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ADOLESCENTES E HÁBITOS ALIMENTARES: ENTRE O FASCÍNIO DO FAST 
FOOD E O CULTO AO CORPO SAUDÁVEL  
 
Resumo O presente estudo busca responder à seguinte questão: qual o grau de 

influência das ações comunicativas das redes de fast food versus as mensagens 

relativas ao culto do corpo saudável sobre as decisões alimentares de adolescentes 

entre 12 a 18 anos? Para tanto, serão realizadas em 100 entrevistas com 

adolescentes frequentadores de redes de fast food, com questionário disponibilizado 

no Google docs. 

Introdução  
Mudança nos hábitos alimentares, acompanhadas de práticas de fisiocultura vem 

caracterizando discussões atuais nas quais predominam carências nutricionais e 

obesidade de um lado e de outro a conscientização quanto à necessidade de 

alimentação saudável. Há questionamentos sobre o grau de conhecimento entre os 

adolescentes sobre o processo de digestão-nutrição e as condutas alimentares 

melhor adequadas a saúde. A educação de crianças e jovens, do ensino 

fundamental e médio, deve preparar a população infanto-juvenil para ter condições 

de tomar decisões conscientes que incluam até mesmo o rompimento de hábitos 

nocivos, mais socialmente aceitos e estimulados pelos meios de comunicação. 

(GONZALEZ, PALEARI, 2006). 

Também, verifica-se no Brasil uma guerra não declarada entre as redes de fast food, 

na qual as principais cadeias fecharam 2012 com o maior número de novas lojas 

registrado nos últimos dez anos. McDonald's, Bob's, Subway e Burger King 

inauguraram 782 pontos de venda, um aumento de 23% em relação a 2011. A 

explicação para este crescimento estaria na mudança de comportamento dos 

consumidores, com o aumento do poder aquisitivo, baixo índice de desemprego e 

uma agitada rotina que faz com que os brasileiros se rendam cada vez mais à 

alimentação fora de casa. (COSTA, 2012). 

Assim, é entre o fascínio do fast food e o culto ao corpo saudável, que se situa o 

tema deste estudo. Para finalidade deste estudo, foi adotada a classificação de 

adolescência do Estatuto de Menor e Adolescente.  

Objetivo principal  



 

 

O principal objetivo será analisar qual o grau de influência das ações comunicativas 

das redes de fast food versus as mensagens relativas ao culto do corpo saudável 

sobre as decisões alimentares de adolescentes entre 12 a 18 anos. 

Objetivos secundários  

Entre os objetivos secundários podem-se considerar: avaliar a frequência de ida a 

redes de fast food; avaliar o tipo de alimento que costuma consumir diariamente; 

avaliar o grau de conhecimento quanto a valores nutricionais; avaliar se faz algum 

tipo de controle de peso ou dieta; avaliar a frequência de pratica de exercícios 

físicos; avaliar o significado da ida ao fast food; qual é a rede preferida; qual é o 

alimento preferido; quando vai ao fast food; avaliar o sentimento posterior à ida ao 

fast food; se sente culpa de ter comido este tipo de alimento; e qual a atitude tomada 

após o consumo dos mesmos, avaliar como se vê enquanto adolescente como 

consumidor de fast food e na busca do corpo ideal. 

Metodologia 

Para este estudo foi escolhida a metodologia quantitativa, utilizada no 

desenvolvimento das pesquisas descritivas, na qual se procura descobrir e 

classificar a relação entre variáveis, no caso a avaliação do grau de influência das 

ações comunicativas das redes de fast food versus as mensagens relativas ao culto 

do corpo saudável sobre as decisões alimentares de adolescentes entre 12 a 18 

anos. O tipo de pesquisa é descritivo, com uso de amostra não probabilística por 

conveniência, que é empregado quando se deseja obter informações de maneira 

rápida e barata. O tamanho da amostra foi arbitrariamente fixado em 100 entrevistas 

com adolescentes frequentadores de redes de fast food. 

No caso deste estudo, será utilizado questionário estruturado composto de 

perguntas abertas e escalas. Pretende-se fazer um pré-teste com no mínimo 10 

respondentes para verificar a compreensão e a lógica das perguntas.  

Desenvolvimento. 

Após revisão do referencial teórico, foi elaborado questionário conforme os objetivos 

do trabalho, disponibilizado em https://docs.google.com/forms/d/1uT0ZXRCksml-

kf1nnL8yCKdlrIZBw8unCn2DEsdHUbs/edit.  



 

 

Na adolescência acontece biologicamente à fase de maior velocidade de 

crescimento e desenvolvimento que de acordo com Steinberg (1993) inclui a faixa 

etária dos 11 aos 21 anos, na qual começam a surgir necessidades maiores de 

aporte calórico e nutrientes. Mas não há consenso sobre a idade que caracteriza a 

adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é um 

período da vida, que começa aos 10 anos e vai até os 19 anos, mas de acordo com 

Estatuto da Criança e do Adolescente começa aos 12 e vai até os 18 anos, onde 

acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. Nessa fase 

também surgem novas referências e padrões de identidade, tomando a sociedade 

em que vivem como base. Na adolescência é que são construídos e consolidados os 

hábitos alimentares e o estilo de vida, que permanecerá quando adulto. Trata-se de 

uma rede complexa de relações assim com a correria do dia a dia e necessidades 

de praticidade a maioria dos adolescentes acaba optando por refeições rápidas, mas 

ricas em gorduras, açucares, sódio e deficiência de fibras e micronutrientes. 

Na na sociedade atual, a estética corporal é o corpo esguio e esbelto, que os jovens 

buscam, para serem aceitos, mas como acabam optando pelo fast food, este os leva 

ao sobrepeso, a culpa pode os levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares 

como bulimia e anorexia. Outro fator que influencia na escolha dos jovens é a mídia, 

em principal a televisão. Na televisão a maior parte de informações sobre alimentos 

aparecem em comerciais que possuem um intenso marketing que atinge  

principalmente adolescentes e crianças que possuem seu suporte psicológico ainda 

em formação, assim sendo mais facilmente influenciadas e dispostas a aceitarem 

novas ideias, aproveitando o que é valorizado por elas, que é se sentir pertencente à 

sociedade. (SERRA; SANTOS, 2003; FISCHER, 2005). 

Resultados Preliminares 

A pesquisa de campo começou a ser realizada no final de julho. O questionário foi 

disponibilizado no Google docs. Possui cerca de 20 respostas porém esse não é um 

numero suficiente de respostas para tirar alguma conclusão, já que a mesma seria 

precipitada.  
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