
 

Hábitos alimentares antes das aulas de Educação Física 

 

O café da manhã é a mais importante de todas as refeições do ser humano. Tal fato é justificado porque nós, 

normalmente, ficamos entre seis e oito horas sem nos alimentar durante o período em que estamos dormindo. 

Porém, é comum nesta refeição, ingerirmos alimentos de nossa preferência, sem termos conhecimento de seu 

valor nutritivo e os benefícios que podem trazer para o nosso organismo. 

    Grande parte da população realiza atividade física na parte da manhã, inclusive as crianças, com aulas de 

educação física neste período. Entretanto, percebe-se que as pessoas têm dúvidas quanto ao tipo e quantidade de 

alimentos que devem consumir no café da manhã antes da realização de um exercício físico. 

    Alguns estudiosos descrevem que o tempo pré-exercício de consumo dos alimentos pode afetar no desempenho 

durante o exercício. Dentro desse contexto, alguns estudos apontam que para uma manutenção da glicemia em 

níveis normais durante o exercício e para ter uma sensação de bem-estar, os indivíduos devem dar preferência a 

alimentos de baixo índice glicêmico (alimentos que promovem a liberação gradativa da glicose na corrente 

sanguínea) quando o café da manhã for consumido em torno de uma hora antes do exercício. 

 



    Além disso, vale ressaltar que o consumo inadequado de alimentos antes da prática de atividade física pode 

ocasionar sintomas indesejáveis, tais como: vertigens, tonteira, sono, desconforto gástrico, náuseas e até mesmo 

desmaio. A importância do consumo de carboidrato antes do exercício é que ele representa a maior parte da 

ingestão energética. Recomenda-se, após uma noite de jejum, a ingestão de 1 a 2g de carboidrato/kg de peso 

corporal, o que poderia melhorar o desempenho, caso o consumo energético aconteça 60 minutos antes do 

exercício. 

 Entre os alimentos consumidos pelos alunos estão o leite, o achocolatado, o café, o pão, a manteiga, os frios, o 

requeijão, o açúcar, as frutas de baixo índice glicêmico (maçã, mamão), as de médio índice glicêmico (morango e 

açaí) e as de alto índice glicêmico (banana, mamão e abacate), os biscoitos de água e sal e integral. 

    A ingestão de leite é elevada pelos alunos e destaca-se que é um alimento de baixo índice glicêmico, tendo um 

efeito de retardamento do esvaziamento gástrico, portanto, seria interessante ser consumido com um tempo mais 

distante da atividade física. 

    O café, fonte de cafeína, auxilia na concentração e melhora a disposição física quando consumida em baixas 

dosagens (2-10mg/kg), provoca diminuição da sonolência, alívio da fadiga, aumento da respiração, aumento da 

frequência cardíaca, aumento no metabolismo e diurese, mas se consumida em altas dosagens (15mg/kg) causa 

nervosismo, insônia, tremores e desidratação, portanto o consumo de uma baixa dosagem de cafeína é uma opção 

interessante anterior ao exercício. 

    Entretanto, consumir na mesma refeição apenas pão de sal associado com café puro em torno de 60 e 80 

minutos antes do exercício pode ocasionar uma hipoglicemia de rebote e uma sensação de fraqueza, já que o pão 

é um alimento de alto índice glicêmico e o café, que normalmente é associado com açúcar também tem de 

moderado a alto índice glicêmico, assim, tais alimentos são rapidamente absorvidos pelo organismo, liberando 

glicose de forma acelerada na corrente sanguínea e consequentemente a insulina age. Por isso não é 

recomendado que os adolescentes consumam esses alimentos de alto índice glicêmico 60 a 80 minutos antes das 

aulas de educação física. 

    Outro fator importante de se destacar é que alunos que praticam as aulas de educação física em jejum também 

sentem sono. Isso possivelmente ocorre em detrimento de uma hipoglicemia de jejum que é definida como a 

presença de níveis baixos de glicose, o que ocorre geralmente entre seis horas ou mais após a alimentação. Essa é 

a realidade dos adolescentes, pois praticam as aulas na parte da manhã após pelo menos oito horas de sono em 

que normalmente não consomem qualquer tipo de alimento. 
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