-610 - Pelotas, RS. Caixa Postal: 354. 

 

Endereço da autora: Rua Três de Maio, nº 408 Ap: 402 – Centro 

CEP 96010-620 – Pelotas, RS. 

Telefones para contato: (53) 3225-6492 e (53) 8110-6936 

Endereço eletrônico: mvalenca.epi@gmail.com 

Artigo elaborado com base nas normas da Revista Ciência e Saúde Coletiva ... 

 

mailto:mvalenca.epi@gmail.com


57 

 

 

Resumo 

 

Objetivo: Investigar os condicionantes que levam ao consumo de alimentos ultraprocessados 

em crianças da zona rural do munícipio de Pelotas/RS. 

 

Métodos: Estudo com abordagem qualitativa, no qual foram incluídas todas as crianças do 

quarto ano de duas escolas da zona rural, sendo a mais próxima e a mais distante do centro 

urbano do munícipio. O campo foi dividido em quatro fases, sendo a primeira relativa à 

ambientação e as demais realizadas dinâmicas em grupo e inserção lúdica do tema.  

 

Resultados: Independente da proximidade da escola com o centro urbano do munícipio, os 

alimentos ultraprocessados já estão fortemente inseridos no cotidiano dessas crianças. O gosto 

foi o principal condicionante relatado que leva ao consumo desse grupo de alimentos. Pode-se 

observar que a profissão dos pais/responsáveis, acesso aos alimentos e mídia influenciam no 

comportamento alimentar relativo aos ultraprocessados.   

 

Conclusão: O condicionante mais marcante é o gosto. Há diferenças no acesso e influência da 

mídia sob esses produtos em relação às diferentes proximidades das escolas com o centro 

urbano do município, ficando claro a preferência em ambos os grupos de crianças, mas, apenas 

nas pertencentes à escola mais próxima, o consumo desse grupo de alimentos está incorporado 

na rotina alimentar. 

 

Palavras-chaves: alimentos industrializados, comportamento alimentar, crianças, rural 
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Abstract 

 

Objective: To investigate the conditions that lead to the consumption of processed foods in 

children from rural areas of the municipality of Pelotas/RS. 

 

Methods: Qualitative study, in which were included all children in the fourth year of two 

schools in the rural area, and the nearest and farthest from the urban center of the municipality. 

The gathering was divided into four phases, the first relating ambiance and the others were held 

group dynamics and playful insertion theme. 

 

Results: Independent school proximity to the urban center of the municipality, the processed

foods are already strongly embedded in the daily lives of these children. The taste was the main 

reported condition that leads to the consumption of this food group. It may be noted that the 

profession of parents/guardians, access and media influence on eating behavior on these foods.  

 

Conclusion: The most striking condition is like. There are differences in access and influence 

of the media in these products in relation to different nearby schools with the urban center of 

the city, making it clear preference in both groups, but only in children from the nearest school 

to incorporate the consumption of this group food routinely. 

 

Keywords: processed foods, eating, children, rural 
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INTRODUÇÃO 

O modo e a maneira com que os homens se alimentam é mais do que o ato de comer, 

articula-se com diferentes dimensões sociais e com a identidade de uma população. As 

preparações culinárias e modos de comer de cada indivíduo se desenrolam de acordo com regras 

impostas pela sociedade, que influenciam no comportamento alimentar1.  O gosto alimentar é 

consequência dessa construção social realizada ao longo dos anos, onde se formam estratégias 

de distinção social2.  

 Pressionadas pelo poder aquisitivo, pela mídia, estilo de vida e praticidade, em diversos 

países da América Latina, as práticas alimentares vem passando por profundas mudanças nos 

últimos anos, representadas pela incorporação de novos alimentos, formas de preparo, compra 

e consumo3,4,5. Atualmente, os alimentos ultraprocessados (AUP), que se caracterizam por 

alimentos industrializados adicionados de produtos desconhecidos ao consumidor, estão 

ganhando espaço na alimentação diária, contrapondo-se a hábitos tradicionais culturais6. 

 Os AUP, normalmente, são relacionados à praticidade e rapidez no preparo, o que 

explica um consumo destes, em consonância ao estilo de vida atual. Esse tipo de alimento, em 

sua maioria, está pronto para o consumo e é acrescido de ingredientes como óleos hidrogenados 

e gorduras, farinhas e féculas, é energeticamente denso, possuem mais açúcares refinados, 

sódio, gorduras e pouca quantidade de proteínas e fibras quando comparados a alimentos in 

natura ou minimamente processados4,6. Incluem hambúrgueres, massas congeladas, pizzas, 

nuggets, batatas fritas, biscoitos, doces, barras de cereais, bebidas açucaradas carbonatadas e 

outros4,6. Possuem, também, características peculiares que favorecem o consumo excessivo, 

como a sua hiperpalatabilidade, longa duração/validade e facilidade de transporte6.  

 As estratégias publicitárias são importantes instrumentos de persuasão. As embalagens 

desses produtos remetem a propriedades como, por exemplo “abra a felicidade”, “é impossível 

comer um só”, “energia que dá gosto”, “faz do leite uma alegria”, “seu companheiro de 
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aventuras”, entre outros. Estudos apontam que esse tipo de publicidade é, em especial, 

direcionado às crianças, influenciando nas compras da família e os consumidores do futuro6,7. 

 Crianças residentes na zona urbana possuem um acesso maior aos alimentos 

ultraprocessados, o que pode refletir um elevado consumo3,8. Todavia, há dúvidas em relação à 

sobreposição desses alimentos aos in natura ou minimamente processados e os fatores que 

influenciam no seu consumo entre moradores da zona rural, que vivem em um ambiente 

considerado mais saudável do que à zona urbana9,10,11,12. 

 A criança é influenciada em especial, pelo ambiente em que está inserida13. Sabendo-se 

que a alimentação influencia o processo de saúde, é muito importante conhecer o 

comportamento alimentar infantil, pois em geral as crianças consomem aquilo que lhes é 

servido ou os alimentos com os quais se familiarizam14,15,16. O comportamento alimentar é 

influenciado por alguns condicionantes. Estímulos sensoriais (cor, sabor, odor), fatores sociais 

e o prazer psicológico e/ou físico influenciam a preferência alimentar17,18. 

 À vista disso, para entender os aspectos relativos ao comportamento alimentar infantil, 

optou-se pelo ambiente escolar para reunir um grupo de crianças com características comuns – 

idade e nível de ensino frequentado –, por estarem familiarizadas com o local, com os colegas 

e livres da influência direta do pensamento dos pais ou responsáveis no momento da 

abordagem. O objetivo dessa avaliação foi investigar os condicionantes que levam ao consumo 

de AUP em crianças da zona rural do munícipio de Pelotas/RS. 

 

MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, realizado em conjunto com um 

estudo mais abrangente, intitulado Censo Rural da Rede Municipal de Ensino de Pelotas/RS, o 

qual teve como objetivo avaliar questões de saúde e alimentação da comunidade escolar rural. 

O município de Pelotas possui 323.034 habitantes, sendo 22.082 habitantes residentes na área 
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rural. Essa área possui 21 escolas de ensino fundamental19, das quais foram seleciondas duas 

para a presente abordagem O trabalho de campo deste estudo foi realizado no município de 

Pelotas/RS, durante o período de junho a dezembro de 2015. 

Para seleção dos sujeitos da pesquisa, foram elegidas duas escolas, não multisseriadas 

(um ano escolar por turma), para manter características em comum como idade e nível de ensino 

frequentado. Uma delas, a mais próxima e a outra a mais distante da zona urbana do município, 

pressupondo a existência de que há diferenças nos condicionantes do consumo de AUP, 

conforme a proximidade com a zona urbana, entre as crianças com diferentes níveis de acesso 

a esse tipo de alimento e também diferentes graus de exposição às mídias e propagandas que 

estimulam e valoram o consumo dos AUP.  

Inicialmente foram realizadas reuniões com os pais/responsáveis das crianças, para 

sensibilizá-los a participar nas atividades que seriam propostas para à família. Todas as crianças 

participantes (N=13) tiveram autorização dada pelos pais/responsáveis através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Autorização do Uso de Imagem. 

Foram objeto de estudo, todas as crianças do quarto ano do ensino fundamental, de 

ambos os sexos, matriculadas e frequentando as aulas. Elas possuíam entre nove e 11 anos de 

idade, em importante fase de desenvolvimento cognitivo e supostamente, aptas a tomarem suas 

decisões e terem o poder de escolha de alimentos. Também estavam expostas à influência de 

fatores externos, como a mídia e os pares, na determinação do seu comportamento alimentar.  

O estudo foi dividido em quatro fases, constituindo um processo didático-lúdico de 

pesquisa e foram conduzidas por um moderador (facilitador do processo de conversação entre 

os membros do grupo) e um auxiliar de pesquisa (responsável pelas anotações escritas e 

gravações).  

A primeira fase enfocou a ambientação, com o objetivo de uma melhor inserção ao 

campo de pesquisa através do contato mais direto com a realidade, adaptação à rotina onde os 
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dados seriam coletados, conhecimento do contexto e aquisição de informações sobre o 

cotidiano das comunidades. Nessa semana de ambientação, o moderador e o auxiliar de 

pesquisa, participaram das atividades escolares que estavam previstas para aquela semana junto 

com as crianças.  

Na segunda fase, foi apresentado em vídeo um desenho animado intitulado “O Bolo da 

tia Anastácia”, do programa Sítio do Pica Pau Amarelo. Esse desenho foi escolhido para dar 

início ao tema alimentação, uma vez que, ele traz à tona questões sobre gostos alimentares. 

Nessa fase, a questão norteadora “o que vocês gostam de comer” serviu como mecanismo 

disparador da conversa.   

 Na semana seguinte ocorreu a terceira fase, e a atividade foi direcionada às preferências 

alimentares. Foram apresentados às crianças diversos tipos de embalagens de alimentos 

minimamente processados e AUP, com diferentes tamanhos e marcas. Todas as embalagens 

foram distribuídas em uma mesa, foi pedido para que cada criança escolhesse três embalagens 

dos seus alimentos preferidos e contasse abertamente os motivos que às levaram àquela escolha. 

No decorrer das falas, foram inseridas novas questões sobre: quem compra, quem prepara os 

alimentos preferidos, se participam das compras da casa e o que pedem para ser comprado.  

Na última semana, denominada quarta fase, foi solicitado às crianças que levassem à 

escola as embalagens dos alimentos que haviam sido consumidos por eles desde a primeira fase 

(ambientação) até aquele dia.  

Essas três fases do trabalho de campo ocorreram baseadas em dinâmicas em grupo, no 

sentido de aprofundar as discussões acerca do contexto de vida dos participantes. Elas foram 

compostas por uma atividade em cada semana, por três semanas consecutivas. As atividades 

tiveram duração média de uma hora e meia cada uma e foram realizadas com as crianças 

dispostas em círculo favorecendo o contato visual e interação face a face onde podiam falar 

livremente20.  
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As dinâmicas em grupo ocorreram na própria sala de aula das crianças a fim de facilitar 

a união do grupo e favorecer o desenvolvimento da conversa por ser um local familiar a elas. 

Os encontros foram previamente agendados com os professores de cada escola, de modo a 

minimizar a interferência dos pesquisadores nas atividades da escola.  

Além disso, durante as dinâmicas, os condicionantes que influenciam o consumo de 

AUP foram abordados. Foram consideradas e avaliadas as atitudes relativas aos alimentos e à 

alimentação investigando os valores sociais, culturais, sentimentos e significados atribuídos nas 

falas aos AUP. Neste contexto, parte do entendimento sobre os motivos das escolhas 

alimentares foram conversados com as crianças.  

Como ferramenta para o desenvolvimento do tema e manutenção do propósito do estudo 

como força condutora do trabalho, as crianças em todas as fases foram estimuladas a 

representarem e exteriorizarem o sentido do conteúdo, expresso em diferentes linguagens, ou 

seja, através de textos, gravuras, fotos, experiências etc. por meio de uma ferramenta de suporte 

que foi denominado “portfólio alimentar” (Diário Alimentar). Para essa construção, na segunda 

fase foi fornecido para cada criança um caderno de desenhos personalizado, com folhas em 

branco, com intuito do aprofundamento das questões e melhor entendimento do contexto 

familiar. Após a segunda, terceira e quarta fase, as crianças levaram o portfólio para casa, para 

que os pais, responsáveis ou familiares pudessem contribuir com depoimentos, textos, desenhos 

sobre a alimentação.  

O portfólio continha uma carta de apresentação do estudo e uma folha que dava início 

ao desenvolvimento do tema, dizendo: “Meu alimento preferido é...”, a partir daí as crianças 

podiam discorrer livremente sobre o assunto. Foi escolhida a inserção ao tema dessa forma com 

objetivo de despertar o interesse para o uso do portfólio e interferir minimamente sobre o que 

seria exposto.  
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Em todos os encontros, o entendimento e a abordagem da semana anterior foi retomada 

através de conversa a fim de que fosse dada continuidade às questões.  

 

Quadro 1. Fases do estudo desenvolvido com os alunos do 4º ano das escolas participantes, 

Pelotas, RS.  

FASES SEMANA 
O QUE FOI 

REALIZADO 
DURAÇÃO 

Fase 1 1ª semana Ambientação Segunda a sexta 

Fase 2 2ª semana 

Dinâmica em grupo - 

vídeo do desenho 

animado “O Bolo da 

tia Anastácia” do 

Sítio do Pica Pau 

Amarelo” e entrega 

do portfólio 

alimentar 

Aproximadamente 

1h 30min 

Fase 3 3ª semana 

Dinâmica em grupo – 

escolha das 

embalagens dos 

alimentos preferidos 

Aproximadamente 

1h 30min 

Fase 4 4ª semana 

Dinâmica em grupo - 

embalagens dos 

alimentos que 

haviam sido 

consumidos pelas 

crianças 

Aproximadamente 

1h 30min 

 

Todo o material coletado foi registrado em diário de campo e todas as atividades 

realizadas foram gravadas (vídeo e voz) com o notebook Asus X450C para dar maior 

mobilidade a auxiliar de pesquisa. Alguns pesquisadores, indicam que o uso adequado desse 

tipo de material, permite capturar aspectos como expressões corporais, faciais, verbais e reações 

de diferentes sujeitos frente a uma atividade proposta pelo pesquisador, como por exemplo, a 

atividades em grupo. Além disso, possibilita também entender os significados e sentidos 

manifestados em palavras, gestos e relações20,21,22,23. 

As falas e os diários alimentares foram analisados atentando às ideias e representações 

sociais mencionadas pelas crianças, com a finalidade da descrição objetiva e sistemática, a 

verificação de hipóteses e/ou questões e a descoberta do que estava por trás dos conteúdos 
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manifestos24,25. Por meio dessa técnica, foi possível identificar os fatores que mais se 

destacaram como condicionantes do consumo de AUP entre as crianças. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas, sob o parecer nº 950.128.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Participaram desse estudo, 13 crianças entre 9 e 11 anos de idade, meninos e meninas, 

estudantes e residentes de duas localidades diferentes da zona rural de Pelotas/RS. Destas, sete 

estudavam e residiam na área mais próxima do centro urbano do município, distante, em média, 

quinze minutos com o transporte público municipal e, as demais, na área mais distante que fica 

a aproximadamente uma hora e 30 minutos da zona urbana.  

 A colônia da escola mais próxima é composta por diversas casas residenciais próximas, 

muito similar a zona urbana do município e não é uma região de plantações e gado, a renda 

familiar da maior parte da comunidade, provem de atividades realizadas em estabelecimentos 

comerciais. Diferente do observado na colônia onde se localiza a escola mais distante, onde as 

casas residenciais são mais afastadas umas das outras e a maioria das atividades de renda 

familiar são a fumicultura e o plantio de pêssego.  

 Foi possível identificar que, independentemente da localização da escola, mais próxima 

ou mais distante do centro urbano do município, os AUP já estão fortemente inseridos nos 

hábitos alimentares das crianças. Produtos como refrigerantes, macarrão instantâneo, pizzas e 

lasanhas congeladas, doces, picolés e embutidos foram alimentos relatados como parte do 

cotidiano alimentar. 

Durante as atividades a bolacha recheada foi relatada como um dos alimentos preferidos 

das crianças, fato reportado por uma delas na expressão:  
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R: “Meu nome é bolacha recheada”.    

 

 A partir desta fala pode-se perceber o valor que este alimento já tem atribuído no 

contexto rural, onde a tendência de consumo é voltada aos alimentos preparados em casa, 

questões como o status de consumir um alimento de pacote, com personagens na embalagem, 

a própria dificuldade no acesso e talvez a frequência baixa no consumo em virtude do preço e 

acesso podem estar inserindo neste tipo de alimento um valor social, que se distancia da 

preocupação nutricional.  

 O principal condicionante que aparentemente justificou tais escolhas foi o gosto. Sabor, 

textura e aparência foram as principais características sensoriais apontadas por esse grupo, 

como pode-se perceber através das falas: 

 

B: [Refrigerante] “Porque é bom, é o gosto”. 

 

E: [Macarrão instantâneo] “Porque é bom, porque é salgado”. 

 

R: [Pizza congelada] “Gosto de tudo que é moderno. PIZZA!!!”  

 (“Pizza!”, grita uma das crianças dando ênfase na escolha com um sorriso no rosto e 

um gesto ao bater as mãos, mostrando-se empolgado com a escolha). 

 

A partir do olhar nutricional, os AUP possuem características que estimulam o consumo 

excessivo, como a sua hiperpalatabilidade. Além disso, ganha valor por suas estratégias 

publicitárias e poder de persuasão, com embalagens atrativas, personagens infantis e mascotes 

agregados às marcas, entre outros6,7. De acordo com Fantino26, um dos fatores que influencia 

as preferências alimentares é o componente genético através da sensibilidade sensorial 
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gustativa. Mas o gosto não é só estabelecido pelas questões genéticas e ambientais, mas sim, 

possui potencial de determinação social e cultural, segundo Bourdieu27, existem diferentes tipos 

de gosto. Há o gosto da necessidade, relativo ao atendimento da saciedade e, o gosto do luxo, 

que se distancia da necessidade pela seleção alimentar mais refinada e ascensão social.   

Dentro dessa discussão, os conceitos expostos por Bourdieu2, refletem que o conceito 

de gostar é um processo simbólico utilizado pela sociedade a fim de demarcar fronteiras, 

impondo uma divisão legítima do mundo social. 

Para Fischler, existe o sincretismo culinário generalizado, onde aqueles produtos que 

eram mais raros acabaram se tornando mais acessíveis e foram introduzidos em diferentes 

sistemas culinários. Isso gera uma transformação na composição dos alimentos e formas de 

consumo. Para alguns autores, esse processo e a inserção dos alimentos industrializados tende 

a se padronizar, homogeneizar e levar a uma “mundialização dos gostos e costumes 

alimentares”28,29. A marca dos produtos acaba sendo uma referência e uma identidade para os 

consumidores e, o alimento industrializado traz também um status de modernidade29. 

Já, em relação às redes de fast food apenas uma criança – da escola mais próxima do 

centro urbano do munícipio – relatou conhecer e ter consumido os alimentos oferecidos nesses 

estabelecimentos.  

 

J: “O sorvete precisa ser do Mc Lanche Feliz, do Mc Donald’s, esse sim é bem bom”. 

 

 Poucas mostraram conhecimento quando o nome de marcas mundialmente conhecidas 

foram mencionadas e não deram ênfase ao assunto em ambas escolas.  

 

Escola mais próxima ao centro urbano do munícipio 

 Entendeu-se que as diferenças nos contextos de moradia também influenciaram no 
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consumo de AUP entre as crianças. A partir da observação, constatou-se que as crianças mais 

próximas ao centro urbano levavam muito mais lanches de casa para escola do que consumiam 

a alimentação oferecida pela escola. O que caracterizou fortemente esses lanches levados de 

casa foi a presença de, pelo menos um tipo de AUP. A maioria das crianças demonstrou 

autonomia na escolha sobre o que levar para a escola, o que corrobora com a hipótese de que 

nessa faixa etária, as crianças já possuem influências externas e também já são capazes de tomar 

decisões e responder a estímulos, como apelos ao consumo30. Além disso, segundo as ideias de 

Ramos e Stein31, quando as crianças têm a opção de escolher os seus alimentos optam por 

produtos com alto teor de açúcar, gordura e sódio.  

  As crianças estudantes da escola mais próxima da cidade demonstraram também, 

conhecimento sobre as marcas de cada produto, diferente das demais. Em muitos momentos 

elas se referiram à marca e não ao produto em si, como explicitado na fala a seguir:  

 

N: “Como massinha da Mônica todas as semanas quando meu pai não 

vai almoçar em casa”.  

 

 Esse grupo de crianças se caracteriza pela proximidade com a zona urbana, uma vez que 

a escola fica aproximadamente 20 minutos – com o transporte público municipal – do centro 

urbano do município de Pelotas, onde esses produtos estão mais acessíveis ao consumo, o preço 

é relativamente mais baixo e a propaganda é maior. Além disso, a maior parte dos pais 

trabalhavam no centro do munícipio, o que se mostrou como fator facilitador das compras em 

hipermercados da zona urbana que possuem uma grande variabilidade de marcas e produtos.  

  

J: “A mãe compra pizza assim ou lasanha [congelada], quase toda a semana”. 
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Nesse contexto, se pode somar a influência da publicidade e propaganda expostas pelos 

programas assistidos na televisão e o uso da internet, onde as mensagens publicitárias utilizam 

os mais variados meios para conquistar o público infantil, estimulando-os a conviver com 

marcas, produtos, apresentadores, personagens e extrapolam, em muito, o instante específico 

no qual eles veem e/ou ouvem os apelos publicitários32,33.  Tais apelos que induzem o 

comportamento e ficaram claros em algumas falas:  

 

M: [Macarrão instantâneo] “É, massinha tem que ser da Turma da 

Mônica, é diferente o gosto”. 

 

 N: [Chocolate Bis] “É viciante, é bem doce, tem bastante recheio. 

Também como esse outro (apontando para a embalagem do chocolate Sem Parar) como ‘sem 

parar’, é tipo Bis”. 

 

G: [Suco pronto para o consumo] “É melhor que as grandes... Tem que 

ser da embalagem pequeninha, vem canudinho e adesivo e não precisa dividir”. 

 

M: [Danoninho] “Eu gosto por causa que dá muita energia. Eu e 

minha irmã a gente brinca de pega-pega e corro mais rápido que ela” 

 

  Faz-se necessário também, refletir sobre a produção cultural direcionada para as 

crianças. Em uma sociedade capitalista, mesmo antes de nascerem, as crianças já são 

consumidoras. Há um investimento na fábrica de novos produtos que vão ao encontro dos 

desejos infantis, como produzir novas "necessidades" para as crianças34,35,36. Além disso, a 

marca dos produtos acaba sendo uma referência e uma identidade para os consumidores29.  
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 Ainda, a indústria alimentícia vêm se adaptando aos novos estilos de vida. Essa nova 

configuração é percebida na redução do tempo alimentar. Fischler afirma que os novos produtos 

alimentícios incorporam trabalho e tempo, liberando o consumidor dessa tarefa28. 

 No embalo das falas de alguns colegas, uma das crianças disse que gostava e comia 

todos os finais de semana marshmallow industrializado, com a mesma empolgação da criança 

que relatou preferência por pizza, olhou para a câmera, levantou-se e disse:  

 

E: “Como que nem no desenho, no fogo... No espetinho, é, na lareira”. 

 

 Alguns estudos que analisaram a qualidade dos alimentos anunciados na televisão 

apontam que as indústrias de alimentos investem massivamente na divulgação de refrigerantes, 

doces, salgadinhos e fast food. Esses alimentos tendem a ser ricos em gorduras, açúcares e sal 

e possuem baixos valores nutricionais7. A publicidade e a promoção desses alimentos têm 

contribuído para mudanças nos padrões dietéticos, levando ao aumento da densidade energética 

e modificação nas práticas alimentares, consequentemente, podem estar contribuindo para o 

aumento do excesso de peso entre crianças e adolescentes brasileiros7,37.  

 

 Escola mais distante do município 

 No contexto da escola mais distante da zona urbana do município, também foi observado 

um consumo diário de AUP, entretanto, o nível de conhecimento em relação às marcas foi 

menor e menos marcante nas falas que na escola anterior. As compras mensais de casa eram 

normalmente realizadas também em supermercados e estabelecimentos da zona urbana, 

entretanto, com uma frequência menor do que quem residia mais próximo à cidade. No restante 

do mês, as compras eram feitas nos minimercados da zona rural, os quais não são providos de 

grande diversidade de marcas de AUP, como foi possível observar em visita realizada pelas 

https://www.google.com.br/search?q=marshmallow&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiezcrAldXMAhUDmJAKHR-PDngQBQgaKAA
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pesquisadoras aos estabelecimentos próximos à escola.  

 Somente dois alunos dessa escola relataram ter acesso ao computador e internet e, não 

possuíam rede de canais de televisão fechado. Entende-se que este seja um dos motivos pelo 

qual a marca dos alimentos não foi tão valorizada e expressada nesse grupo. Ficou claro durante 

as dinâmicas e observações que, para eles, o que importa é o produto que vai ser consumido em 

si, independente se o refrigerante é ou não da marca mais famosa mundialmente, por exemplo.  

 Boa parte dos pais dessas crianças trabalhavam em casa, na zona rural e alguns com a 

agricultura. Quase todos possuíam horta e plantação de algum produto alimentício em casa e 

utilizavam para o consumo próprio da família o que pode influenciar o comportamento 

alimentar desse grupo. Apesar dos fatores externos, a criança é influenciada em especial, pelo 

ambiente em que está inserida, pois em geral consomem aquilo que lhes é servido ou os 

alimentos com os quais se familiarizam13.  

 A estrutura familiar também se mostrou diferente do outro grupo de crianças, pois eles 

não moravam apenas com pais e irmãos, mas também com os avós e bisavós. Acredita-se que 

esse grupo de crianças sofre influência da cultura alimentar dos avós e bisavós e que o tipo de 

trabalho dos pais contribuem para manter e possivelmente fortalecer alguns hábitos alimentares. 

Alguns autores, apontam que a dimensão afetiva da alimentação engloba a relação com o outro 

como: convívio do indivíduo, ou seja, família e amigos, dos grupos a que gostaria de pertencer 

e ser aceito e o grupo ao qual o indivíduo não deseja estar associado27,38.   

 Visto que, o comportamento alimentar é um ato social, dele desencadeiam distintos 

significados e valores atribuídos aos alimentos e, o tipo de trabalho, pode influenciar 

diretamente nessa relação, pois ele é, ao mesmo tempo, um produto e um meio da ação humana 

presente em todos os aspectos da vida desses sujeitos. Todavia, nem sempre o típico, o 

simbólico é o habitual, apesar de ser representado como característico39.    

 Algumas contradições puderam ser percebidas nesse grupo de crianças. Houve diferença 
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nas falas e escolhas das embalagens levadas na terceira fase para a quarta fase, em que deveriam 

levar as embalagens dos produtos consumidos naquele período em que o estudo estava sendo 

realizado. A maioria das embalagens que apareceram foram referentes a produtos como arroz, 

feijão, lentilha, massas e biscoitos água e sal, enquanto que, na dinâmica anterior tais produtos 

não foram escolhidos, dando preferência para a seleção de embalagens de AUP. Nesse sentido, 

reflete-se sob a perspectiva de Poulain1, que se baseia na avaliação das práticas alimentares 

declaradas comparadas às práticas alimentares observadas. As práticas alimentares declaradas 

são aquelas referentes à refeição apropriada, opiniões, atitudes e valores, que são transmitidos 

oralmente, por outro lado, as práticas observadas são as práticas habituais, que os indivíduos 

realizam de fato.  

 Muitas vezes, as crianças preferem alimentos diferentes do que há disponível em casa, 

como doces, bolachas recheadas e refrigerantes, que são considerados por eles mais saborosos. 

Seguindo na questão da família, a oferta e o consumo desse tipo de alimento, que não é 

necessário ou que é considerado, muitas vezes, supérfluo na alimentação, aparece associado à 

dimensão afetiva no sentido de significar demonstração de cuidado, carinho e afeto39,40
.   

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com os dados apresentados nessa avaliação, é possível perceber que, independente da 

proximidade com o centro urbano do município, os AUP já fazem parte da alimentação das 

crianças da zona rural, de forma semelhante ao que é exposto pela literatura em crianças da 

zona urbana. O condicionante mais marcante é o gosto. Destaca-se também, as diferenças no 

acesso e influência da mídia sob esses produtos em relação às diferentes proximidades das 

escolas com o centro urbano do município, ficando claro a preferência em ambos os grupos, 

mas, apenas nas crianças pertencentes à escola mais próxima a incorporação do consumo desse 

grupo de alimentos rotineiramente.  
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 Acredita-se que esse tipo de alimento, com o tempo estará inserido fortemente em toda 

comunidade rural e poderá adquirir o valor que já possui nas populações urbanas.  

 Nesse sentido, faz-se necessário frear o consumo desse grupo de alimentos. É preciso 

sensibilizar as famílias, visto que, muitas vezes a incorporação desses hábitos se dá na própria 

casa, onde os pais incorporam AUP à sua alimentação diária, podendo ser pela praticidade, pelo 

apelo da publicidade que tentam estabelecer um padrão de consumo, ou pela falta de 

informação. Além disso, o apoio da escola torna-se fundamental para que haja uma 

consolidação efetiva na mudança desse comportamento. É preciso fortalecer o laço entre a 

escola e a família, o trabalho deve ser feito em conjunto, dando bons exemplos alimentares a 

estas crianças que poderão ser realizados através do resgate da cultura alimentar dessas 

comunidades, ações de educação alimentar e nutricional orientadas pelos guias alimentares que 

ressaltem a adoção de padrões alimentares baseados em alimentos in natura ou minimamente 

processados, regulamentação da publicidade e propaganda dos AUP, principalmente para o 

público infantil, tendo em vista que esses são mais vulneráveis aos apelos promocionais 

midiáticos.  

 Contudo, sugere-se ainda, que novos estudos sejam realizados para identificar outros 

condicionantes e fatores que condicionam o aumento do consumo desse grupo de alimentos na 

zona rural.  

 

REFERÊNCIAS 

1. Poulain JP. Sociologias da alimentação. Florianópolis: Editora UFSC; 2004.  

 

2. Bourdieu P. Gostos de classe e estilos de vida. In Ortiz R. (org.) Pierre Bourdieu: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1983. 

 



74 

 

 

3. Mallarino C, Gomez LF, Gonzalez-Zapata L, Cadena Y, Parra DC. Advertising of ultra-

processed foods and beverages: children as a vulnerable population. Rev Saúde Pública, 

2013;47(5):1006-10. 

 

4. Brasil. Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2 ed. Brasília, 2014. 

 

5. Garcia GCB, Gambardella AMD, Frutoso MFP. Estado nutricional e consumo alimentar de 

adolescentes de um centro de juventude da cidade de São Paulo. Rev de Nutr, Campinas, 

2003, 16(1):41-50. 

 

6. Monteiro CA, Moubarac JC, Cannon G, Ng SW, Popkin B. Ultra-processed products are 

becoming dominant in the global food system. Obes Rev, 2013, 14(2):21-8. 

 

7. Monteiro RA. Influência de aspectos psicossociais e situacionais sobre a escolha alimentar 

infantil. [tese]. Brasília:  Instituto de Psicologia, Universidade Federal de Brasília. 2009. 

 

8. Levy-Costa RB, Sichieri R, Pontes Ndos S; Monteiro CA. Household food availability in 

Brazil: distribution and trends (1974-2003). Rev Saúde Pública, 2005, 39(4):530-40. 

 

9. Rauber F, Hoffman DJ, Vitolo MR. Diet quality from pre-school to school age in Brazilian 

children: a 4-year follow-up in randomised control study. Br J Nutr, 2014m 111(3):499-505. 

 



75 

 

 

10. Carmo MB, Toral N, Silva MVS, Slater B. Consumo de doces, refrigerantes e bebidas 

com adição de açúcar entre adolescentes da rede pública de ensino de Piracicaba, São Paulo. 

Rev Bras Epidemiol, 2009, 9(1):121-130. 

 

11. Canesqui AM, Garcia RWD. Antropologia e nutrição: um diálogo possível. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2005.   

 

12. Menasche R. Riscos à mesa: alimentos transgênicos no meu prato não? Rev de 

Antropologia Social, 2004, 5(1):111-129. 

 

13. Laus MF, Nascimento PCBD, Almeida SS, Braga Costa TM. Condicionantes ambientais 

do comportamento alimentar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

14. Agras WS; Mascola AJ. Risk factors for childhood overweight. Current Opinion in 

Pediatrics, 2005, 17(5):648-52. 

 

15. Castells Cuixart M, Capdevila Prim C, Girbau Sola T; Rodriguez Caba C. Study on 

feeding behavior in school children aged 11-13 years from Barcelona. Nutrición Hospitalaria, 

2006, (21)4:517-32. 

 

16. Roblin L. Childhood obesity: food, nutrient, and eating-habit trends and influences. 

Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 2007, 32(4):635-45. 

 

17. Motta DG, Boog MCF. Educ Nutr. São Paulo: Editora IBRASA, 1984. 

 



76 

 

 

18. Boog MCF. Educação nutricional: passado, presente, futuro. Rev de Nutr, Campinas, 

1997, 10(1):5-19. 

 

19. Prefeitura Municipal de Pelotas. Disponível em: 

http://www.pelotas.rs.gov.br/cidade/dados-gerais.php Acessado em: 13 jan 2015. 

 

20. Dall'agnol CM, Trench MH. Grupos focais como estratégia metodológica em pesquisas na 

Enfermagem. Rev Gaúcha Enferm, 1999, 20(1):5-25. 

 

21. Loizos P. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. Pesquisa qualitativa 

com texto, imagem e som. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

22. Honorato A, Flores C, Salvaro G, Leite MI.  A vídeo-gravação como registro, a 

devolutiva como procedimento: pensando sobre estratégias metodológicas na pesquisa com 

crianças. In: Reunião anual da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação, 

2006.   

 

23. Pinheiro EM, Kakehashi TY, Angelo M. O uso de filmagem em pesquisas qualitativas. 

Rev Latinoam Enferm, 2005, 13(5):717-722. 

    

24. Bardin L. Análise de conteúdo. Edições 70. Lisboa, Portugal. 2006. 

 

25. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª Edição. São 

Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 

 



77 

 

 

26. Fantino M. Plasir et prise alimentaire: aspects physiologiques. Cah Nutr Diét, 1999, 

34(3):149-52. 

 

27. Bourdieu P. (1979), La distinction – critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979. 

 

28. Fischler C. El (h)ominívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Editorial 

Anagrama; 1995.  

 

29. Fonseca AB, Souza TSN, Frozi DS, Pereira RA. Modernidade alimentar e consumo de 

alimentos: contribuições sócio-antropológicas para a pesquisa em nutrição. Ciên Saúde 

Coletiva, 2011, 16(9):3852-3862. 

 

30. Douglas L. Children's food choice. Food and Nutr Science, 1998, 98(1):14-18. 

 

31. Ramos M, Stein LM. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. J Pediatr, 

2000, 76(3):229-237. 

 

32. Spaniol AM. Influência de estratégias persuasivas no consumo alimentar infantil. 

[trabalho de conclusão de curso]. Brasília: Departamento de Nutrição, Universidade de 

Brasília; 2011. 

 

33. Instituto Alana. Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília, DF: 

ANDI; Instituto Alana, 2009. 

 



78 

 

 

34. Kincheloe J. McDonald's, poder e criança: Ronald McDonald faz tudo por você. In: Silva, 

L.H.; Azevedo, J.C.; Santos, E. (Org.). Identidade social e a construção do conhecimento. 

Porto Alegre: SMED; PMPA, 1997. 

 

35. Steinberg S. Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações.  

 

36. Silva LH, Azavedo JC, Santos E. (Org.). Identidade social e a construção do 

conhecimento. Porto Alegre: SMED; PMPA, 1997. 

 

37. Almeida SS, Nascimento PCBD, Quaioti TCB. Quantidade e qualidade de produtos 

alimentícios anunciados na televisão brasileira. Rev Saúde Pública, 2002, 36(3):353-355. 

 

38. Mintz SW. Comida e antropologia: uma breve revisão. Rev Bras Ci Soc, 2001, 16(47):31-

41. 

 

39. Romanelli G. O significado da alimentação na família: uma visão antropológica. 

Medicina, 2006, 9(3):333-339.  

 

 

40. Scapin T, Moreira CC, Fiates GMR. Influência infantil nas compras de alimentos 

ultraprocessados: interferência do estado nutricional. O Mundo da Saúde, 2015, 39(3):345-

353. 

 


