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RESUMO 
 

Introdução: Os Programas de Alimentação Escolar (PAE) são considerados Políticas 
Públicas que visam a segurança alimentar e nutricional dos estudantes e contribuem 
para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. O nutricionista, que realiza o 
acompanhamento nas escolas, possui papel educador ao realizar ações de Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN), promovendo a qualidade de vida dos estudantes por 
meio da alimentação saudável. Objetivo: Compreender como ocorre o planejamento 
e a execução das ações de EAN realizadas pelos nutricionistas com os estudantes do 
PAE Municipal. Método: Pesquisa transversal, de natureza descritiva, de abordagens 
qualitativa e quantitativa com uso de dados secundários. As análises qualitativas 
foram realizadas por meio da análise de conteúdo do tipo temática e análise descritiva. 
Para análise quantitativa utilizou-se a frequências absoluta e relativa e o teste exato 
de Fisher para estudar a associação entre as variáveis de interesse. Tomou-se como 
referencial teórico o Modelo Crítico de Educação baseado em Paulo Freire, que 
norteou a análise dos dados, além de documentos oficiais tais como: o Marco de 
Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas; a legislação 
referente ao Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE); os Manuais do 
PNAE e a literatura científica relativa à temática. Resultados: A maioria dos 
nutricionistas realizou ações educativas com as Unidades Educacionais (92,9%). 
Estas atividades foram em sua maioria na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(70,7%) com uso da estratégia palestra e tema alimentação saudável para alunos. 
Nos Centros de Educação Infantil os métodos mais utilizados foram oficinas culinárias 
e dinâmicas. Já para as Escolas Municipais de Educação Infantil, o projeto horta foi 
usado como principal estratégia pedagógica e o incentivo ao consumo de alimentos 
foi o tema que mais apareceu nas ações realizadas. Conclusão: Verificou-se o 
interesse e o envolvimento por parte dos nutricionistas para o desenvolvimento de 
ações educativas. Contudo, pelos temas e estratégias apresentadas foi possível 
observar que as ações educativas se alinharam ao modelo pedagógico tradicional e 
tecnicista na perspectiva da promoção da saúde, em sua dimensão biológica e pouco 
comtemplavam a multidimensionalidade da alimentação, como propõe o Marco de 
Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas propõe. Os 
resultados apontam para a necessidade de avaliação das ações de EAN no âmbito 
do PNAE, afim de aprofundar questões relacionadas ao referencial teórico em que se 
baseiam, assim com o uso de estratégias pedagógicas alinhadas com o projeto 
político pedagógico das escolas.  

 
Palavras chave: Promoção da Saúde; Educação Alimentar e Nutricional; Alimentação 

Saudável; Escolares; Nutricionista, Alimentação Escolar. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: School Feeding Programs (SFP) are considered Public Policies aimed 
at students' food and nutritional security and contribute to health promotion and 
disease prevention. The nutritionist, who carries out the monitoring in schools, has an 
educating role in carrying out Food and Nutrition Education (FNE) actions, promoting 
the quality of life of students through healthy eating. Objective: To understand how 
the planning and execution of FNE actions carried out by nutritionists with the students 
of the Municipal SFP works. Methods: Descriptive cross-sectional research of 
qualitative and quantitative approaches using secondary data. Qualitative analyzes 
were performed through thematic content analysis and descriptive analysis. For 
quantitative analysis, the relative frequency and Fisher's exact test were used to study 
the association between the variables of interest. The theoretical framework was based 
on the Paulo Freire Critical Model of Education, which guided the data analysis, as well 
as official documents such as: the Food and Nutrition Education Framework for Public 
Policies; the legislation of the National School Feeding Program (NSFP); the NSFP 
Manuals and the scientific literature related to the subject. Results: Most nutritionists 
performed educational actions with the Educational Units (92.9%). These activities 
were mostly in the Municipal Elementary School (70.7%) using the lecture strategy and 
healthy eating theme for students. In the Early Childhood Education Centers, the most 
used methods were dynamic and culinary workshops. For the Municipal Schools of 
Early Childhood Education, the vegetable garden project was used as a pedagogical 
strategy and the encouragement of food consumption was the theme that most 
appeared in the actions taken. Conclusion: The interest and involvement of 
nutritionists for the development of educational actions was verified. However, from 
the themes and strategies presented, it was observed that they are more aligned with 
a traditional and technicist education in the perspective of health promotion, in its 
biological dimension and less in multidimensionality than the Food and Nutrition 
Education Reference Framework for Public Policies. proposes. From this research, it 
is essential that nutritionists evaluate the actions of FNE, deepen the theme and make 
them continuous and permanent pedagogical proposals. 
 
 
 
Keywords: Health promotion; Food and Nutrition Education; Healthy eating; Students; 
Nutritionist. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 A origem da pesquisa 
 

Iniciada em 2008, ano em que comecei minha graduação em Nutrição na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), minha trajetória profissional foi 

seguida pela realização de pós-graduação na modalidade Especialização em 

Gastroenterologia Pediátrica na mesma Universidade pelo fato de as questões ligadas 

à Alimentação e Nutrição Infantil sempre me despertarem interesse. 

Após a finalização da especialização, ocorreu a entrada no mercado de 

trabalho por meio do concurso público municipal na área de Alimentação Escolar. Na 

Prefeitura do município de São Paulo atuo desde 2013 na Coordenadoria de 

Alimentação Escolar (CODAE), alocada no núcleo de Supervisão Externa desde o 

início. Os nutricionistas deste núcleo ficam responsáveis pela interface da CODAE 

com nas Unidades Escolares (UE). 

Realizo atividades de fiscalização de contrato firmado entre a empresa 

terceirizada que presta serviço de alimentação e a prefeitura, e que envolve as 

seguintes atividades: controle de estoque de alimentos; orientação de adequações 

higiênico-sanitárias para as boas práticas de manipulação; verificação do número de 

refeições servidas diariamente; realização de testes de aceitabilidade de novos 

alimentos, assim como de novos produtos que já são ofertados; sugestões de novas 

receitas; orientações de dietas especiais para alunos com restrições alimentares; 

planejamento, realização e avaliação de atividades de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) para educadores, familiares, educandos, equipes gestoras e 

cozinheiros escolares.  

Ressalta-se que saber que posso contribuir na formação dos hábitos 

alimentares dos alunos atendidos, proporcionando a promoção da saúde e prevenção 

de doenças é algo que me motiva a realizar ações de EAN.  

Estar inserida em um ambiente que possui uma estrutura organizada para a 

educação como as UE, em que os escolares educandos passam grande parte de sua 

vida e ainda é considerado como um espaço privilegiado para o aprendizado é algo 

importante para uma reflexão sobre como podemos sensibilizar as crianças para que 

se tornem adultos conscientes e críticos para que possam fazer escolhas alimentares 

saudáveis (BOTELHO, et al., 2010; ZANCUL; VALETA, 2009).  
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Conforme refere Botelho et al. (2010), os programas de EAN devem ser 

iniciados desde a infância para que a oferta de conhecimentos sobre alimentação e 

nutrição possam contribuir para aquisição de hábitos alimentares saudáveis e 

permanentes. 

Porém, após revisão da literatura sobre o tema EAN com escolares, observei o 

mesmo que Ramos, Santos, Reis (2013), que referiram, em um estudo de revisão, o 

baixo número de publicações com delineamento de intervenção voltado para este 

tema e público. 

E ao me debruçar cada vez mais nesta área de atuação do nutricionista no 

Programa de Alimentação Escolar (PAE), observei que temos muito potencial para 

auxiliar os indivíduos na sua autonomia em melhorar os hábitos alimentares e as 

condições de saúde dos educandos. Compreendi a necessidade de me aprofundar no 

campo teórico sobre EAN e sobre as estratégias que pudessem proporcionar 

inovações ao campo científico e à prática profissional. 

Com a lacuna existente no conhecimento científico e a importância de serem 

produzidos estudos que investiguem as estratégias educativas utilizadas por 

nutricionistas para proporcionar reflexão, autonomia e empoderamento sobre 

alimentação saudável como um dos fatores que contribuem para a promoção da 

saúde busquei o Mestrado Profissional no Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS), órgão complementar da UNIFESP, que assume a 

missão de desenvolver atividades no binômio da Ensino e Saúde. 

 

1.2 Primeiros diálogos com a literatura 

 

A Educação em Saúde (ES) é considerada um processo educativo do indivíduo 

ou grupo com caráter crítico, reflexivo e emancipador. Este tipo de Educação é 

baseado na Pedagogia de Paulo Freire tornando os indivíduos agentes protagonistas 

de suas ações e mudanças para a aquisição de conhecimentos e transformações para 

melhoria da saúde (SOUZA; JACOBINA, 2009; FEIO, OLIVEIRA, 2015).  

O desenvolvimento da autonomia e do senso de responsabilidade de cada 

indivíduo em relação aos cuidados com sua saúde são premissas da ES. Como 

estratégia pedagógica para o alcance deste modelo é importante a valorização da 

interação dialógica, formando os indivíduos para que saibam como agir no processo 

saúde-doença (SOUZA; JACOBINA, 2009). 
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De acordo com Torres, Hortale, Schall (2003), as ações participativas e 

interativas por meio do diálogo são consideradas efetivas para a promoção da saúde 

pelo fato de que as inquietações, empasses e soluções são compartilhadas entre 

todos os envolvidos. 

Ao inserir a EAN na ES, esta que direciona para a formação de práticas e 

hábitos que conduzem à saúde, pode-se referir aos processos que envolvem a 

reflexão do ato de comer, como comer, quando comer e o que comer, visando 

melhorias na qualidade de vida por meio do incentivo ao consumo de alimentos in 

natura como frutas, verduras e legumes, evitando a ingestão de alimentos 

industrializados (MANÇO, COSTA, 2004), hoje denominados alimentos minimamente 

processados; processados ou ultraprocessados (BRASIL, 2014). 

Manço e Costa (2004) enfatizaram a necessidade da preocupação com as 

representações sobre o comer e a comida, com os conhecimentos, as atitudes e os 

valores da alimentação para a saúde, buscando sempre a autonomia dos sujeitos em 

o todo o processo alimentar. 

Classicamente, a EAN conceituada pelo Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012) é  

“um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática 

autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN 

deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e 

ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 

considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e 

as interações e significados que compõem o comportamento alimentar”. 

Os nutricionistas, como profissionais de saúde, têm papel moderador nas 

relações com os indivíduos e grupos, buscando aprimorar os conhecimentos 

preexistentes e auxiliar na formação de novos saberes para que assim, possam 

favorecer a construção de pensamento crítico e consciente sobre as escolhas 

alimentares. 

Com o crescente aumento dos cursos de Nutrição no país, amplia-se a 

preocupação com o ensino estritamente direcionado para as ciências biológicas, 

pouco destacando a importância e necessidade das ciências humanas, fato que 

contribui para uma frágil formação dos nutricionistas para desenvolverem EAN 

(MANÇO; COSTA, 2004; MURA; SEABRA, 2014). 
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O nutricionista deve romper com o modelo tradicional e tecnicista de educação, 

baseado em palestras e na transmissão de informação, que considera os sujeitos 

passivos e vazios de conhecimento útil, e se aproximar do modelo crítico de educação, 

que utiliza estratégias pedagógicas participativas, baseadas no diálogo e respeito ao 

contexto histórico-político e social dos indivíduos, bem como de seus saberes 

populares (SILVA et al., 2010; SOUZA; JACOBINA, 2009; TORRES, HORTALE, 

SCHALL, 2003). 

Sendo considerada importante a mudança na concepção teórica que embasa 

e orienta o nutricionista para realizar suas ações de EAN, faz-se necessária a 

compreensão e reflexão de suas práticas educativas a partir das experiências vividas. 

Considerando que a prática pedagógica deve considerar a realidade social dos 

indivíduos, levando o educador (nutricionista) e os educandos (indivíduos) a buscarem 

conhecimento teórico por meio da reflexão de sua práxis, ou seja, para que haja a 

participação ativa na transformação do comportamento alimentar (PEREIRA, 2014). 

O comportamento alimentar deve ser entendido por diversos aspectos que o 

influenciam como os fisiológicos, psicológicos e as condições do ambiente em que o 

indivíduo/grupo está inserido (MALUF, 2014). Considerar a realidade social do 

educando para que a partir deste diagnóstico seja planejada a proposta pedagógica 

de forma que o sujeito seja motivado, engajado para transpor os fatos de seu cotidiano 

para o processo educativo, trilhando um caminho para a aprendizagem significativa 

(PEREIRA, 2014). 

É indispensável a Educação Permanente (EP) como uma ferramenta para 

auxiliar o nutricionista em todo o processo educativo das ações de EAN. Utilizando-se 

de sua prática educativa para pensar sobre a concepção teórica que vai embasar o 

projeto pedagógico. 

A EP pode ser considerada uma estratégia de ensino-aprendizagem em que 

os indivíduos, por meio de situações-problema das práticas vivenciadas no cotidiano 

do trabalho, fazem reflexões em uma busca coletiva para solucionar as dificuldades. 

Estes encontros, que possuem a realidade do trabalho como ponto de partida, devem 

valorizar a escuta ativa, a criticidade e o diálogo para o alcance da mudança (LOPES 

et al., 2007). 

Cabe destacar que a EP se caracteriza por um processo participativo baseado 

na aprendizagem significativa, por meio da reflexão das ações cotidianas do trabalho 

como eixo central, tendo por objetivos a alteração das práticas técnicas e sociais, 
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formação da afetividade e vínculo entre os indivíduos com o fortalecimento do grupo 

para ampliar a capacidade resolutiva dos serviços (CECCIM, 2005; BRASIL, 2009c). 

Por meio das reflexões que o espaço da EP proporciona, a educação 

tradicional perde sentido dando abertura para a educação inovadora em que há a 

construção coletiva do conhecimento, o desenvolvimento da autonomia, do 

pensamento crítico, da ética e da responsabilidade para com o fato a ser pensado e 

com toda equipe de trabalho (FREIRE, 2002). 

Para tanto, para construir e reconstruir o espaço coletivo para reflexão e 

avaliação cotidianos, que conceituam a EP, ao se pensar a educação permanente na 

alimentação, nota-se que deve ser um processo de construção contínua, inserindo a 

prática dos hábitos alimentares de forma permanente dentro da escola por meio de 

ações educativas dos nutricionistas em parceria com os outros atores envolvidos no 

Programa de Alimentação Escolar como parte do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

(ZANCUL, VALETA, 2009). 

O PAE prevê ações educativas que favorecem a criação de um ambiente 

favorável para o estímulo à promoção da alimentação saudável. A associação entre o 

nutricionista e os atores sociais da equipe escolar é necessária para a integração 

destas ações no currículo escolar, almejando sua inserção no PPP (ZANCUL; 

VALETA, 2009). 

Cabe ressaltar que qualquer prática educativa deve proporcionar que os 

indivíduos reconheçam suas habilidades, favorecendo as tomadas de decisões na 

busca pela melhoria por meio do diálogo e troca de experiências (COSTA; RIBEIRO; 

RIBEIRO, 2001). 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Trajetória do Programa de Alimentação Escolar no Brasil: interface com 

a Educação Alimentar e Nutricional 

 

Os Programas de Alimentação Escolar existem em inúmeros países do mundo 

para beneficiar os estudantes de diversas faixas etárias, matriculados em instituições 

de ensino, sendo estratégias de implementação de políticas públicas em alimentação 

e nutrição que podem auxiliar a saúde pública (ISHIDA, 2015), a promoção da saúde 
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e a prevenção de doenças, por meio do desenvolvimento intelectual e físico dos 

estudantes (PRADO et al., 2016). 

Em 1935, o Ministério da Educação e Saúde Pública do Brasil implantou a 

Campanha Nacional pela Alimentação da Criança (CNAC) oferecendo linhas de 

orientação para o país para realizarem a alimentação escolar, considerada uma 

obrigação nacional (FONSECA, 1953). 

No Brasil, a Alimentação Escolar teve seu início na década de 40 com algumas 

ações realizadas pelo Serviço de Alimentação e Previdência Social (SAPS) como o 

“desjejum dos filhos dos operários”, o “copo de leite na escola” e as “sopas escolares” 

(PEIXINHO, 2011; ROSENBURG, 1972). Este serviço também tinha como premissa 

o desenvolvimento de ações educativas relacionadas à alimentação e saúde como 

formar pessoal técnico especializado, apoiar pesquisas sobre alimentos e a situação 

alimentar da população (SILVA, 1995). 

A EAN surgiu no Brasil, na década de 1930, em que suas estratégias eram 

voltadas aos trabalhadores e suas famílias com uma abordagem tradicional de 

transmissão de conhecimento com enfoque biomédico (SANTOS, ALVES, 2015). 

Já em 1942, foi criado o serviço de desjejum escolar pela Seção Técnica do 

Serviço de Alimentação da Previdência Social para o atendimento dos filhos de 

trabalhadores que deveriam realizar exames médicos em dias agendados 

(PEIXINHO, 2011). O governo neste período iniciou a elaboração e distribuição de 

folhetos à população sobre “Alimentação Escolar” e organizou algumas hortas 

escolares (COIMBRA, 1982). Entendia-se que a presença da desnutrição infantil 

poderia ser considerada uma das causas do baixo rendimento escolar aliada à 

hereditariedade, condições sociais e habitacionais (PEIXINHO, 2011). 

Quando foi criado o Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil (INUB) na 

década de 1940, este também defendia a proposta de que o Governo Federal seria 

responsável por ofertar alimentos aos alunos. Porém, ressalta-se que por falta de 

recursos financeiros não foi possível ser consolidado (PEIXINHO, 2011; BRASIL, 

2012b). O INUB se dividia em quatro seções: pesquisa biológica, pesquisa social, 

patologia clínica e educação alimentar (SILVA, 1995). 

 Já na década de 50, foi iniciada a alimentação escolar a partir de políticas 

públicas de suplementação alimentar materno-infantil como o oferecimento de 

alimentos para estudantes da educação pré-escolar e elementar (PEIXINHO, 2011). 
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Criou-se o 1° Plano Nacional de Alimentação e Nutrição denominado 

Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil que tinha como objetivos a 

realização de inquéritos nutricionais, assistência alimentar a adolescentes, programas 

regionais, enriquecimento de alimentos básicos, apoio à indústria de alimentos, bem 

como a expansão da merenda escolar no país (FNDE, 2017). 

Deste Plano, apenas o de Alimentação Escolar conseguiu se manter por meio 

do financiamento do Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), atualmente 

Unicef, permitindo a distribuição do excedente de leite em pó para a campanha de 

nutrição materno - infantil (FNDE, 2017). 

Em 1955, foi instituído o Decreto n° 37.106 a respeito da Campanha de 

Merenda Escolar (CME) a qual ficou subordinada ao Ministério da Educação (MEC). 

Neste momento tem-se o primeiro embrião do Programa de Alimentação Escolar e 

foram firmados convênios com o FISI e outros organismos internacionais (FNDE, 

2017). 

Estes organismos internacionais, além de distribuírem alguns alimentos e 

suplementos vitamínicos a crianças, gestantes e mulheres em aleitamento materno, 

promoveram melhorias em hospitais, ofertaram vacinas e realizaram campanhas de 

educação e saúde para este público (FNDE, 2017).  

A partir de 1956, com o Decreto n° 39.007 a CME passou a ser denominada 

Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME) com a intenção do atendimento 

nacional. Em 1965, a CNME passou a ser chamada de Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar (CNAE) pelo Decreto n° 56.886/65 e tem a entrada de programas 

de ajuda americana como o “Alimento para a Paz” sendo financiado pela Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o “Programa de 

Alimentos para o Desenvolvimento” voltado para atender populações vulneráveis e 

alimentação de crianças em idade escolar e o “Programa Mundial de Alimentos” (PMA) 

da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU) 

(FNDE, 2017).  

Neste momento eram enviados alimentos para os educandos de sete a 

quatorze anos de municípios e estados, considerados mais carentes de recursos 

financeiros, para substituir o leite por pequenas refeições (PEIXINHO, 2011; WERLE, 

2016). As ações educativas da época tinham como propósito induzir a população a 

consumir os alimentos fornecidos pelos programas (BOOG, 1997).  
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Na década de 70, a composição da alimentação oferecida aos escolares era 

de alimentos formulados (sopas desidratadas, “milk-shakes” e bebidas de soja), os 

quais tinham pequeno preparo de diluição, com maior prazo de validade e ocupavam 

pouco espaço para o armazenamento (WERLE, 2016).  

Pode-se verificar que até esse  momento os programas tinham caráter 

assistencialista com intuito de minimizar possíveis carências nutricionais como a 

desnutrição e as hipovitaminoses, como forma de proteção à infância (BOOG, 1997, 

2011).  

Os programas de alimentação destinados aos estudantes foram articulados 

pela Igreja e grupos voluntários e, posteriormente, assumidos pelo poder público. No 

início do PAE, no Brasil, o objetivo era a redução do déficit nutricional, desnutrição 

presente entre as crianças, o que se modificou ao longo dos anos com a transição 

nutricional, tendo a alteração do perfil nutricional de déficit de peso para o sobrepeso 

e a obesidade infantil (SILVA, et al., 2016). 

Embora financiado pelo MEC e gerenciado pela CNAE, a partir de 1976 o 

Programa de Alimentação Escolar era parte do II Programa Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PRONAN), sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Em 1979, foi o 

momento em que o programa passou a ser denominado Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (FNDE, 2017).  

O Artigo 208 da Constituição Federal de 1988 determina que o dever do Estado 

com a educação é efetivado mediante a garantia de "educação infantil, em creche e 

pré-escola, às crianças até cinco anos de idade" (inciso IV) e "atendimento ao 

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde" (inciso VII) (FNDE, 2017).  

Na década de 90, a obesidade era tida como problema de saúde pública e 

houve rompimento do conceito de que a má alimentação era somente relacionada 

com a falta de renda. Houve reformulação dos documentos educativos, identificando 

que a educação nutricional deveria incluir além do processo de ensino-aprendizagem, 

técnicas de planejamento e avaliação (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 

2016).  

Foram verificadas que as mudanças dos hábitos alimentares seriam complexas 

pelo fato de que o comportamento alimentar é resultado de diversos fatores de 

diferentes campos. Somado a isso, os profissionais de saúde tinham sua formação 
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com abordagem tecnicista, tendo dificuldades para atuar no processo educativo para 

enfrentamento do cenário de saúde do país (BOOG, 2008). 

Cabe destacar que nos anos seguintes houve aumento da importância da EAN 

nos documentos que serviram para a elaboração de políticas públicas de saúde e nas 

ações do Governo pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e de Combate à 

Fome, da Saúde e da Educação (SANTOS, 2012). 

Até o ano de 1993, a execução do programa se deu de forma centralizada em 

que tudo era organizada por uma única gestão. Já em 1994, houve a descentralização 

dos recursos para o programa, que foi celebrada pela Lei n° 8.913, com a formação 

de convênios com os municípios e o envolvimento das Secretarias de Educação dos 

Estados e Distrito Federal. Neste momento, foi direcionada a competência às 

Secretarias de Educação do atendimento aos estudantes e os cardápios eram 

submetidos à elaboração por nutricionista (BRASIL, 1994). 

Cabe ressaltar que neste período o número de municípios que participaram da 

descentralização cresceu de 1.532 em 1994 para 4.314 em 1998, cerca de 70% dos 

municípios brasileiros. Com a Medida Provisória n° 1.784 de 1998, houve a 

consolidação da descentralização já sob o gerenciamento do FNDE, além de repasse 

direto de maneira automática a todos os municípios e Secretarias de Educação 

(FNDE, 2017).  

Destaca-se que nos anos 2000, foram criados os Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE) como órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para a 

execução do PNAE. Estes conselhos são constituídos por representantes da 

sociedade civil e do poder Executivo, trabalhadores da educação, pais de estudantes 

e educadores (SILVA, 2014; BRASIL, 1995). 

Em 2001, foi decretada a Medida Provisória n° 2.178 a qual ocasionou grandes 

avanços no PNAE como a obrigatoriedade de que 70% dos recursos financeiros 

transferidos pelo governo federal aplicados em produtos básicos respeitando os 

hábitos alimentares regionais e a vocação agrícola do município, incentivando o 

desenvolvimento da economia local (BRASIL, 2001a).  

Em 2003, foi instituído pelo Governo Federal a Estratégia Fome Zero com 

objetivo do enfretamento de questões ligadas à fome no país por meio de integração 

de diversos Programas e Políticas relacionados à assistência social, à transferência 

de renda entre outras iniciativas (TOMAZINI; LEITE, 2016). 
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Neste momento o PNAE também teve alterações geradas por todo o processo 

de mudanças como ampliação do valor do repasse para a alimentação escolar, 

incentivos à produção de alimentos tendo como resultado o barateamento da 

alimentação pela formação da parceria com o Ministério da Fazenda. Além disso, 

houve o fortalecimento do papel do CAE no controle social, bem como estratégias 

normativas para ações do nutricionista como responsável técnico (SILVA; GROSSI; 

FRANÇA, 2010). 

Também nesta época, no que tange a área da Educação Alimentar, houve o 

estabelecimento de convênio junto à Editora Globo e o Ministério da Saúde com a 

produção de um milhão de cartilhas para crianças com orientações sobre bons hábitos 

alimentares (SILVA; GROSSI; FRANÇA, 2010).  

O PNAE tem como objetivo “suprir parcialmente as necessidades nutricionais 

dos alunos, com vistas a contribuir para a redução dos índices de evasão e para a 

formação de bons hábitos alimentares” (BRASIL, 2003b). Já mostrava uma 

preocupação em relação a auxiliar os alunos na construção dos hábitos alimentares 

por meio da oferta da alimentação escolar. 

O nutricionista responsável técnico tem como atribuições para 

acompanhamento do PNAE a avaliação do perfil nutricional dos escolares para que 

fossem planejados os cardápios e realizada a aquisição dos alimentos, a implantação 

de ações de EAN que perpassem pelo currículo escolar e auxiliar no controle da 

qualidade higiênico-sanitária da alimentação oferecida e a possibilidade de realizar 

formações em boas práticas e ações educativas de EAN (BRASIL, 2012b). 

Outro ganho neste programa, também em 2006, foi o estabelecimento de 

parcerias do FNDE com as instituições federais de Ensino Superior para a formação 

dos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), centros de 

referência, apoio técnico e operacional para desenvolver ações e projetos de interesse 

e necessidade do PNAE, tendo uma estrutura para realizar atividades de extensão, 

pesquisa e ensino como formação dos atores envolvidos no programa (BRASIL, 

2012b). 

 Além disso, a Coordenação Nacional do PNAE desencadeou a Pesquisa 

Nacional de Cardápios executados em todas as regiões do Brasil, possibilitando o 

conhecimento dos alimentos e preparações ofertadas em creches e escolas públicas. 

Por meio das análises da pesquisa, houve mudanças na legislação que regia o 
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Programa, acrescentando a obrigatoriedade da inclusão da oferta mínima de três 

porções de frutas e/ou hortaliças por semana (200g/semana) (BRASIL, 2009b). 

 Em 08 de Maio de 2006, foi instituída a Portaria Interministerial n° 1.010 a qual 

traz as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Nível médio das redes públicas e privadas em âmbito 

nacional, favorecendo o desenvolvimento de ações que propiciem e garantam a 

aquisição de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar (BRASIL, 

2006). 

De acordo com o Art. 5° da Portaria Interministerial n° 1.010, para que se 

alcance uma alimentação saudável nas escolas, devem ser implementadas as 

seguintes ações (BRASIL, 2006): 

I - definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer 
escolhas saudáveis; 
II - sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na 
escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis; 
III - desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua co-
responsabilidade e a importância de sua participação neste processo; 
IV - conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de 
produção e fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de 
alimentação, considerando a importância do uso da água potável para 
consumo; 
V - restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura 
saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e desenvolver opções de alimentos 
e refeições saudáveis na escola; 
VI - aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras; 
VII - estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação 
de opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem 
essas escolhas; 
VIII - divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, 
trocando informações e vivências; 
IX - desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares 
saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das crianças, 
com ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos 
distúrbios nutricionais e educação nutricional; e 
X - incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da 
escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no 
cotidiano das atividades escolares. 

 

Esta Portaria contribuiu para ampliar as ações educativas a serem 

desenvolvidas no PNAE considerando a participação e o envolvimento de toda 

comunidade escolar incluindo os familiares (I, II, III), tendo em vista além dos aspectos 

nutricionais como redução de alimentos com baixo valor nutricional e o aumento de 

frutas, verduras e legumes (V, VI, VII), os culturais e os sociais da alimentação (VIII) 

para incentivar a formação de hábitos alimentares saudáveis com uma proposta de 

ação educativa contínua que seja inserida no PPP (IX, X). 
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Diante do cenário encontrado no Brasil no que se refere ao perfil nutricional dos 

escolares com o crescimento de sobrepeso e obesidade, o PNAE tem a 

obrigatoriedade de oferecer uma alimentação saudável composta por frutas, legumes 

e verduras ao invés de alimentos com baixo valor nutricional (ricos em gorduras, 

açúcares e sal), sendo considerado uma forma de estratégia para promoção da saúde 

e prevenção de doenças. 

Ao longo dos anos de história do PNAE, foram diversas as concepções 

conceituais, principalmente depois da Estratégia Fome Zero instituída em 2003, em 

que a alimentação na escola passou a ser relacionada ao contexto do processo de 

ensino-aprendizagem dentro da dimensão de prática pedagógica, como ação 

educativa para alcançar a promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional 

(BRASIL, 2012b). Isso pode ser verificado com a produção de cartilhas para 

distribuição nas escolas para as crianças com informações sobre hábitos alimentares 

(SILVA; GROSSI; FRANÇA, 2010). 

Em meados de 2007, foram criados na parceria entre governo e CECANE 

alguns projetos como o Curso técnico de alimentação escolar para alunos do ensino 

médio na Bahia; o projeto educando com a horta escolar e gastronomia com o Centro 

de Excelência em Turismo e Gastronomia da UnB; a formação em alimentação escolar 

para educadores do campo – UnB (PEIXINHO, 2013). 

Com a sanção da Lei n° 11.947 em 2009 houve mais avanços para o programa 

como a abrangência para toda a rede pública de educação básica, incluindo os 

estudantes do Programa Mais Educação, de jovens e adultos e a garantia de que no 

mínimo 30% dos repasses do FNDE fossem destinados a aquisição de produtos da 

agricultura familiar. Além desses ganhos, podem-se destacar alguns aspectos 

importantes, como trazer a educação alimentar e nutricional como eixo prioritário para 

o alcance dos objetivos do Programa, o que consta no Art. 2° (diretrizes da 

alimentação escolar) e no Art. 15° (promoção de ações de EAN). 

Art. 2° São diretrizes da alimentação escolar (BRASIL, 2009a):  

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos 
que necessitam de atenção específica; 
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 
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III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública 
de educação básica; 
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento 
das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada; 
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 
de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos; 
VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 
nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as 
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que 
necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 
vulnerabilidade social. 

 

No Artigo 15°, é de responsabilidade do MEC que as ações educativas 

perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional. Pode-se verificar novamente a valorização da EAN no âmbito 

escolar de forma transversal. 

Já com a Resolução n° 26 de 2013 do FNDE, o objetivo do programa passa a 

considerar ainda mais as ações educativas como parte indispensável na alimentação 

escolar como  

“contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 
saudáveis aos alunos, por meio de ações de EAN e da oferta de refeições 
que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo” 
(Artigo 3° da Resolução n° 26 de 17 de junho de 2013, BRASIL, 2013; 
BRASIL, 2009a; PEIXINHO, 2013).  

 

Os princípios desta Resolução são universalidade e regularidade no 

oferecimento de refeições, promovendo os hábitos alimentares saudáveis, 

considerando a cultura alimentar local e fortalecendo a representatividade e a 

participação dos Conselhos de Alimentação Escolar (BRASIL, 2009a).  

A Resolução FNDE n° 26 de 2013 fortalece um dos eixos do Programa que á 

a EAN em diversos pontos da resolução como podem ser vistas (BRASIL, 2013): 

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES E DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
Art. 2° que estabelece as diretrizes da Alimentação Escolar: II - a inclusão da 
educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 
perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e 
o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional; 
Parágrafo único. As ações de educação alimentar e nutricional serão de 
responsabilidade do ente público educacional; 
CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 
Art. 5º Participam do PNAE: 
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II - a Entidade Executora - EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e escolas 
federais, como responsável pela execução do PNAE, inclusive pela utilização 
e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela 
prestação de contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas 
por, no mínimo 800 horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 dias de 
efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a 
todos os alunos matriculados; 
CAPÍTULO V - DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
III - coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação 
pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional. 
Seção I - Das ações de Educação Alimentar e Nutricional 
Art. 13 Para fins do PNAE, será considerada Educação Alimentar e 
Nutricional - EAN o conjunto de ações formativas, de prática contínua e 
permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva 
estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis 
que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a 
qualidade de vida do indivíduo. 
§1º As EEx. poderão considerar ações de EAN, entre outras, aquelas que: 
I - promovam a oferta de alimentação adequada e saudável na escola; 
II - promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com 
a alimentação escolar; 
III - articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e federais no campo 
da alimentação escolar; 
IV - dinamizem o currículo das escolas, tendo por eixo temático a alimentação 
e nutrição; 
V - promovam metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico; 
VI - favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis; 
VII - estimulem e promovam a utilização de produtos orgânicos e/ou 
agroecológicos e da sociobiodiversidade; 
VIII - estimulem o desenvolvimento de tecnologias sociais, voltadas para o 
campo da alimentação escolar; e 
IX - utilizem o alimento como ferramenta pedagógica nas atividades de EAN. 
§2º As ações de educação alimentar e nutricional deverão ser planejadas, 
executadas, avaliadas e documentadas, considerando a faixa etária, as 
etapas e as modalidades de ensino. 

 

Sendo assim, o PNAE é considerado um dos maiores programas de 

alimentação escolar no mundo por seu amplo atendimento aos estudantes do país. 

Isso pode ser confirmado quando se observa que entre 1995 a 2017, o programa 

ampliou sua cobertura de 33,2 milhões para 42 milhões de escolares em 

aproximadamente 161991 escolas. E, ao que se refere a alocação de recursos 

financeiros passou de 590,1 milhões para 4200 bilhões de reais (BRASIL, 2018a). 

Nas últimas décadas o PNAE vem sendo qualificado na perspectiva de 

abranger não apenas a garantia de uma alimentação nutricionalmente adequada, sob 

o ponto de vista da SAN, como uma estratégia de promoção da alimentação saudável, 

seja pela oferta de alimentos seguros e adequados a cultura, demandas nutricionais, 

como também por ações de incentivo e promoção de hábitos alimentares saudáveis 

por meio de ações educativas. 
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Isso foi ressaltado nas legislações anteriores como a Portaria Interministerial 

n°1.010 (2006), a Lei n° 11.947 (2009), a Resolução CFN n°465 (2010) e a Resolução 

FNDE n° 26 (2013) (CAMOZZI et al., 2015; BRASIL, 2006; BRASIL, 2009a; BRASIL, 

2010; BRASIL, 2013).  

Mesmo com o aumento de documentos relacionando a importância da EAN 

para os programas de saúde pública, tem-se o consenso da dificuldade em 

desenvolver intervenções pela baixa existência de referenciais teóricos, 

metodológicos e operacionais (SANTOS, 2012).  

Desta forma, a Coordenadoria Geral de Educação Alimentar e Nutricional do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2012, reuniu diferentes 

públicos para participarem da construção coletiva de um documento que norteasse as 

práticas educativas de EAN, o “Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas” (BRASIL, 2012a).  

De acordo com o MREANPP a EAN no contexto da realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) consiste em:  

“Um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática 
autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática de EAN 
deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e 
ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e 
as interações e significados que compõem o comportamento alimentar”.  
(BRASIL, 2012a, p.23). 
  

 Considerando a alimentação como uma prática social com a integração das 

dimensões biológica, ambiental, econômica e sociocultural, a EAN deve ter uma 

abordagem integrada reconhecendo que as práticas alimentares são permeadas pela 

disponibilidade, acesso aos alimentos, comportamentos nas escolhas, preferências, 

formas de preparo até o consumo alimentar (BRASIL, 2012a). 

Outro material a ser explorado para as ações educativas é o “Guia Alimentar 

para a População Brasileira”, publicado em 2014, que deve ser utilizado no ambiente 

escolar, com vistas a tornar o espaço da Escola o local que propicie a comensalidade 

em companhia para que os alunos se conheçam melhor e troquem experiências 

(BRASIL, 2014a). 

Além disso, há o incentivo para que sejam ofertadas refeições frescas e 

saudáveis na Escola e que a sociedade civil, exercendo a cidadania, proponha que os 
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temas alimentação, habilidades culinárias, papel da publicidade sejam abordados em 

todo currículo escolar (BRASIL, 2014a). 

Em 2015, houve divulgação da Resolução do FNDE nº 04/2015 em que altera 

os artigos de 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que 

correspondem a compra da agricultura familiar (BRASIL, 2015b).  

Já no início de 2017, foi instituída a Resolução do FNDE nº 01/2017, a qual 

altera o valor per capita para oferta da alimentação escolar do Programa de 

Alimentação Escolar (BRASIL, 2017b). 

Em 2010, foi publicada pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) a 

Resolução CFN n° 465/2010 que dispõe sobre as atribuições do nutricionista, 

estabelecendo parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do PAE.  

Nesta Resolução a EAN é contemplada no Artigo 4º: “Propor e realizar ações 

de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo 

a consciência ecológica e ambiental, articulando−se com a direção e com a 

coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o 

conteúdo de alimentação e nutrição” (CFN, 2010). 

Em 2018, foi publicada pelo CFN a Resolução CFN n° 600/2018 que dispõe 

sobre as atribuições do nutricionista, estabelecendo parâmetros numéricos mínimos 

de referência no âmbito da Alimentação Coletiva e Saúde Coletiva em que se encontra 

o atendimento a Alimentação e Nutrição no Ambiente Escolar e a Gestão de Políticas 

e Programas Institucionais de Alimentação e Nutrição do Escolar (PNAE).  

No Anexo II desta Resolução estão descritas as atividades que o nutricionista 

na Área de Alimentação Coletiva deve contemplar em sua prática profissional como: 

“planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação 
e nutrição; realizar assistência e educação alimentar e nutricional à 
coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e 
privadas” (CFN, 2018). 
 

No Art. 4° desta Resolução do CFN são previstas algumas atividades 

complementares como: coordenar, supervisionar e executar ações de educação 

permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar.  

A resolução, portanto aponta que o nutricionista que atua na alimentação 

escolar devem considerar não apenas os aspectos nutricionais, como também a 

formação  de maneira permanente, de todos os envolvidos no PAE, visando ampliar 

conhecimentos, assim como promover  práticas educativas que visem a formação de 
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hábitos alimentares saudáveis. A atualização da resolução já havia sido apontada 

como avanços necessários por Detregiachi e Braga (2011).   

 

2.2 Importância da EAN na escola e formação do nutricionista 

Com o panorama atual da saúde da população infantil no país, acometidas por 

excesso de peso e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) resultado da 

mudança do padrão alimentar marcado pelo consumo excessivo de alimentos com 

alta densidade energética, ricos em gorduras saturadas, sódio, açúcares refinados e 

baixa concentração de nutrientes e sedentarismo (SOUZA et al., 2015), as ações 

educativas para a promoção da saúde representam uma possibilidade para a melhoria 

da qualidade de vida, autoestima, comportamentos e desenvolvimento de habilidades 

(CAMOZZI et al., 2015; FERNANDES et al., 2009).  

A promoção da alimentação saudável é considerada uma prioridade para as 

políticas públicas de saúde, alimentação e nutrição nos dias atuais (BRASIL, 2003b). 

Neste contexto, não são encontrados nos documentos oficiais do tema referenciais 

teóricos sobre formas de abordagem e diretrizes para as práticas de intervenção em 

alimentação (CASTRO; SOUZA, 2013) e há inexistência de produção científica que 

aborde os aspectos educativos para auxiliar os processos metodológicos (CERVATO-

MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

Há necessidade de estratégias que abarquem a alimentação de maneira 

integral e ampliada considerando suas diversas dimensões (social, cultura, 

econômica, ambiental e política), oferecendo conteúdo informativo, motivacional e 

contribuindo para a formação de habilidades para que os indivíduos ou coletividades 

consigam atuar na realidade alimentar de seu cotidiano (CASTRO; CASTRO; 

GUGELMIM, 2013). 

A escola é um ambiente privilegiado ao receber os educandos que passam 

grande parte de seu dia nesse local e tem um papel importante na formação integral 

do estudante. No ambiente escolar, deve-se propiciar que os estudantes adquiram 

conhecimentos, habilidades e competências para que possam praticar o que 

aprenderam e construíram (VALE; OLIVEIRA, 2016).  

A escola como promotora de saúde, além de proporcionar o ensino básico 

também deve estimular a autonomia, a construção de comportamentos e auxiliar na 

formação de hábitos saudáveis (CAMOZZI et al., 2015). 
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Tratar sobre questões alimentares na escola pode ocorrer por meio de ações 

de EAN. Estas ações baseiam-se em abordagens pedagógicas que culminem para o 

diálogo e reflexão sobre os aspectos relacionados à alimentação, ampliando o 

conhecimento alimentar dos estudantes para que possam realizar escolhas de 

alimentos mais saudáveis de forma consciente e crítica (PRADO et al., 2016; VALE; 

OLIVEIRA, 2016).  

A importância da EAN nos campos da saúde, alimentação e nutrição, bem 

como o seu percurso histórico, vem sendo discutida por diversos autores. Para Santos 

(2012), em meados de 1940 a 1960 os indivíduos foram culpabilizados pela sua 

ignorância em relação às escolhas alimentares, já entre 1970 a 1990 foram 

considerados vítimas da organização social capitalista que os impedia de adquirir 

alimentos e recebiam alimentos distribuídos pelo governo como forma de 

redistribuição de renda. 

Posteriormente, a EAN esteve mais relacionada à produção de informações 

que serviam como subsídios para auxiliar a tomada de decisões e escolha dos 

indivíduos em relação à alimentação (1990 - 2010) (SANTOS, 2012). 

Desta maneira, a EAN vista como uma ação para desenvolver o pensamento 

crítico-reflexivo foi pouco valorizada como disciplina e política pública até a década de 

1990. Por meio da promoção da saúde, em paralelo com a educação em saúde, 

inspirada em Paulo Freire, surgiu uma nova compreensão teórico-prática para a EAN 

(FRANCO; BOOG, 2007). Uma concepção problematizadora de educação baseada 

em uma ação crítica, com a valorização dos saberes populares acompanhada pela 

democratização nas políticas (SANTOS, 2012). 

É importante que sejam respeitados os conhecimentos existentes dos 

estudantes, que sejam considerados os saberes socialmente construídos na prática 

comunitária e utilizá-los para se aproximar dos conteúdos que são pertinentes nas 

ações de EAN. Desta maneira, tentar estabelecer uma relação íntima entre os 

conteúdos a serem abordados e a experiência social que os estudantes possuem 

(FREIRE, 2002). 

Além disso, construir um conhecimento conjunto entre nutricionista e 

estudantes, permeado pela reflexão sobre aspectos éticos e sociais, experiências 

vividas e fortalecendo um diálogo em que os estudantes são considerados seres 

ativos do processo de aprendizagem, participando de forma reflexiva e crítica na 
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construção de novos saberes com base na realidade (FREIRE, 2002; FRANCO; 

BOOG, 2007).  

Ao longo dos anos, pode-se perceber o avanço na EAN e seu aparecimento 

nas políticas públicas em diversos cenários como alimentação para o trabalhador, na 

alimentação escolar, na atenção básica, nos restaurantes, nos bancos de alimentos 

entre outros (SANTOS; ALVES, 2015). 

A EAN está sendo valorizada e isso pode ser constatado por meio da 

elaboração do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para 

Políticas Públicas (MREANPP). Este documento foi construído de forma coletiva e 

com a participação de cidadãos, profissionais, gestores, representantes da sociedade 

civil, professores e acadêmicos que trabalham com o tema, acreditando na 

contribuição que a EAN pode acarretar para a realização do DHAA e para a 

construção de um país mais saudável (BRASIL, 2012a). 

Com aumento de DCNT na população infantil, há destaque para o nutricionista 

que já atua como responsável técnico pelo PAE e pode vir a se tornar um profissional 

com cunho pedagógico para realizar as ações de EAN para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças (SILVA; FONSECA, 2000). 

Houve em 2018 a aprovação da Lei nº 13.666 que dispõe sobre a inclusão da  

EAN como tema transversal no currículo escolar, nos conteúdos dos currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio  (BRASIL, 2018). 

Esta lei reforça a importância e necessidade da EAN ser trabalhada no 

ambiente escolar de forma transversal, por ser um local facilitador do aprendizado, 

pelos escolares passarem grande parte de seu tempo e realizarem algumas de suas 

refeições. Assim, um dos atores envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem 

é o nutricionista (HONÓRIO; BATISTA, 2015). 

O nutricionista pode realizar ações de EAN com diferentes faixas etárias, 

incluindo crianças e adolescentes, utilizando a escola como espaço educativo. 

Portanto, há necessidade de se repensar em como subsidiar este profissional de 

forma pedagógica para entender e refletir sobre suas ações nas escolas (BRASIL, 

2009b). 

Achterberg e Clark (1992) avaliaram 346 pesquisas sobre Educação 

Nutricional, publicadas no Journal of Nutrition Education de 1980 a 1990, e verificaram 

que 75% não explicitavam a teoria que as fundamentava, corroborando que as ações 
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educativas são realizadas com empirismo e com certo idealismo acarretando em uma 

prática que não considera as intencionalidades (BOOG, 1997).  

Ações realizadas sem intenção pedagógica ainda com o uso da metodologia 

do modelo tecnicista (tradicional) em que o alimento é considerado como algo para 

suprir necessidades nutricionais são comumente encontradas (SILVA; FONSECA, 

2000).  

As atividades educativas realizadas pelos nutricionistas têm se mostrado de 

forma não sistematizada, falta respaldo teórico para o embasamento das práticas e 

muitos trabalhos podem não ter sido divulgados para ampliar as possibilidades 

pedagógicas e metodológicas para o processo educativo (CERVATO-MANCUSO; 

VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

A EAN é uma das áreas da nutrição que destina seus esforços para o 

aprendizado, adequação e incorporação de hábitos alimentares saudáveis e 

adequados, de acordo com aspectos sociais, culturais e representações que se 

estabelecem em torno do ato de se alimentar. Os programas de EAN devem ter um 

planejamento sistemático, avaliação do público-alvo, considerando sua realidade, 

com a finalidade nas mudanças do comportamento alimentar de forma autônoma e 

ativa pelos indivíduos (PARRA; BONATO, 2014; PEREIRA, 2014). 

Segundo o MREANPP (BRASIL, 2012a), na formação da graduação e pós 

graduação em Nutrição existem desafios relacionados a EAN como a insuficiência de 

métodos de ensino-aprendizagem específicos, número pequeno de práticas, 

financiamento insuficiente para pesquisa, dificuldade de articulações entre campos de 

conhecimento (a sociologia e a antropologia da alimentação), baixa utilização de 

referenciais teóricos da área de pedagogia e educação, predominância da abordagem 

biomédica, complexidade em tornar a EAN transversal no projeto pedagógico, 

problemas nas articulações de ensino, pesquisa e extensão, fragilidade em tornar a 

EAN como eixo de reflexão para outras disciplinas do curso de nutrição, número 

escasso de docentes com formação específica e prática em EAN e insuficiente 

produção científica. 

Para auxiliar o nutricionista que atua no PAE alguns materiais foram criados e 

estão disponíveis para seu uso como o MREANPP (BRASIL, 2012a), que tem como 

propósito qualificar e referenciar as ações de EAN, além de promover um campo de 

reflexão e orientação da prática.  

Este documento traz os princípios para as ações de EAN: 
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I - Sustentabilidade social, ambiental e econômica, 
II – Abordagem do sistema alimentar na sua integralidade, 
III - Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões 
e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes 
naturezas, 
IV - A comida e o alimento como referências, valorização da culinária 
enquanto prática emancipatória, 
V - A Promoção do autocuidado e da autonomia, 
VI - A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e 
participação ativa e informada dos sujeitos, 
VII – A diversidade nos cenários de prática, 
VIII – Intersetorialidade e 
IX - Planejamento, avaliação e monitoramento das ações. 

  

Estes princípios norteiam o desenvolvimento das ações de EAN e, além deste 

material, estão disponíveis pelo FNDE o “Manual de Orientação para a Alimentação 

Escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação de 

Jovens e Adultos” publicado em 2012, que proporciona ao nutricionista dicas de 

atividades em EAN que podem ser realizadas de acordo com os ciclos da educação 

(BRASIL, 2012c).  

Outro instrumento é o documento “O Papel do Nutricionista no PNAE”, 

publicado no mesmo ano, que ressalta a realização de ações de EAN como uma das 

atribuições deste profissional (BRASIL, 2012e). 

O “Manual de Apoio para as Atividades Técnicas do Nutricionista no Âmbito do 

PNAE”, publicado em 2017, ilustra algumas atividades de EAN com os estudantes e 

reforça a parceria entre comunidade escolar e nutricionista para que essas ações 

sejam trabalhadas de forma transversal, transdisciplinar, em um processo 

permanente, gerador de autonomia e com a participação ativa (BRASIL, 2017). 

Mesmo com a existência destes materiais de apoio para auxiliar nas ações 

educativas dos nutricionistas, a EAN parece ser realizada de maneira pontual, muitas 

vezes não tendo continuidade. Segundo Santos e Alves (2015), este profissional 

busca modificar comportamentos individuais com uso de estratégias não 

participativas, com a abordagem tradicional por meio da transmissão dos 

conhecimentos. 

Desta forma, pode-se verificar uma necessidade de formação permanente do 

nutricionista para uma reflexão sobre sua prática e discussão de suas condutas para 

que as ações de EAN tenham efeito positivo para todos os atores envolvidos no PAE 

(SOUZA et al., 2015). 
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Canesqui e Garcia (2005), em estudo envolvendo doze cursos de nutrição 

sobre a carga horária destinada a área de educação alimentar, constataram que em 

média ocupa cerca de 4,70% e às outras áreas (antropologia, sociologia, filosofia, 

geografia e psicologia) que subsidiam a EAN são despendidas 4,98% da carga horária 

total do curso superior, tendo sido considerado pelas autoras pouco tempo para 

estudo dessas áreas de conhecimento. 

O fato das ciências humanas não serem valorizadas no currículo do 

nutricionista gera um comprometimento no preparo do profissional para realizar ações 

educativas (BOOG, 1997; MANÇO, 2004).  

O aluno deve compreender durante sua formação, seu papel educador e não 

transmissor de conhecimentos ou executor de atividades técnicas. Deve conhecer as 

teorias da Pedagogia, bem como os aspectos educacionais para cada faixa etária de 

desenvolvimento humano, contrapondo anos de experiência com a abordagem 

pedagógica do modelo tradicional e tecnicista (MURA; SEABRA, 2014).  

O nutricionista necessita ser formado com foco também na educação para atuar 

na atualidade, em que o profissional deve saber refletir sobre os diversos fatores que 

influenciam o comportamento alimentar (RIBAS; CONCONE, 2014). 

Ainda sobre a graduação em Nutrição, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) indicam que o curso tenha em seu escopo as áreas sociais e humanas, 

articuladas com as áreas biológicas e clínicas (BRASIL, 2001), dessa forma a EAN 

deveria ser um eixo transversal. 

Para realizar ações de EAN há a necessidade de se pesquisar e ter a prática 

profissional fundamentada em teorias pedagógicas e na Filosofia da Educação 

(BOOG, 1997). 

Considerando que o MREANPP traz e de acordo com Bizzo, Leder (2005), a 

formação do nutricionista para EAN necessita de abordagens teórico-práticas atuais 

e diferentes ferramentas metodológicas proporcionando um aprendizado consciente, 

desenvolvendo experiências significativas para que o profissional seja capaz de 

construir novos saberes para a sua atuação. 

O ensino em Nutrição deve ser crítico, reflexivo e criativo, buscando um modelo 

que não tenha a fragmentação disciplinar e com associação das atividades teóricas e 

práticas para uma atuação individual e em grupos. É notório um modelo tradicional, 

conservador, com aporte biomédico e tecnicista culminando em ações prescritivas 

(SANTOS; ALVES, 2015). 
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Faz-se necessário avaliar as condições em que se encontra a formação do 

nutricionista como educador, pois o conhecimento técnico se mostra insuficiente para 

enfrentar as situações reais (relação teoria e prática) e para realizar as ações de EAN 

dirigidas para a promoção da alimentação saudável que constitui uma das Diretrizes 

da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (FRANCO; BOOG, 2007). 

Esta situação dos cursos de Nutrição, relacionada ao componente educação 

na formação, difere da realidade destes cursos em meados dos anos 1960, em que 

as “ciências pedagógicas” tinham uma importância curricular de 1/5 da base dessa 

graduação (CANESQUI; GARCIA, 2005). 

Segundo Achterberg (1988), Achterberg; Trenkner (1990), Achterberg; Clark 

(1992) e Gillespie; Brun (1992), existem alguns desafios para superar as lacunas do 

conhecimento na área de EAN, como a necessidade da construção de teorias que 

auxiliem nas pesquisas e o desenvolvimento de novos métodos de abordagem para 

superar os problemas de alimentação (BOOG, 1997). 

Foi verificado, após pesquisas na literatura científica, que há baixo número de 

publicações com delineamento de intervenção voltado para o tema EAN com 

escolares (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013). 

Mesmo com o aumento da valorização do tema EAN nos últimos anos, ainda  

há dificuldade em encontrar referenciais teóricos, métodos e práticas para auxiliar no 

processo de construção das intervenções educativas (SANTOS, 2012; CERVATO-

MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

Cervato-Mancuso; Vincha; Santiago (2016), citam que as intervenções de EAN 

não apresentam detalhadamente as descrições da metodologia, faltando elementos 

suficientes para a reprodução do estudo e sua implementação na prática do 

nutricionista.  

Apesar dos avanços na incorporação da EAN, como estratégia de promoção 

da alimentação saudável e enfrentamento das DCNT e obesidade, e do papel 

fundamental que o nutricionista pode ter nesse processo, existem lacunas a serem 

preenchidas e nesse sentido, a formação profissional para exercer atividades 

educativas ainda parece ser um entrave (SANTOS; ALVES, 2015). 

Como já mencionado as atribuições obrigatórias do nutricionista que atua no 

PAE são: “planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 

alimentação e nutrição; realizar assistência e educação alimentar e nutricional à 
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coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas” 

(CFN, 2018). 

Quando se pensa em EAN, pode-se verificar a existência e recomendação das 

ações em diversos documentos para nortear o nutricionista como na Portaria 

Interministerial n°1.010/2006, na Lei n° 11.947/2009, no Art. 3° da Resolução CFN n° 

465/2010, na Resolução n° 26/2013, Lei n° 13.666/2018 mostrando a importância das 

atividades de EAN no ambiente escolar (BRASIL, 2006; BRASIL, 2009a; CFN, 2010, 

BRASIL, 2013; BRASIL, 2018).  

Algo interessante que pode ser observado é que o CAE em suas atribuições 

nas visitas escolares deve verificar se a Unidade Escolar insere em seu PPP o tema 

de EAN como transversal (BRASIL, 2015), sendo uma ajuda a mais ao nutricionista 

para mostrar a importância das ações educativas no ambiente escolar. 

 

2.3 Papel educador do Nutricionista 

 

O nutricionista como educador em suas ações de EAN deve fortalecer os 

educandos para que eles tenham autonomia, possibilitando uma aprendizagem 

conscientizadora e libertadora (BOOG, 1997). 

O papel do educador é mediar o processo educativo, centrado no indivíduo, 

decorrendo da relação interpessoal com o envolvimento educador-educando. Para 

isso, se faz necessário uma dinâmica de interação constante por meio de empatia, 

abertura e oferecendo a autonomia para que o educando encontre as resoluções das 

situações-problema evidenciadas (PEREIRA, 2014). 

Este modelo de educação de que se está falando diz respeito à Educação 

Libertadora de Paulo Freire. Esta educação indica uma construção coletiva do 

conhecimento, de forma solidária, com troca entre os envolvidos, uma prática 

educativo-crítica e respeitando os saberes socialmente construídos (FREIRE, 2002).  

Na Educação Bancária, o educador é tido como o sujeito que direciona os 

educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Transformando os 

educandos em depósitos a serem preenchidos pelos conteúdos. Assim, este modelo 

traz uma educação como um ato de depositar em que os estudantes são seres 

passivos que memorizam e repetem o que lhes foi ofertado (FREIRE, 2002; MANÇO; 

COSTA, 2004). Cabe lembrar que nesta educação tradicional não há a criatividade 

nem a transformação. O saber é uma doação do educador. Há uma negação de que 
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a educação seja um processo de busca pelo conhecimento o que se pode chamar de 

uma “cultura do silêncio”. Estes estudantes não são direcionados para desenvolver 

uma consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 

transformadores dele (FREIRE, 2002). 

Já a Educação Libertadora, busca uma conciliação entre educador e estudante, 

em que ambos são considerados educadores e educandos. Este tipo de educação 

estimula o pensar autêntico tendo o educador como companheiro dos estudantes 

(FREIRE, 1994).  

A educação libertadora que é problematizadora, já não pode ser um ato de 

depositar ou de transferir. Ambos se tornam sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem, em busca de desafios, compreensões para o processo de resposta, 

fazendo com que sejam ativos e comprometidos (FREIRE, 1994). Neste caso, o 

estudante deve ser considerado como agente ativo em todo o processo educativo, 

tendo diálogo entre os envolvidos de forma a construírem juntos o aprendizado para 

que se tenha efetividade e se perdure (MANÇO; COSTA, 2004).  

A fim de realizar ações educativas por meio de processos racionais deve-se 

considerar a elaboração de um planejamento para que se atinja o objetivo desejado. 

Assim, este planejamento é considerado como processo organizado de diagnóstico, 

identificação de prioridades, construção de objetivos, elaboração de estratégias 

educativas, desenvolvimento de instrumentos, recursos necessários, detalhamento do 

plano de trabalho, resultados esperados e uma avaliação (BRASIL, 2012a). 

Os processos que envolvem diretamente a participação de todos os envolvidos 

(como o nutricionista e os estudantes) tendem a gerar melhores resultados, 

perdurarem e serem mais efetivos (SACCOL; ZANIN; STEDEFELDT, 2017). No 

planejamento há necessidade do desenvolvimento de estratégias e atividades 

educativas que possam auxiliar no aprendizado e nas mudanças das práticas 

alimentares (DIEZ-GARCIA; CERVATO-MANCUSO, 2011).  

O nutricionista que atua no ambiente escolar tendo a proximidade com 

merendeiros, professores, diretores, educandos e suas famílias, têm uma situação 

facilitadora para o fortalecimento e a socialização dos saberes específicos, pois este 

contato permite a interação com estes atores e uma construção coletiva (CANINÉ; 

RIBEIRO, 2007). 

De acordo com o “Manual de instruções operacionais para os nutricionistas 

vinculados ao PNAE” do FNDE (BRASIL, 2012e), o nutricionista deve promover uma 
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articulação dos saberes nutricionais com os educacionais, sendo parceiro na 

construção do PPP. 

Sabe-se que os hábitos alimentares saudáveis que os estudantes podem 

adquirir na escola atravessa os muros deste local chegando em seus familiares e às 

comunidades. Por esse motivo é importante o desenvolvimento de ações educativas 

para a promoção da saúde e prevenção de agravos (BOOG, 1997; CAMOZZI et al., 

2015). 

 É neste contexto que os nutricionistas da CODAE da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo atuam nas Unidades Educacionais, desempenhando diversas 

atividades desde a fiscalização de contratos de empresas terceirizadas, controles de 

estoques de alimentos, organização de cardápios, manutenção das premissas do PAE 

e atuação diretamente com professores, cozinheiros escolares, educandos e seus 

familiares em atividades de EAN. 

Os nutricionistas da CODAE realizam as ações de EAN ao serem solicitados 

pelas equipes gestoras das unidades educacionais, como também ao verificaram 

alguns aspectos como desperdício de alimentos e no planejamento de formações para 

diferentes públicos, com intuito de atuar frente à adesão da alimentação escolar pelos 

escolares.  

Muitos realizam suas ações educativas de forma pontual, com abordagem 

tradicional, não problematizadora ou socioconstrutivista, tendo a sensação de não 

saber se estão agindo de acordo com as expectativas dos estudantes e educadores, 

tendo dificuldades em tornar a EAN transversal no PPP. Cabe ressaltar que há poucos 

estudos em relação a essas intervenções junto aos estudantes de acordo com seu 

entendimento cognitivo (BRASIL, 2012a; SCHMITZ et al., 2008). 

Sendo a infância o momento em que o processo de formação dos hábitos 

alimentares se inicia (GOULART; BANDUK; TADDEI, 2010), é importante refletir e 

compreender sobre os caminhos a percorrer nas ações e estratégias de EAN, a fim 

de promover conhecimento, autonomia, mudanças de atitudes e de escolhas 

alimentares dos escolares. 

          Diante da situação epidemiológica atual da população infantil brasileira, que 

vivencia o aumento na prevalência das DCNT, concomitantemente à ocorrência de 

deficiências nutricionais, o espaço escolar é considerado ambiente privilegiado para 
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ações educativas voltadas à promoção da saúde (ZANCUL; VALETA, 2009; SILVA; 

FONSECA, 2000). 

O nutricionista como um profissional da área da saúde deve realizar ações de 

ES por meio da EAN em que facilite a construção crítica e reflexiva dos conhecimentos 

pelos educandos para que contribua para a prevenção desses quadros (MANÇO; 

COSTA, 2004).  

Para que assim, que os educandos possam realizar escolhas alimentares 

pautadas em conhecimentos construídos de forma coletiva com o nutricionista 

mediando este processo de ensino-aprendizagem em parceria com outros atores 

envolvidos no PAE para contribuir à efetividade da EAN (GAGLIANONE, 2003). 

 

As seguintes questões norteadoras emergem para esta investigação:  

 

- Quais os tipos de atividades de EAN são realizados pelos nutricionistas com 

os estudantes do ensino infantil e fundamental? 

 

- Como são realizadas as ações de EAN pelos nutricionistas de acordo com o 

nível de escolaridade (ensino infantil e fundamental)? 

 

- Quais são as facilidades e fragilidades enfrentadas pelos nutricionistas em 

suas ações de EAN com os estudantes? 

 

- Como a pesquisadora poderá contribuir para a atuação do nutricionista no 

PAE? 

 

Para responder estas questões foram delineados os objetivos da pesquisa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

      3.1 Objetivo Geral 

  

− Compreender como ocorre o planejamento e a execução das ações de EAN 

realizadas por nutricionistas do PAE Municipal com os estudantes. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar as ações de EAN realizadas por nutricionistas dirigidas aos escolares 

de unidades educacionais (Educação Infantil e Ensino Fundamental); 

 

- Identificar os pressupostos pedagógicos utilizados pelos nutricionistas para o 

desenvolvimento de EAN; 

 

- Identificar e analisar as facilidades e as fragilidades enfrentadas pelos nutricionistas 

em suas ações de EAN; 

 

- Contribuir para a formação profissional dos nutricionistas na área de Educação 

Alimentar e Nutricional. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Delineamento da pesquisa  

 

 Trata-se de uma pesquisa transversal, de natureza descritiva, com abordagem 

metodológica qualitativa e quantitativa com uso de dados secundários. 

 A pesquisa considera a quantificação dos resultados, buscando a precisão, 

evitando distorções na análise e interpretação dos dados. Esta considera uma 

quantificação dos resultados, buscando a precisão, evitando distorções na análise e 

interpretação dos dados. Já a qualitativa, parte de questões mais abrangentes que 

vão sendo definidas ao longo do estudo. Engloba a obtenção de dados descritivos, 

procurando compreender o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes humanas (GODOY, 1995).  

As pesquisas qualitativas, segundo Minayo (2014), são capazes de incorporar 

a questão do significado e da intencionalidade como inseridas nos atos, nas relações, 

nas estruturas sociais como construções humanas significativas. Estes tipos de 

pesquisa têm por objetivo entender a lógica interna de grupos, instituições e atores 

quanto a alguns fatores como valores culturais/representações sobre sua história, 



45 

 

relações entre indivíduos/instituições/movimentos sociais e processos 

históricos/sociais/de implementação de políticas públicas e sociais.     

          Tomou-se como referencial teórico o Modelo Crítico de Educação baseado em 

Paulo Freire (FREIRE, 1994; FREIRE, 2002), que norteou a análise dos dados, além 

de documentos oficiais tais como: o Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para Políticas Públicas elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (BRASIL, 2012a); a legislação referente ao PNAE (Portaria 

Interministerial n°1.010 de 2006 , Lei n° 11.947 de 2009 e Resolução FNDE n° 26 de 

2013), Portaria Interministerial n°1.010 (BRASIL, 2006).); o “Manual de apoio para as 

atividades técnicas do nutricionista no âmbito do PNAE” (BRASIL, 2017); o “Manual 

de instruções operacionais para nutricionistas do PNAE” (BRASIL, 2012d); o “Manual 

de orientação sobre alimentação escolar nas diferentes etapas de ensino” (BRASIL, 

2012c) e a literatura científica relativa à temática.  

 

4.2 Local, população e período do estudo 

 

O estudo foi realizado no âmbito da Coordenadoria de Alimentação Escolar 

(CODAE) no município de São Paulo, com dados secundários produzidos pelo Núcleo 

de Supervisão da Alimentação Escolar (NSAE) e pelo Núcleo de Educação Alimentar 

e Nutricional (NEAN), que compõem sua estrutura administrativa. 

O NSAE é composto por um quadro interno de funcionários com cinco 

nutricionistas, dois estagiários de nutrição e um auxiliar técnico de educação, e um 

quadro externo com 60 nutricionistas supervisores que, de acordo com o Art. 90 da 

Portaria nº 7849/ 2016 (SÃO PAULO, 2016), possuem as seguintes atribuições: 

I – acompanhar e avaliar a execução do Programa de Alimentação Escolar 
por meio de visitas às Unidades Educacionais, para averiguação, entre outros 
aspectos, de: 
a) cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos e do 
cardápio/esquema alimentar definido; 
b) situação de abastecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis; 
c) distribuição/ aceitabilidade das refeições oferecidas; 
d) condições estruturais da cozinha e refeitório das Unidades Educacionais; 
e) cumprimento às cláusulas contratuais por parte das empresas contratadas 
para prestação de serviço terceirizado e misto; 
f) cumprimento às orientações técnico-administrativas para controle do PAE. 
II – fornecer orientações de cunho técnico-administrativo e de educação 
alimentar e nutricional às unidades regionais e educacionais; 
III – aplicar testes de aceitabilidade de alimentos, com a coordenação do 
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da CODAE. 
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A equipe de nutricionistas supervisores é responsável por desenvolver as 

ações de competência do NSAE junto às unidades escolares e deve fazer um relatório 

sempre que realiza uma ação de EAN ou de capacitação e enviá-lo por correio 

eletrônico para a coordenação do núcleo. O “Relatório de Atividades de educação 

alimentar e nutricional e capacitação de funcionários das unidades educacionais” 

(APENDICE A), que no presente estudo foi nomeado como “Relatório de Atividades”, 

apresenta itens para preenchimento obrigatório com dados de identificação da 

unidade escolar, entre outros como os temas das ações educativas, cuja orientação 

para o preenchimento segue abaixo no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Relação dos temas e suas descrições, segundo Núcleo de Supervisão da Alimentação 

Escolar (NSAE). São Paulo, 2016. 

Tema Descrição Atores envolvidos 

Alimentação 

saudável para 

alunos 

Transição nutricional, grupos de alimentos, características da 

alimentação saudável, formação de hábitos alimentares saudáveis. 

 

Alunos, educadores e 

equipe escolar. 

 

Autosserviço 

Conteúdo pode ser diverso, entretanto a atividade possui objetivo de 

esclarecer e/ou estimular o sistema de distribuição autosserviço com 

alunos. 

 

Alunos, educadores e 

equipe escolar. 

Avaliação 

Nutricional 

Atividade de acompanhamento ou realização de coleta de dados para 

antropometria e apresentação de dados relacionados à avaliação do 

estado nutricional dos alunos. 

 

Alunos, educadores, 
equipe escolar e 
familiares. 

Desperdício de 

alimentos 

Atividade possui objetivo de esclarecer e/ou sensibilizar sobre 

desperdício de alimentos com os alunos. 

 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

Dinâmicas como 

estratégia de EAN 

Atividade essencialmente prática (isenta ou com pequena parte 

teórica): jogos, brincadeiras, rodas de conversa, visitas à cozinha ou 

outros espaços, entrevistas.  

 

Alunos e educadores. 

Hortas escolares 

 

Atividades de plantio, cultivo, colheita em horta. Alunos, educadores, 

equipe escolar. 

Incentivo ao 

consumo de 

alimentos 

 

Atividade para promover o consumo de determinado grupo de 

alimentos. 

Alunos, educadores e 
familiares. 

Oficinas culinárias Atividade especialmente prática (isenta ou com pequena parte 

teórica): com preparo, degustação de alimentos/ preparações. 

 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

 

“Food Revolution 

Day” 

 

Qualquer atividade relacionada ao tema (mês de maio). 

 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

 

Dia da Família na 

Escola 

 

Qualquer atividade relacionada ao tema. 

 
Alunos, educadores, 
equipe escolar e 
familiares. 

 
Fonte: Núcleo de Supervisão da Alimentação Escolar, Coordenadoria de Alimentação Escolar, 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, (2016). 
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Cabe destacar que os temas do Quadro 1 são relacionados a atividades 

educativas destinadas aos alunos. Os “Relatórios de Atividades“ são enviados por 

correio eletrônico à coordenação em arquivo do Software Microsoft Word® e são 

arquivados em pastas no Windows®, sendo organizados segundo mês, ano de 

realização de atividades, nomes dos nutricionistas e DRE. Alguns dados 

(nutricionistas responsáveis, data, público, local, carga horária, número de 

participantes, observação) são digitados, por estagiários de nutrição treinados, em um 

banco de dados construído no software Microsoft Access®, que permite a utilização 

de filtros segundo o interesse da coordenação para a localização dos documentos.   

No presente estudo foi considerado o período de janeiro de 2014 a dezembro 

de 2016, o período após o ingresso de um grupo de nutricionistas por concurso 

público, o que contribuiu para o aumento das atividades de EAN. A partir de janeiro 

de 2017, o relatório foi alterado em termos de formatação, condição que inviabilizou 

sua utilização na presente pesquisa.  

Outro fator que contribuiu para a escolha do período de análise é que a 

pesquisadora compõe a equipe de nutricionistas supervisores do NSAE desde 2013 

e, portanto, conhece a dinâmica de trabalho da equipe, como também o setor 

envolvido na produção do banco de dados. 

O NEAN, segundo o Decreto nº 56793/2016, tem como atribuições (SÃO 

PAULO, 2016): 

I – planejar, articular, coordenar, promover e monitorar ações de formação 
continuada, voltadas para a EAN que valorizem as pessoas, suas culturas, 
os saberes e interações que propiciem o desenvolvimento de hábitos 
alimentares saudáveis de bebês, crianças, jovens e adultos matriculados nas 
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino; 
II – acompanhar e gerenciar a implantação de hortas escolares nas unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino; 
III – apoiar os educadores da Rede Municipal de Ensino na elaboração de 
projetos educacionais, voltados à alimentação saudável, em consonância 
com o Núcleo de Educação Ambiental da Coordenadoria Pedagógica 
(COPED).  
 

Dando cumprimento às suas atribuições, o NEAN elaborou, em novembro de 

2016, um “Questionário” (Apêndice B) com o objetivo de identificar dificuldades e 

facilidades relacionadas às atividades de EAN e expectativas para com o trabalho 

deste núcleo. Este questionário foi criado a partir de software disponível gratuitamente 

na internet. O questionário foi enviado aos 60 nutricionistas que, na ocasião, exerciam 

atividades de supervisão da alimentação escolar, porém, em decorrência de licenças 

médicas, exoneração, licenças maternidades, período de férias e transferência de 
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setor, 18 questionários deixaram de ser entregues, sendo o banco de dados composto 

por 42 questionários. 

A localização dos Núcleos no organograma funcional da CODAE é apresentada 

na Figura 1.  
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Figura 1 – Organograma funcional da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (outubro de 2017). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SÃO PAULO, (2016). 
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Figura 2 – Organograma funcional da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (Setembro de 2019). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: SÃO PAULO, (2019). 
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Art. 9º A Coordenadoria de Alimentação Escolar – CODAE é integrada por: 

I - Divisão de Nutrição Escolar – DINUTRE; 

II - Divisão de Educação Alimentar e Nutricional – DIEDAN; 

III - Divisão de Qualidade e Logística dos Alimentos – DILOG; 

IV - Divisão de Finanças e Repasses da Alimentação Escolar – DIFIR; 

V - Divisão de Orçamento e Gestão de Contratos – DIORG. 

 

 

4.3 Utilização dos dados 

 

A sistematização dos dados para fins deste estudo foi realizada pela própria 

pesquisadora, por meio do acesso ao banco de dados Access®, às pastas do 

Windows® com os “Relatórios de Atividades” e à plataforma digital no Google Docs®. 

Foram utilizados filtros no software Microsoft Access® com os critérios de inclusão 

para identificação dos relatórios que atendiam ao interesse da pesquisa e desta forma, 

elaborar um banco de dados específico.  

A pesquisadora teve acesso ao relatório do Google Docs® com as respostas 

dos “Questionários”, que foram organizadas em um banco de dados em software 

Microsoft Excel®.     

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram selecionados os “Relatórios de atividades” que relatavam as ações de 

EAN (n=739) e destes aqueles entregues entre 2014 e 2016, tendo sido encontrados 

230 relatórios no período (31,12%).  

Foram identificados aqueles que descreviam as ações realizadas com o público 

de alunos e participação dos alunos, sendo encontrados 104 (45,2%) relatórios que 

envolveram alunos e/ou outros integrantes da comunidade escolar como gestores, 

professores, pais e equipe de apoio.  

O público “alunos” foi selecionado para esta pesquisa pelo fato dos 

nutricionistas realizarem diversas ações educativas com os escolares e para a 

comparação com os materiais do FNDE direcionados para este público. 

Sendo assim distribuídos, 43 relatórios com público “alunos”; 18 relatórios com 

público “equipe gestora, comunidade escolar, alunos, professores e pais”; 30 
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relatórios com público “equipe gestora, professores e alunos”; e 13 relatórios com 

público “alunos e professores”. Foi excluído um relatório que apesar de constar no 

banco de dados do Access® como tendo sido realizado com alunos, após a leitura 

dos registros do relatório, observou-se que não houve a presença de alunos, somente 

de funcionários da Diretoria Regional de Educação (DRE).  

 

 4.3.2 Tratamento dos dados 

  

Seguem abaixo as informações extraídas do “Relatório de Atividades” 

(Apêndice A) que foram utilizadas como objeto de análise:  

 

1. Código da Unidade - Permitiu identificar o tipo de unidade: Centro de Educação 

Infantil – CEI (0 a 3 anos 11 meses), Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI (4 

a 6 anos) e Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF (a partir de 6 anos). As 

análises foram realizadas segundo o tipo de unidade escolar, de tal forma que foram 

consideradas as particularidades de cada uma.   

 

2. Tipos de atividades de EAN - o relatório oferece dez opções de temas predefinidos 

relacionados à alunos (Quadro 1) que foram reorganizados em dois critérios: “tema”, 

que incluiu: Alimentação Saudável, Autosserviço; Desperdício de Alimentos; Incentivo 

ao consumo de alimentos; Hortas Escolares; Dia da Família; “Food Revolution Day”, 

e “métodos”: Dinâmicas como estratégias de EAN; Avaliação Nutricional e Oficinas 

Culinárias (Quadro 2). 

No “Relatório de Atividades” há um espaço destinado à descrição do tema caso 

as opções predefinidas não sejam suficientes.  Este espaço foi preenchido pelas 

ações realizadas com tema “Prêmio Educação Além do Prato”. 

A variável “tipo de atividade de EAN” foi analisada segundo a frequência de 

ocorrência isolada e em conjunto com os dados sobre planejamento das ações para 

cada tipo de unidade escolar.   
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Quadro 2 – Análise dos tipos de temas e métodos registrados pelos nutricionistas nos “Relatórios de 

Atividades”. São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

Atividades 

Temas Descrição Atores envolvidos 

Alimentação 

saudável para 

alunos 

Transição nutricional, grupos de alimentos, 

características da alimentação saudável, 

formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Alunos, educadores e 

equipe escolar. 

Autosserviço Esclarecer e/ou estimular o sistema de 

distribuição autosserviço com alunos. 

Alunos, educadores e 

equipe escolar. 

Desperdício 

de alimentos 

Esclarecer e/ou sensibilizar sobre 

desperdício de alimentos com os alunos. 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

Hortas 

Escolares 

Todas etapas para implantação de horta, 

manutenção, colheita. 

Alunos, educadores e 

equipe escolar. 

Incentivo ao 

consumo de 

alimentos 

Estimular o consumo de determinado grupo 

de alimentos. 

Alunos, educadores e 
equipe escolar. 

“Food 

Revolution 

Day” 

Atividades realizadas com o tema ou no mês 

de maio. 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

Dia da 

Família na 

Escola 

Atividades relacionadas a este tema (dia). Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

Métodos Descrição Atores envolvidos 

Dinâmicas 

como 

Estratégia de 

EAN 

Atividade prática como: jogos, brincadeiras, 

rodas de conversa, visitas à cozinha ou 

outros espaços, entrevistas. 

Alunos e educadores. 

 

Avaliação 

Nutricional 

Coleta de dados para antropometria e 

apresentação de dados relacionados à 

avaliação do estado nutricional dos alunos. 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

 

Oficinas 

culinárias 

Atividade prática que envolve a seleção dos 

ingredientes, o preparo e a degustação de 

alimentos/ preparações. 

Alunos, educadores, 

equipe escolar e 

familiares. 

 

Fonte: SÃO PAULO, (2016). 
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3. Planejamento da atividade - o “Relatório de atividades” apresenta espaço para a 

descrição dos seguintes itens: Justificativa; Objetivo; Conteúdo Programático, 

Metodologia, Material, Avaliação e Comentários. A análise do planejamento das ações 

de EAN foi feita em conjunto com o respectivo “tipo de atividade” (Quadro 2), 

considerando sua pertinência aos documentos que orientam as ações de EAN no 

âmbito do PNAE (Quadro 3) e ao MREANPP (BRASIL, 2012a) no Quadro 3. Além 

disso, foram analisados (Parte Avaliação) segundo a análise de conteúdo do tipo 

temática (BARDIN, 1979; MINAYO, 2014).  

 Algumas definições são importantes de serem apresentadas à título de melhor 

compreensão do texto como: estratégias pedagógicas; ação educativa; método. 

 Pode-se compreender que as estratégias pedagógicas são técnicas que 

auxiliam na construção do conhecimento, seja pelos alunos ou outros profissionais 

(SANTOS,2019). 

 Ação educativa compreende ações planejadas com a finalidade de formar o 

aluno e que pode considerar a teoria crítica da educação (MEDEIROS, 2016). 

 O método, de acordo com Minayo (2014), é considerado o processo de 

desenvolvimento das coisas.  

 Os dados obtidos por meio do “Questionário” permitiram caracterizar a equipe 

de nutricionistas supervisores, quanto ao tempo de atuação na CODAE; a área de 

atuação anterior ao ingresso no PAE municipal e a realização e tipo de pós-graduação. 

Permitiu ainda obter informação sobre a realização de ações de EAN, dificuldades e 

facilidades relacionadas à prática educativa em cada tipo de unidade educacional e 

as expectativas sobre como o Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional poderia 

auxiliar o profissional, assim como temas de interesse para a formação continuada e 

sugestão de periodicidade ideal. 
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Quadro 3 – Informações relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional no Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas e material do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, 2012. São Paulo, 2018. 

Princípios do Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional para 

Políticas Públicas 

Materiais de apoio disponibilizados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação 

 

Princípio 1 - Sustentabilidade social, 

ambiental e econômica 

Princípio 2 - Abordagem do sistema 

alimentar, na sua integralidade 

Princípio 3 - Valorização da cultura 

alimentar local e respeito à diversidade de 

opiniões e perspectivas 

Princípio 4 - A comida e o alimento como 

referências 

Princípio 5 - A Promoção do autocuidado e 

da autonomia 

Princípio 6 - A Educação enquanto 

processo permanente e gerador de 

autonomia e participação ativa e informada 

dos sujeitos 

Princípio 7 - A diversidade nos cenários de 

prática 

Princípio 8 – Intersetorialidade 

Princípio 9 – Planejamento, avaliação e 

monitoramento das ações 

(BRASIL, 2012a) 

 
Manual de orientação sobre alimentação 
escolar nas diferentes etapas de ensino 
(BRASIL, 2012c): 
 
Educação infantil (0 a 5  anos e 11 meses) 
propor a inserção de novos alimentos, 
móbiles, desenhos, brincadeiras, teatros, 
leitura de histórias sobre o tema alimentação 
saudável e permitir o contato com os 
alimentos; 
 
Ensino fundamental (6 a 10 anos) propor 
oficinas culinárias, manejo de hortas, visitas 
a locais com alimentos frescos; 
 
Educação para adolescentes deve oferecer 
palestras, discussões, recomendações de 
bons endereços eletrônicos para pesquisa 
sobre alimentação saudável. 

 

Fonte: BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012c. 

 

 4.4 Análise dos dados  

 

 4.4.1 Análise de dados quantitativos 

 

 Os resultados quantitativos presentes no “Questionário” como as questões 

numéricas (de 2 - Diretoria Regional de Educação/ 3 - Há quanto tempo está na 

Prefeitura Municipal/ 4 - Antes de entrar na PM, qual era a sua área de atuação/ 5 - 

Realizou alguma especialização além da Faculdade?/ 6 - Temática da Especialização 
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realizada/ 7 - Você já realizou atividades de EAN nas Unidades Educacionais) e no 

“Relatório de Atividades” (número de relatórios que abordaram o Marco de Referência 

para EAN, número de relatórios que utilizaram a mesma forma de  metodologia, bem 

como outros itens que possam levar a distribuição de frequência foram apresentados 

como distribuição percentual das respostas, utilizando-se para cálculo o software para 

planilha de cálculos Microsoft Excel® e Teste exato de Fisher para estudar a 

associação entre a variável “Realizou atividades de EAN” com as outras variáveis de 

interesse como “Tempo de atuação na Prefeitura Municipal” (período em que o 

nutricionista trabalha na prefeitura), “Área de atuação antes de ingressar na Prefeitura 

Municipal” e “Área da Temática da pós graduação”. Para o teste de Fisher, o valor 

considerado significativo foi de p<0,05. Utilizou-se o ambiente de desenvolvimento 

integrado para cálculos estatísticos o programa R (R CORE TEAM, 2015). 

Foi realizada análise estatística das questões numéricas de 2 a 7 do 

“Questionário”, sendo inicialmente feita a descrição das variáveis, construindo-se 

tabelas de frequências e gráficos apropriados para representar as informações 

considerando o desenho do estudo (AGRESTI, 2002; MAGALHÃES; LIMA, 2005). 

4.4.2 Análise de dados qualitativos 

 

Os dados qualitativos presentes no “Questionário” (Item Atividades de EAN – 

Opinião/Expectativas) e nos “Relatórios de Atividades” (Item Avaliação e comentários 

sobre o desenvolvimento da atividade) foram analisados por meio da análise de 

conteúdo do tipo temática segundo Bardin (1979) e Minayo (2014). Para Bardin 

(1979), a análise de conteúdo é:  

“um conjunto de técnicas de análise da comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens” (BARDIN,1979, p.42). 
 

A análise de conteúdo parte da escolha dos materiais que serão analisados, 

retomada das hipóteses e objetivos da pesquisa e de uma leitura de primeiro plano, 

com objetivo de alcançar um nível aprofundado (MINAYO, 2014). Nesta fase, 

chamada de pré-análise, são encontradas as Unidades de Registro por meio da leitura 

exaustiva se apossando dos conteúdos. 
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De acordo com Bardin (1979), a análise de conteúdo que se importa com o 

tema, unidade de significação, que emerge naturalmente de um texto analisado. Fazer 

este tipo de análise implica em buscar os núcleos de sentido que significam algo para 

o objeto analisado (MINAYO, 2014). 

  A etapa de exploração do material é constituída pela operação de classificação 

dos dados com o aparecimento das categorias. Assim, as falas ou textos são 

reduzidos às palavras e expressões significativas. Nas categorias, são reunidos 

grupos de elementos com características comuns.  

 Na última etapa foram realizadas inferências e interpretações dos resultados 

obtidos. Nesta pesquisa, as leituras das respostas de cada nutricionista supervisor 

foram realizadas na sequência e, posteriormente, de forma aleatória.  

Após a leitura flutuante, foi dado início à seleção das respostas do questionário 

de cada nutricionista, sendo sublinhadas com marca texto, em cores variadas, a fim 

de facilitar o agrupamento antes de transportá-las para a tabela analítica, constituindo-

se o universo e o corpus para análise. As questões norteadoras foram revisitadas, 

criando-se os temas, o guia de cores e análise de concordância. 

No Apêndice C se encontra o quadro que foi composto pelas seguintes 

identificações: unidades de contexto, unidades de registro, núcleos de sentido e 

categorias. 

Na sequência foi realizado o tratamento dos dados com o agrupamento das 

unidades de registro em núcleos de sentido e que agrupados constituíram as 

categorias.  

As categorias emergiram a partir da análise e construção progressiva dos 

elementos que compuseram os núcleos de sentido sendo utilizados os critérios 

semânticos ou léxicos, as regras de categorização. Entende-se por critério semântico 

o agrupamento das categorias por temáticas e léxico a construção de categorias a 

partir do sentido das palavras (MINAYO, 2014).  

Neste sentido, optou-se pela categorização não apriorística que segundo 

Campos (2004, p. 4): 

“emergem totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, o 
que inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material 
analisado e às teorias embasadoras, além de não perder de vista o 
atendimento aos objetivos da pesquisa”.  
 

Nos “Questionários” os Itens Expectativas (Assuntos/temas) e Atividades de 

EAN passaram por análise descritiva. 
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Os dados obtidos dos “Relatórios de Atividades” no Item Metodologia tiveram 

como forma de análise a descritiva de acordo com os materiais disponibilizados pelo 

PNAE. Os temas, as metodologias e o conteúdo presentes nos “Relatórios de 

Atividades” passaram por análise descritiva com a discussão junto ao MREANPP 

(BRASIL, 2012a).  

Toda análise dos dados teve como Referencial Teórico o Modelo de Educação 

Crítico baseado em Paulo Freire e documentos norteadores do PNAE (FREIRE,1994; 

FREIRE, 2002; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012c). 

  

 4.5 Aspectos éticos 
 

Nesta pesquisa, houve o sigilo da identificação dos participantes descritos nos 

Relatórios. Salienta-se que o presente estudo foi norteado pelos princípios éticos de 

pesquisa que consistem em: respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e 

autonomia; ponderação entre riscos e benefícios (conhecidos e potenciais); garantia 

de que danos previsíveis foram evitados; e relevância social da pesquisa (BRASIL, 

2012f).  

Com o propósito de atender às normas da UNIFESP e anuência de CODAE, o 

presente estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa desta 

Instituição bem como para o Comitê de ética do Sistema CEP/CONSEP por meio do 

portal da Plataforma Brasil e parecer consubstanciado (CAAE Nº 

80847817.8.0000.5505; parecer Nº 2.449.874). 

 Para tanto, os dados foram analisados somente após parecer favorável emitido 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa e Carta de Anuência (Apêndice D, Anexo A e B) da 

Instituição lócus da pesquisa. 

 

 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização demográfica, formação profissional e atuação no 

trabalho 

 

As ações de EAN desenvolvidas no âmbito do Programa Municipal de 

Alimentação Escolar são planejadas e executadas por nutricionistas vinculados ao 
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Núcleo de Supervisão da Alimentação Escolar, com o apoio do Núcleo de Educação 

Alimentar e Nutricional (NEAN). O NEAN buscando identificar dificuldades e 

expectativas dos nutricionistas supervisores elaborou um questionário de 

preenchimento eletrônico que foi respondido por 42 profissionais, sendo 41 

nutricionistas do sexo feminino e um nutricionista do sexo masculino.  

A predominância de mulheres na categoria de nutricionistas é uma realidade 

que ocorre em diversas áreas de atuação, não sendo diferente entre aqueles que 

atuam no PNAE (MELLO et al., 2012, SCARPARO et al., 2013, HONÓRIO, BATISTA, 

2015; CFN, 2006).   

Pesquisa do CFN em 2016 sobre a inserção profissional dos nutricionistas 

apresenta que também que 94,1% são do sexo feminino (CFN, 2016). 

  Em relação ao tempo de atuação na prefeitura municipal até 2016, pode-se 

verificar que 69,1% dos respondentes atuavam até cinco anos na Prefeitura (Tabela 

1). 

Tabela 1 - Distribuição do tempo de atuação dos nutricionistas no Programa de Alimentação Escolar e 
se realizou atividades de Educação Alimentar e Nutricional entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016. 
São Paulo, 2016. 

 
Tempo na Prefeitura 

Municipal 
 

Frequência 
Absoluta  

(n) 
 

Frequência 
Relativa  

(%) 
 

até 5 anos 29 69,1 
6 a 10 anos 9 21,4 
> 20 anos 4 9,5 

Total 42 100,0 

 
Realizou atividades de 

EAN entre Janeiro de 2014 
a Dezembro de 2016 

 

Frequência 
Absoluta (n) 

 

Frequência 
Relativa  

(%) 
 

Sim 39 92,9 

Não 3 7,1 

Total 42 100,0 
     
 Fonte: própria pesquisa. 

 

 O maior número de nutricionistas com até cinco anos deve-se ao fato de que 

em 2012 ter havido concurso público com ingresso dos aprovados em 2013. Os 

aprovados puderam escolher entre atuar na Secretaria Municipal de Saúde ou de 

Educação.  
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 A pesquisa do CFN sobre a inserção dos nutricionistas no Brasil com 1104 

participantes mostra que 72,0% estavam há mais de 5 anos ou mais de formados. Já 

estar atuando na área de Alimentação escolar teve percentual de 6,4% (CFN, 2016).  

Honório e Batista (2015) em sua pesquisa com 39 nutricionistas de cidades do interior 

do Estado de São Paulo, encontraram que 61,0% dos nutricionistas estavam na 

alimentação escolar por menos de cinco anos. 

 A alimentação escolar é uma área de atuação do nutricionista que está em 

crescente expansão desde 2009, quando passou a ser exigido como responsável 

técnico do programa (Lei n°11.947/2009) (BRASIL, 2009a). Municípios com rede de 

educação de grande porte, como o município da presente pesquisa, oferecem 

oportunidade de trabalho para grande número de profissionais. 

 Este município atende cerca de 3000 unidades educacionais, com 

aproximadamente mais de dois milhões de refeições por dia com quadro de 60 

nutricionistas supervisores para realizarem o acompanhamento do PAE. 

 O número de nutricionistas que realizam atividades diretamente com as escolas 

pode ser considerado pequeno diante deste panorama, o que pode acarretar que nem 

todas as ações pertinentes à alimentação escolar sejam praticadas. 

Grande parte dos nutricionistas que atua na supervisão do PAE está vinculado 

ao programa a cerca de cinco anos e possuem experiência profissional e formação 

complementar em outras áreas de atuação. Este perfil pouco voltado para questões 

específicas da prática educativa, tais como fundamentação teórica e abordagens 

educativas pertinentes a cada momento do desenvolvimento cognitivo dos educandos 

podem comprometer os resultados obtidos nas práticas educativas destes 

profissionais, tendo em vista que a EAN é um campo de prática e de conhecimento 

que vem sendo consolidado nas últimas décadas, em especial à partir de 2012,  com 

o lançamento do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas.  

Ainda que se tenha avançado em termos do aprofundamento teórico sobre 

EAN, observa-se uma incipiente produção científica na área, quando comparada a 

outras áreas do conhecimento envolvidas na prática profissional do nutricionista 

(SANTOS, 2005; RAMOS; SANTOS; REIS, 2013). 

Mello et al. (2012) em sua pesquisa apresentam que o desenvolvimento de 

ações educativas com escolares, professores e familiares foram eventualmente 
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realizadas ou algumas vezes substituídas por outras atividades. Apenas 33,2% dos 

nutricionistas realizavam com frequência ações educativas. 

 Honório; Batista (2015), ao pesquisarem as percepções e demandas dos 

nutricionistas sobre sua formação em alimentação escolar, verificaram que os 

nutricionistas consideram a EAN a atividade mais importante a ser realizada no 

ambiente escolar, porém, também é considerada como uma atividade difícil de ser 

realizada especialmente pela falta de tempo e de informações técnicas.  

Cardoso e colaboradores (2016) consideram que o grau de complexidade das 

ações educativas, que necessitam de etapas como: diagnóstico situacional, 

planejamento, preparação da ação e do material e posterior avaliação da 

aprendizagem podem contribuir para a percepção de dificuldade. Estas etapas 

dispendem tempo e conhecimento teórico-metodológico que são considerados 

insuficientes para o embasamento da prática.  

 Antes de atuarem em alimentação escolar os profissionais atuavam em outras 

áreas, como por exemplo: nutrição clínica (42,9%) e alimentação coletiva (16,7%) o 

que demonstra que nem todos tinham experiência prévia na área. O mercado de 

trabalho para os nutricionistas concentra as oportunidades nas áreas de Nutrição 

Clínica e Alimentação Coletiva. Estudos como o de Gambardella; Ferreira; Frutuoso 

(2000) sobre a inserção de nutricionistas egressos da Universidade de São Paulo no 

mercado profissional demonstram esta tendência com 36,6% de nutricionistas 

atuando em Nutrição Clínica e 31,0% em Administração de Unidades de Alimentação 

e Nutrição (Alimentação Coletiva).  
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Tabela 2 - Distribuição da área de atuação dos nutricionistas antes de ingressarem na Programa de 
Alimentação Escolar; área de conhecimento da pós-graduação. São Paulo, 2016. 

 Área de atuação anterior ao ingresso no 
PAE 

Frequência 
Absoluta  

(n) 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Alimentação coletiva 7 16,7 
Nutrição clínica 18 42,9 
Docência 4 9,5 
Nutrição em esportes 1 2,4 
Marketing na área de alimentação e 
nutrição 2 4,7 
Alimentação escolar 6 14,3 
Outros 4 9,5 

Total 42 100,0 

 
Área de conhecimento da Pós-

graduação 
 
 

Frequência 
Absoluta  

(n) 
 

Frequência 
Relativa 

(%) 
 

Alimentação coletiva 2 4,8 
Nutrição clínica 27 64,3 
Saúde coletiva 7 16,5 
Nutrição em esportes 2 4,8 
Alimentação escolar 2 4,8 
Outros 2 4,8 

Total 42 100,0 
       
 Fonte: própria pesquisa. 

 

Vasconcelos (1991) também mostrou, em pesquisa em Santa Catarina, que 

48,4% dos nutricionistas estavam atuando em hospitais e 18,7% em Administração 

de Serviços de Alimentação de empresas. Já para Alves, Rossi, Vasconcelos (2003), 

28,9% dos nutricionistas avaliados atuavam em Alimentação coletiva e 27,0% em 

Nutrição clínica. 

Segundo a pesquisa do CFN de 2016, as áreas de atuação predominantes dos 

1104 nutricionistas, que participaram do estudo, são Alimentação Coletiva (30,8%), 

Nutrição Clínica (30,4%), Saúde Coletiva (17,7%), Docência (11,4%). 

A maioria dos nutricionistas respondentes da CODAE já havia participado de 

alguma formação posterior à graduação, sendo que 83,3% realizaram Especialização, 

19,0% Mestrado, 4,8% concluíram doutorado e 16,6% participaram de cursos de 

Extensão Universitária. Observa-se assim que os nutricionistas, que responderam o 

questionário, buscam aprimoramento em diversas modalidades de pós-graduação.  

Ao se comparar os resultados deste trabalho com o estudo de Feix; Poll (2015), 

61,8% dos nutricionistas egressos da Universidade de Santa Cruz do Sul, realizaram 
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ou estavam cursando alguma modalidade de pós-graduação na área de Nutrição e 

áreas afins. Destes, 52,8% era na forma de especialização, 5,6% em Mestrado e 3,4% 

em Doutorado. Verifica-se que os nutricionistas da CODAE são comprometidos com 

a busca por conhecimento e aperfeiçoamento profissional.  

Os tipos de pós-graduação que emergiram na pesquisa realizada pelo CFN em 

2016 com 1104 nutricionistas do Brasil trazem que 50,5% realizaram especialização, 

seguidos de 17,1% mestrado, 3,8% doutorado e 1,6% residência (CFN, 2016). 

 No entanto, parece que os nutricionistas de CODAE buscaram 

aperfeiçoamento em outras áreas, já que 64,3% fizeram pós-graduação na área de 

Nutrição Clínica (Tabela 2), ainda que 16,5% tenham buscado complementar sua 

formação da área de Saúde Coletiva, que oferece maior contribuição para pensar as 

políticas e programas governamentais de alimentação e nutrição, bem como ações de 

EAN.   

Apesar das ações realizadas por nutricionistas no âmbito da Alimentação 

Escolar não prescindirem de procedimentos clínicos, a formação na área clínica 

oferece um aporte de informações e conhecimentos que auxiliam em suas práticas 

com os escolares que possuem restrições alimentares, tendo em vista que, a partir de 

2014, com a aprovação da Lei n° 12.982, há determinação do atendimento de 

elaboração de cardápio especial aos alunos com restrições alimentares (BRASIL, 

2014).  

Na Tabela 3, encontra-se a associação que teve significância estatística 

significativa (p<0,05), podendo-se afirmar que há associação entre “Realizou 

atividades na EAN” e “Tempo na Prefeitura Municipal”. 

Tabela 3 – Tempo de atuação na Prefeitura Municipal e a realização de atividades de Educação 

Alimentar e Nutricional entre 2014-2016. São Paulo, 2018. 

 
 

                              Realizou atividades de EAN 
 

  
 

Tempo na 
Prefeitura 
Municipal 

Sim Não Total 
 

 
Frequência  
Absoluta  

(n) 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequência  
Absoluta  

(n) 

 Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequência  
Absoluta  

(n) 

 Frequência 
Relativa 

(%) 

p 

<= 5 anos 29 74,4 0 0,0 29 69,1 0,001 
6 a 10 anos 9 23,0 0 0,0 9 21,4  
> 20 anos 1 2,6 3 100,0 4 9,5  

Total 39 100,0 3 100,0 42 100,0  
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 Fonte: própria pesquisa. 

 

 Por meio da análise dos dados, verifica-se que ter até cinco anos de atuação 

na prefeitura está associado à maior frequência na realização de ações educativas 

nas unidades educacionais (74,4%). Mello e colaboradores (2012) também 

encontraram algo semelhante, em que o percentual de nutricionistas que realizou EAN 

com maior frequência às atividades de acompanhamento no PAE foi superior no grupo 

que tinha entre dois e cinco anos de atuação no programa. 

 Quando houve a entrada dos nutricionistas em 2013 na prefeitura municipal, 

por conta do concurso público, os nutricionistas supervisores que já trabalhavam em 

CODAE eram em pouco número para realizarem diversas atividades. Desta maneira, 

as visitas técnicas de fiscalização eram priorizadas ao se comparar com ações de 

EAN. 

 

5.2 Caracterização das ações educativas 

 

Após a apresentação do perfil dos nutricionistas que compõem a equipe de 

supervisão do programa de alimentação escolar, iniciamos a caracterização das 

práticas educativas realizadas no âmbito do Programa, entre 2014 e 2016, buscando 

apreender possíveis pressupostos e abordagens e como se alinham com os 

documentos oficiais que orientam as práticas educativas no âmbito do PAE.    

 No período estudado participaram das ações de EAN 938 pessoas no CEI; 

1353 em EMEI e cerca de 6482 nas EMEF, totalizando 8773 pessoas, entre escolares, 

professores e funcionários. Os dados utilizados nessa pesquisa não puderam ser 

desagregados por tipo de perfil, não sendo possível, por exemplo, dimensionar o 

número de escolares isoladamente. Dados de 2016 apontam que a coordenadoria de 

alimentação escolar atendia cerca de 916.453 alunos em toda a rede municipal. 

Sendo assim, pode-se verificar que, mesmo o número total de pessoas envolvidas 

nas ações educativas não se referir a apenas alunos, a abrangência das ações de 

EAN é limitada comparada ao quantitativo de alunos atendidos pelo PAE no município 

de São Paulo. 

Nesta pesquisa também foram usados os “Relatório de Atividades”, 

instrumentos preenchidos pelos nutricionistas após realização de suas ações 

educativas. Ao comparar os tipos de métodos utilizados em cada ação de EAN 
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descrita nesses relatórios, optou-se pela organização dos dados separando as ações 

por métodos, temas e tipo de unidade educacional para facilitar a análise e 

comparação (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição percentual dos métodos e temas de atividades segundo a unidade escolar. São 
Paulo, 2018. 
 

Métodos e 
temas das 
atividades 

CEI (n=11)  EMEI (n=16) EMEF (n=65) 

n 
% 

Dentro 
do CEI 

% 
Em 

relação 
ao total 

n 

% 
Dentro 

da 
EMEI 

% 
Em 

relação 
ao total 

n 

% 
Dentro 

da 
EMEF 

% 
Em 

relação 
ao 

total 

Métodos          

1. Dinâmicas 

como estratégia 

de EAN 

5 45,5 19,2 6 37,4 23,1 15 23,0 57,7 

2. Oficina 

culinária 
3 27,3 30,0 2 12,5 20,0 5 7,7 50,0 

3. Avaliação 

Nutricional 
2 18,2 100 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 10 91 26,3 8 49,9 21,1 20 30,7 52,6 

Temas          

4. Incentivo ao 

consumo de 

alimentos 

1 9,0 10,0 3 18,8 30,0 6 9,2 60,0 

5. Horta Escolar 0 0,0 0,0 3 18,8 42,9 4 6,2 57,1 

6. Alimentação 

saudável para 

alunos 

0 0,0 0,0 2 12,5 6,3 30 46,2 93,8 

7. ”Food 

Revolution Day” 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,5 100,0 

8. Desperdício 

de alimentos 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,1 100,0 

9. Autosserviço 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 3,1 100,0 

10. Dia da 

Família na 

Escola 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 11 9,0 11,9 16 50,1 17,4 65 69,3 70,7 

 
Fonte: própria pesquisa. 
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        Observa-se que a maioria das ações de EAN foi realizada em EMEF (70,7%), 

seguidas pelas EMEI (17,4%) e os CEI (11,9%). Em 2016, a rede de educação 

municipal era composta por 2123 UE, sendo 629 EMEF (29%), 617 EMEI (29%) e 877 

CEI (42%).  

          Esta informação sobre o número de UE existentes na rede municipal de 

educação de São Paulo ilustra que mais de 40,0% das escolas são de educação 

infantil. Sendo assim, observa-se que apesar da rede municipal ter maior número de 

CEI, as ações de EAN ocorrem predominantemente em EMEF. 

          O fato de os nutricionistas realizarem mais ações de EAN em unidades 

educacionais de ensino fundamental pode ser explicado pela maior facilidade de 

desenvolvimento de ações com os escolares dessa faixa etária e, talvez, por se 

sentirem mais à vontade e/ou capacitados para desenvolverem atividades com esse 

público, cuja faixa etária possibilita maior troca e requer estratégias pedagógicas 

menos complexas comparadas àquelas que são requisitadas para as atividades com 

escolares de menor idade.  

         Ou seja, as atividades dirigidas aos escolares do CEI e da EMEI demandam 

maior número de pessoas para realização, envolvimento da equipe das UE, e de 

insumos, como, por exemplo, alimentos, pois, nessa faixa etária, os estímulos 

pedagógicos devem ser de cunho sensorial e lúdico (CORDEIRO; LOURENÇO; 

PONTES, 2017).  

           Por outro lado, as atividades dirigidas aos escolares maiores podem favorecer 

o uso de estratégias pedagógicas tradicionais, como palestras.  

 Emergiu na análise qualitativa dos registros dos nutricionistas nos “Relatórios 

de EAN” (Parte “Avaliação da ação educativa e comentário”) a categoria 

“Engajamento dos atores sociais do PAE” a partir dos seguintes núcleos de sentido: a 

participação dos alunos, o envolvimento dos educadores, o envolvimento das famílias 

e o envolvimento da equipe gestora. 

 A participação dos alunos esteve muito presente em todos os registros dos 

nutricionistas sendo um envolvimento ativo, ou em algumas situações, a não 

correspondência em relação à ação educativa (participação ativa dos alunos). Estes 

fatos podem ser visualizados nos seguintes relatos:  

“Os alunos participaram ativamente da palestra, com perguntas e 

comentários. Ainda, haviam elaborado perguntas previamente para fazer a 
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entrevista. Apresentaram-se motivados e gostariam de ter mais tempo para 

discussão do tema”. (N1); 

“Dois alunos quiseram sair antes do término da atividade, pois referiram 

cansaço”. (N8). 

Com os alunos pode-se verificar que os métodos usados para os encontros, 

segundo as respostas nos “Questionários”, foram “Oficina culinária” (32,4%), 

“Dinâmicas” (13,5%) e a estratégia pedagógica “Palestra com pais ou Roda de 

conversa” (10,8%). O termo “Dinâmicas” utilizado pelos nutricionistas não deixa claro 

quais atividades são realizadas, nem mesmo como são desenvolvidas, porém ilustra 

que são utilizadas estratégias mais práticas e lúdicas. 

De acordo com as escritas nos “Questionários”, o tema mais proposto com os 

alunos foi “EAN com alunos” tendo 11,5% das respostas dos nutricionistas. Pode-se 

analisar que este tema não deixa claro quais intervenções foram realizadas com o 

público infantil. 

           As 104 ações de EAN realizadas no período estudado ocorreram em 86 

diferentes escolas, sendo que 18 destas receberam mais de uma ação educativa. 

Desta forma, a cobertura foi de 4,1% das unidades educacionais, considerando o total 

de UE do município no período do estudo. 

         O número de 60 nutricionistas para realizar as demandas de fiscalização de 

contratos; acompanhamento da qualidade da alimentação servida; acompanhamento 

dos controles higiênico-sanitários, entre outras atividades demandadas pelo PAE, 

pode determinar a incipiente oferta de atividades de EAN verificada na rede municipal 

no período do estudo. 

          Cada nutricionista da CODAE é responsável por aproximadamente quinze mil 

alunos, o que excede a recomendação da Resolução n°600 do CFN de um 

nutricionista para até 500 alunos do Ensino fundamental em carga horário de 30 horas 

semanais (CFN, 2018). Desta forma, parece pouco realista pensar que os 

nutricionistas possam atender ao Art. 5° da Portaria Interministerial n° 1.010 (BRASIL, 

2006), que apresenta como um dos papéis do nutricionista que atua na alimentação 

escolar, alinhar junto à comunidade escolar uma proposta de ação educativa contínua 

que seja inserida no Projeto Político Pedagógico. 

          Além disso, a formação do nutricionista não é pensada para o PNAE com a 

introdução de técnicas pedagógicas e modelos de Educação mais participativos e 

libertadores como o de Paulo Freire.  
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       As Práticas pedagógicas apareceram na escrita dos nutricionistas como uma 

necessidade sendo classificadas em “Métodos, atividades com diferentes públicos e 

técnicas” com 16,9%, “Abordagens por faixa etária” em cerca de 15,3% das respostas 

e “Sensibilizar os atores envolvidos” com 10,2%.  

 Segundo Paulo Freire (1986), a prática pedagógica pode ser pensada como 

dialógica em que a construção do conhecimento é feita por ambos os lados dos 

indivíduos envolvidos no processo educativo. Esta prática não está somente 

relacionada ao ensino e também com a realidade social. 

         Observa-se que o Projeto Político Pedagógico também foi um material em que 

alguns nutricionistas almejam o acesso para o conhecimento e posterior introdução 

da EAN em todo currículo escolar de forma contínua. 

         Este dado vai ao encontro com a Lei nº 13.666/2018 do FNDE que visa incluir o 

tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Desta 

maneira, há o reforço da importância das ações educativas no PPP com a participação 

de toda a equipe escolar, incluindo os nutricionistas supervisores (BRASIL, 2018). 

         Cabe refletir sobre como os temas relacionados à alimentação e nutrição são 

inseridos no PPP das Unidades Educacionais.  Diversas vezes, estão nas aulas de 

ciências e sem a entrada do nutricionista para auxiliar neste campo de conhecimento. 

          No “Relatório de Atividades” os nutricionistas poderiam descrever temas 

abordados que não estivessem previstos no formulário. Foram encontradas duas 

citações: Programa Saúde na Escola (PSE) e Prêmio Educação Além do Prato. 

          Pode-se verificar que nos CEI os temas “Horta Escolar”, “Alimentação saudável 

para alunos”, “Food Revolution Day”, “Desperdício de alimentos”, “Autosserviço” e 

“Dia da Família na Escola” não tiveram ação educativa realizada no período. 

        Na EMEI, os temas “Food Revolution Day”, “Desperdício de alimentos”, 

“Autosserviço” e “Dia da Família na Escola” também não foram abordados de 2014 a 

2016 pelos nutricionistas. Algumas destas unidades já realizam o modelo de 

distribuição de alimentos em balcão térmico e este assunto pode não ter sido 

mencionado por já ser do cotidiano destes alunos. 

         Este fato pode ser devido a algumas hipóteses como desconhecimento de 

estratégias pedagógicas para os alunos até 4 anos, receptividade da equipe escolar 

para ações em conjunto com o nutricionista, não valorização de outras atividades 

relacionadas à alimentação escolar, envolvimento da comunidade escolar em 

assuntos relacionados ao PAE. 
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       O envolvimento dos educadores e da equipe gestora também foi algo relatado 

pelos nutricionistas em diversos registros como: 

“Tanto os alunos como educadores gostaram da atividade e dinâmica 

proposta”. (N24); 

“Alguns professores monitores ajudaram a manter a ordem no momento das 

atividades outros passaram a responsabilidade”. (N6); 

“A coordenadora pedagógica gostou da atividade e pediu uma nova atividade 

para o grupo do turno da tarde”. (N28). 

 Pode-se refletir que a presença dos educadores nas ações educativas 

realizadas pelos nutricionistas é algo de extrema importância para que o momento 

seja compartilhado entre os diferentes atores do PAE, objetivando ações mais 

significativas e duradouras. Cada ator contribui com seus conhecimentos técnicos e 

realizam uma construção coletiva para a ação educativa. 

        Porém, cabe ressaltar que apenas no CEI foi realizado levantamento do perfil 

nutricional dos alunos atendidos por meio da avaliação antropométrica. Isso pode ter 

ocorrido por ter menor quantidade de alunos na Unidade Educacional e também pelo 

vínculo da Unidade Básica de Saúde que já tem por objetivo este trabalho ao longo 

do ano. 

        Os métodos “Dinâmicas como estratégia de EAN” e “Oficina culinária” foram os 

que mais apareceram nas ações dos nutricionistas nos CEI. Pode-se verificar que as 

maneiras de intervenção com este público deu-se por meio de atividades práticas em 

que os alunos estão ativos no processo. 

         O público participante das ações educativas foi categorizado em quatro grupos: 

Pais, Alunos, Educadores e Manipuladores de Alimentos. Cada grupo por sua vez 

teve estratégias utilizadas, temas abordados, materiais educativos elaborados e 

utilizados. 

       Iniciando os resultados encontrados na análise descritiva com percentual de 

frequência, o grupo com mais atividades relacionadas foi o dos pais (36,5%), seguido 

pelos alunos (29,8%), os educadores (29,8%) e os manipuladores (3,9%). 

        Das respostas de ações de EAN executadas, 75 (72,1%) foram dirigidas aos 

pais. Observa-se que a estratégia pedagógica mais utilizada foi “Palestra para pais” 

(34,5%) e o método de “Oficina culinária” (24,1%). 

         Para o público Pais, os temas abordados nas ações educativas foram 

“Alimentação saudável” (83,3%) e “Atividades de EAN com pais” (16,7%). Esse termo 

usado não nos deixa claro que tipo de proposta educativa foi feita na intervenção com 
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os familiares. Seria importante que as especificações das atividades praticadas 

fossem detalhadas para permitir a compreensão. 

Um dos materiais utilizados nas ações educativas para o grupo Pais, foi o “Guia 

Alimentar para a População Brasileira”, uma vez que 44,4% dos nutricionistas optaram 

por usar este material. 

         O desperdício de alimentos é algo que os nutricionistas verificam mais nas 

EMEF e pode ser por este motivo que se inclinaram para realizar mais ações neste 

tipo de Unidade Educacional.  

 O tema “Desperdício de alimentos” foi abordado em duas EMEF, sendo que em 

uma delas optou-se por abordar o assunto por meio da estratégia pedagógica roda de 

conversa com os alunos e na outra Unidade Escolar utilizou-se a roda de conversa e 

o recurso de vídeos. 

 O desperdício de alimentos nas escolas é um assunto que muitos autores vêm 

se preocupando ao longo dos anos como nos estudos de Campos e colaboradores 

(2011) sobre índices de ingestão, sobra e restos. Pesquisa realizada com escolas no 

município de Guarulhos (SP) também traz o tema desperdício de alimentos como algo 

tratado nos ambientes escolares pelos nutricionistas tendo como um aspecto 

relacionado a adesão da alimentação escolar (IULIANO; MANCUSO; 

GAMBARDELLA, 2009). 

        Na parte Expectativas (Assuntos/temas) do “Questionário”, realizou-se a 

compilação de todas as respostas com posterior leitura e agrupamento por assuntos 

semelhantes e públicos. Desta análise inicial surgiu o tema alimentação dividido em 

“Alimentação saudável” (18,5%) e “Desperdício de alimentos” (14,8%), sendo os 

maiores percentuais encontrados. 

         Em relação ao Tema “Alimentação saudável para alunos” (Tabela 4) foram 

encontrados 32 relatórios de EAN, sendo que a predominância das ações educativas 

feitas com este tema foi em EMEF (93,8 %).  

 A figura 3 apresenta a distribuição dos métodos adotados para a realização de 

EAN em EMEF. A estratégia “palestras” e recurso “vídeos” foram os mais frequentes, 

seguida de “palestras, vídeo e dinâmica”. 
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Figura 3 - Distribuição percentual de métodos utilizados para a abordagem do tema "Alimentação 

saudável para alunos", em Escola Municipal de Ensino Fundamental entre 2014 e 2016. São Paulo, 

2018. 

Fonte: própria pesquisa. 

 

Segundo o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes 

etapas de ensino” (BRASIL, 2012c), para a faixa etária de seis a 10 anos de idade, 

podem ser realizadas oficinas culinárias, manejo de hortas, visita à locais com 

alimentos frescos, palestras, discussões e recomendações de endereços eletrônicos 

confiáveis para busca de materiais sobre alimentação saudável. Nota-se que apesar 

da estratégia palestra ser uma das indicadas pelo documento, são sugeridas outras 

estratégias que podem ser usadas para dinamizar as atividades de EAN.   

O uso predominante da estratégia pedagógica “palestra” apesar de ter a 

vantagem de ser uma atividade que atinge maior número de alunos por encontro é 

considerada uma estratégia da Educação tradicional, por ser mais informativo e 

verticalizado do que educativo ao se comparar com o referencial teórico de Paulo 

Freire. 

Duas ações educativas foram realizadas em EMEI (faixa etária de quatro a 

cinco anos e 11 meses) sendo uma com a estratégia palestra expositiva e com o 

recurso vídeo e a outra ação por meio da apresentação de desenho infantil e palestra. 

Ainda utilizando o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas 

diferentes etapas de ensino” do PNAE, para a faixa etária até seis anos de idade, 

recomenda-se que sejam realizadas ações educativas como inserção de novos 
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alimentos, brincadeiras, teatros, contação de histórias e permitir o contato com os 

alimentos (BRASIL, 2012c).  

          Pode-se verificar que em uma das ações educativas relatadas pelos 

nutricionistas em EMEI não foi lúdica para a faixa etária de atendimento, porém para 

as EMEF observa-se que as atividades realizadas estão de acordo com o material 

analisado.  

 Segundo Jann; Leite (2010), o lúdico associado ao lado de cognição da criança 

é importante estratégia de ensino. Atividades lúdicas propiciam a participação, a 

motivação e o interesse dos alunos. Podem ser trabalhados conhecimentos teóricos 

e práticos, deixando com que a criança tenha autonomia para a construção e 

incorporação do novo saber (RAMPASO et al., 2011). 

 Por meio de recursos lúdicos (teatros, jogos) as crianças aprendem brincando, 

o que auxilia na compreensão dos conhecimentos (SILVEIRA; ATAÍDE; FREIRE, 

2009). O uso de metodologias ativas nas abordagens com os escolares para a 

promoção da alimentação saudável tem se mostrado eficaz como encontrado em 

estudo de Maia e colaboradores (2012).  

 Nesta pesquisa, foi feita validação de quatro tecnologias educacionais 

(dinâmicas de avaliação, minuto-cinema, momento-teatro e caixa dos sentidos) para 

serem utilizadas com alunos do Ensino Fundamental. Em todas as atividades houve 

participação dos escolares, entendimento dos conceitos e incorporação dos novos 

saberes, contribuindo para a promoção da saúde destas crianças (MAIA et al., 2012). 

 O “Manual de apoio para as atividades técnicas do nutricionista no âmbito do 

PNAE” (BRASIL, 2017) utilizado como material para comparação com as ações 

educativas realizadas pelos nutricionistas pode ser considerado restrito no que se 

refere à orientação de ações a serem realizadas com os escolares (elaboração de 

salada de frutas, implantação de hortas, visitas a supermercados e feiras livres, 

esclarecimento sobre noções de higiene alimentar), pelo fato de terem listadas apenas 

estas atividades e discorrer sobre outras possíveis estratégias para ampliar o 

repertório de ações educativas. 

 Refletindo nas ações de EAN realizadas pelos nutricionistas de CODAE, 

considerou-se que oficina culinária com frutas, visitas à cozinha e despensa que 

possuem alimentos frescos e conversa sobre cuidados na alimentação, estavam de 

acordo com este Manual, para ampliar as opções de práticas. 
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Estar em acordo com as atividades refere-se a realizar ações educativas 

segundo os manuais de apoio elaborados pelo PNAE (“Manual de orientação sobre 

alimentação escolar nas diferentes etapas de ensino”, “Manual de apoio para as 

atividades técnicas do nutricionista no âmbito do PNAE” e “Manual de instruções 

operacionais para nutricionistas do PNAE”). 

No método “Dinâmicas como estratégia de EAN” (Figura 4) contabilizaram 26 

ações, sendo que 57,7% foram realizadas em EMEF. Nos CEI cinco ações educativas 

foram feitas com alunos (19,2%) em que três utilizaram a estratégia da caixa surpresa 

com alimentos e duas dinâmicas. 

 

Figura 4 - Distribuição percentual das estratégias utilizadas para a abordagem do método "Dinâmicas 

como estratégia de EAN", em EMEF entre 2014 e 2016. São Paulo, 2018. 

 

Fonte: própria pesquisa. 

 

Como os CEI atendem alunos de zero a quatro anos, pode-se afirmar que são 

recomendadas pelo “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes 

etapas de ensino” ações educativas lúdicas com o tema inserção de novos alimentos, 

e as estratégias pedagógicas brincadeiras, teatros, contação de histórias e permitir o 

contato com os alimentos (BRASIL, 2012c). 

O que foi encontrado nos “Relatório de Atividades” são atividades práticas nos 

CEI (caixa surpresa permitindo o contato com os alimentos e dinâmicas). 
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 De forma geral, os nutricionistas também atenderam as expectativas em 

comparação com o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes 

etapas de ensino” (BRASIL, 2012c), uma vez que para as EMEI poderiam ser 

aplicadas estratégias como contato com os alimentos (caixa surpresa), brincadeiras 

(jogos lúdicos) e contação de história por meio do vídeo. 

Cabe ressaltar que ainda duas interações com os alunos ocorreram na forma 

de palestra. No entanto, para as crianças até seis anos, a palestra não é considerada 

como estratégia pedagógica eficaz. De acordo com Maffacciolli, Lopes (2005), a 

aplicação de jogos pode contribuir para a satisfação emocional e proporcionar a 

participação tendo interação com os amigos e a troca de conhecimentos, acarretando 

na construção da aprendizagem. 

 Botelho et al. (2010) em seu estudo, realizaram ações educativas com alunos 

de seis a dez anos (EMEF) por meio de oficinas com as seguintes estratégias 

pedagógicas: explanação dialogada, teatro de fantoches, jogos, colorir desenhos e 

atividade de perguntas e respostas. Os escolares relataram que as atividades que 

mais gostaram foram jogos, brincadeiras e teatro. Também mostraram interesse por 

oficinas culinárias, brincadeiras e teatro feito pelos próprios alunos. 

Estes dados da pesquisa de Botelho et al. (2010) vão ao encontro do que 

apresenta o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes etapas 

de ensino” (BRASIL, 2012c) e, acrescenta para os adolescentes, ações de EAN por 

meio de palestras e discussões; estratégias estas encontradas nos relatos dos 

nutricionistas. 

As ações de EAN cujo tema foi “Incentivo ao consumo de alimentos” totalizaram 

onze atividades. No CEI foi realizada uma ação por meio do uso da caixa surpresa 

com alimentos.  

Ao se comparar este tipo de estratégia utilizada no CEI com o “Manual de 

Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes etapas de ensino” (BRASIL, 

2012c), a caixa surpresa permite o contato com os alimentos, atividade sugerida pelo 

material. 

As estratégias pedagógicas “palestra”, “roda de conversa”, “visita à cozinha”, 

“caixa surpresa”, “degustação”, “dinâmica” e o uso do recurso “vídeo” foram ações 

educativas desenvolvidas em EMEF. 

Como já mencionado, o uso de palestra é recomendado para a faixa etária dos 

adolescentes, mas neste relato pode-se verificar que a palestra foi acompanhada por 
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atividade prática (dinâmica) o que já acrescenta algo lúdico ao momento com os 

escolares. A oficina culinária e a caixa surpresa são ações educativas consideradas 

adequadas para os alunos das EMEI. Em outros estudos também se pode verificar o 

predomínio do uso de palestras de forma pontual nas unidades educacionais 

(ALMEIDA, 2014). 

 Boog e colaboradores (2003) em intervenção com adolescentes (alunos 

presentes nas EMEF) utilizaram o recurso de vídeo para oficina educativa. Este canal 

de comunicação é privilegiado por permitir o acesso às partes cognitivas e afetivas. É 

uma maneira atrativa de trazer informações envolvendo o público. 

 Os nutricionistas mostram em seus “Relatórios de Atividades” em diversos 

momentos o uso de vídeos e filmes sobre alimentação nas EMEF que tiveram 16,7% 

das ações educativas com o tema “Incentivo ao consumo de alimentos” (Figura 5). 

Conforme o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes etapas 

de ensino” é uma ferramenta sugerida para a faixa etária de atendimento, bem como 

palestras e discussões (BRASIL, 2012c).  

 

Figura 5 - Distribuição percentual das estratégias utilizadas para a abordagem do tema "Incentivo ao 

consumo de alimentos", em Escola Municipal de Ensino Fundamental entre 2014 e 2016. São Paulo, 

2018. 

Fonte: própria pesquisa. 

 O tema “Oficina culinária” apareceu em dez atividades de EAN. Por meio de 

oficinas culinárias podem ser inseridos novos alimentos aos escolares o que vai ao 
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encontro com o que o “Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas 

diferentes etapas de ensino” sugere para a faixa etária até seis anos (BRASIL, 2012c).  

 Realizar ações educativas por meio de metodologias inovadoras que 

considerem a ludicidade, a realidade e a cultura dos indivíduos, para uma construção 

coletiva do conhecimento, estimulando a autonomia e o senso crítico são importantes 

estratégias e ferramentas para a EAN (CASTRO, SOUZA, 2013). 

 Este manual sugere que para a faixa etária até 5 anos e 11 meses devem ser 

realizadas ações educativas que incentivem o consumo de novos alimentos por meio 

de contação de histórias, brincadeiras e o contato com os alimentos. Para a faixa 

etária de 6 a 10 anos, é interessante propor oficinas culinárias, manejo de hortas e 

visitas a locais com alimentos frescos. Quando forem preparadas atividades para 

adolescentes, o manual recomenda que sejam feitas discussões, palestras e 

indicações de meios eletrônicos sobre alimentação. 

As cinco ações (50,0%) feitas em EMEF (Figura 6) estão de acordo com o 

“Manual de Orientação sobre Alimentação Escolar nas diferentes etapas de ensino” 

para faixa etária a partir de seis anos até atingir a adolescência (BRASIL, 2012c).  

Segundo Zancul, Valeta (2009), na adolescência os indivíduos iniciam um 

processo de mais autonomia para realizar suas escolhas alimentares. Em estudo 

produzido com alunos de entre 11 e 14 anos em uma EMEF, foram usadas as 

estratégias pedagógicas de discussão, elaboração de cartazes, dramatização, leitura 

de textos, jogos e dinâmicas e o recurso apresentação de filmes para proporcionar a 

participação e envolvimento dos escolares. 

Assim, as ações educativas que ocorrem pelas estratégias pedagógicas de 

discussões e rodas de conversa fortalecem as trocas de saberes e auxiliam na 

construção coletiva dos conhecimentos, influenciando as mudanças dos hábitos 

alimentares. 
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Figura 6 - Distribuição percentual das estratégias utilizadas para a abordagem do método "Oficina 

culinária", em Escola Municipal de Ensino Fundamental entre 2014 e 2016. São Paulo, 2018. 

 

Fonte: própria pesquisa. 

 

 O Tema “Autosserviço” teve duas ações de EAN realizadas em EMEF. As 

ações analisadas tiveram como recurso a apresentação vídeos e a estratégia 

pedagógica palestra expositiva. Estas ações são consideradas pertinentes para a 

faixa etária dos alunos, segundo o material do PNAE. 

 O sistema de distribuição de refeições pelo uso de balcão térmico 

(autosserviço) é observado em EMEI e EMEF. Este sistema é considerado uma 

maneira de praticar a autonomia dos alunos no momento da escolha dos alimentos a 

serem consumidos.  

É observado que a ausência do adulto de referência para auxiliar neste 

momento e incentivar os alunos a experimentarem todos os alimentos disponíveis, 

pode gerar tumulto, desorganização e a monotonia alimentar. Por isso, faz-se 

necessárias ações voltadas para sensibilização dos atores do PAE para a valorização 

do momento como ato pedagógico (JUZWIAK; CASTRO; BATISTA, 2013).  

Mesmo com a divisão por tipo de UE e tema da atividade pedagógica, apenas 

as ações cujo tema foi “Autosserviço” teve como categoria “Engajamento dos atores 

sociais do PAE”. Todas as outras ações educativas com temas diferentes ao citado 
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obtiveram duas categorias após análise de conteúdo: “Engajamento dos atores sociais 

do PAE” e “Formação didático-pedagógica do nutricionista”. 

 A existência da forma de distribuição por autosserviço nas UE acarreta no 

desenvolvimento da autonomia dos escolares e proporciona momentos para 

discussão acerca das escolhas alimentares e do desperdício de alimentos (IULIANO, 

CERVATO-MANCUSO, GAMBARDELLA, 2009). 

         Na categoria “Envolvimento da gestão e dos educadores” algo semelhante foi 

observado nos relatos dos nutricionistas para os CEI e as EMEI. É consenso que a 

equipe escolar nestes tipos de UE é receptiva aos projetos e atividades relacionadas 

à alimentação escolar por, muitas vezes, já estarem desenvolvendo estas ações 

educativas. 

 Os registros seguintes podem representar essas características mencionadas: 

“Maior receptividade da equipe gestora para parceria em projetos, acesso 

mais fácil aos professores e aos pais”. (N9); 

“A direção sempre apoia trabalhos e até pede”. (N28); 

“Grande interesse e envolvimento da direção, professores e dos pais para o 

tema "Nutrição e Alimentação saudável". (N15); 

“Tenho um público participativo e interessado nas atividades, então o 

desenvolvimento da mesma acontece em conjunto, conforme a participação 

das crianças. Muitas vezes, elas são o caminho...” (N1); 

“A escola e educadores demostram maior interesse pelo tema e tem maior 

disponibilidade para realizar atividades práticas relacionadas a EAN”. (N13). 

 Para as EMEF, a categoria “Envolvimento da gestão e dos educadores” trouxe 

como núcleos de sentido: tema alimentação nas disciplinas escolares e o 

envolvimento da equipe gestora facilitando que a EAN seja valorizada no ambiente 

escolar. Porém, há também o registro de que estas unidades apresentam diversos 

problemas e que a EAN fica em segundo plano. 

 Os nutricionistas demonstram isso com os seguintes relatos: 

“Educadores trabalham com alimentação em diversas matérias”. (N20); 

“Quando a equipe gestora da unidade valoriza a alimentação escolar e o tema 

EAN”. (N22); 

“Não existem muitas facilidades nas EMEF. Na maioria a realidade é que toda 

a questão alimentar é vista como um detalhe diante de tantas problemáticas, 

assim toda a abordagem de EAN é sempre difícil”. (N23). 
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 Os educadores são atores essenciais para o processo de EAN pelo fato de 

suas inserções e condutas durante as refeições influenciarem as atitudes dos alunos 

(IULIANO, CERVATO-MANCUSO, GAMBARDELLA, 2009). 

 Almeida (2014) demonstra que existe pouca participação dos diferentes atores 

sociais do PAE no planejamento e atuação nas ações de EAN. Isso direciona para 

uma necessidade de alteração da abordagem tecnicista para uma problematizadora 

e com base no diálogo para que se tenha reflexão da realidade vivida. 

Ações realizadas cujo tema foi “Horta Escolar” apareceram em sete ações 

educativas sendo três com escolares de EMEI (uma por meio de teatro, oficina 

culinária e plantio; uma com palestra e plantio, e uma com plantio, palestra e jogos) e 

quatro em EMEF, representando 57,1% (três palestras com plantio e uma conversa 

com oficina culinária e plantio). 

 O “Projeto Educando com a Horta” foi criado pelo FNDE em conjunto com a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), com o 

objetivo de atuar na cultura alimentar e nutricional dos escolares por meio da 

implantação de horta escolar como estratégia pedagógica para a promoção da saúde 

(BRASIL, 2007a). 

Nos anos de 2005 a 2008, o projeto foi desenvolvido em 17 municípios do país, 

o que ressalta que está sendo difundido, ampliado e dispendidos investimentos para 

que a horta seja instalada nas Unidades Escolares como projeto político pedagógico 

(BRASIL, 2007a).  

Ao mencionar o manejo de hortas escolares, o “Manual de apoio para as 

atividades técnicas do nutricionista no âmbito do PNAE” aborda ações educativas que 

mostrem a importância da alimentação escolar a partir da implantação de hortas 

(BRASIL, 2017).  

Acrescenta-se também que o “Manual de Orientação sobre Alimentação 

Escolar nas diferentes etapas de ensino” sugere as hortas pedagógicas para serem 

trabalhadas com os alunos de seis a dez anos (BRASIL, 2012c). 

O “Programa Saúde na Escola” também foi tema de ações de EAN realizadas 

em uma EMEI e em uma EMEF. Este Programa foi instituído por meio do Decreto n° 

6.286/2007 com objetivo de contribuir para a formação do aluno a partir de ações 

relacionadas à prevenção, atenção e promoção à saúde, sendo inserida a promoção 

da alimentação saudável. 
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Com os alunos de Educação Infantil foram realizadas Oficina culinária e plantio 

de horta, já com os escolares do Ensino fundamental tiveram o uso do recurso de 

vídeo, e as estratégias conversa e dinâmica. O uso de oficina culinária é sugestão dos 

dois manuais do PNAE e o uso de vídeo e dinâmica também despertam interesse dos 

jovens para reflexão e construção de novos conhecimentos. 

 A avaliação nutricional está inserida na assistência que o nutricionista deve 

oferecer aos escolares. Este método foi relatado por uma nutricionista da Prefeitura e 

executado em dois CEI. Cabe destacar que a avaliação nutricional demanda tempo e 

disponibilidade da unidade educacional em deixar um momento para que todos os 

alunos sejam atendidos (CFN, 2018). 

 Como o número de nutricionistas que atuam na Alimentação Escolar do 

município de São Paulo está aquém dos parâmetros do CFN, visto que cada 

nutricionista é responsável pela supervisão e acompanhamento de cerca de cinquenta 

unidades educacionais, há ausência deste tipo de ação que não apenas poderia 

proporcionar um melhor panorama do estado nutricional, mas ensejaria um 

aprimoramento do planejamento das ações de EAN e da qualidade nutricional dos 

alimentos oferecidos (CFN, 2018). 

 Para finalizar as ações de EAN feitas com alunos, tem-se uma ação educativa 

realizada por meio da estratégia pedagógica palestra e do método oficina culinária no 

dia do “Food Revolution Day” em uma Escola de Ensino Bilíngue para Surdos 

(EMEBS). Esta data foi criada pelo chef de cozinha Jamie Oliver para valorizar a 

comida de verdade, trazendo as pessoas para prepararem suas próprias refeições e 

comer em companhia. Acredita-se que ao preparar sua comida, há um controle do 

que se está consumindo em termos de quantidade e qualidade (SOUZA et al., 2016).  

A Coordenadoria de Alimentação Escolar iniciou o incentivo para que as 

escolas realizassem ações educativas nesta data do “Food Revolution Day” com 

intuito da promoção da alimentação saudável utilizando ideias desta iniciativa 

considerando a culinária e a relação com o ato de cozinhar e de comer. 

Esta ação educativa foi pensada para trazer pais e alunos para um momento 

que resgatasse as práticas culinárias, o consumo de alimentos frescos e o 

aproveitamento integral dos alimentos.  

 Nesta EMEBS são atendidos alunos a partir de seis anos de idade até a fase 

da adolescência. O uso da estratégia pedagógica palestra e do método oficina 
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culinária estão de acordo com as sugestões do “Manual de Orientação sobre 

Alimentação Escolar nas diferentes etapas de ensino” (BRASIL, 2012c). 

 As ações educativas de EAN nos ambientes escolares realizadas pelos 

nutricionistas de CODAE estão alinhadas ao “Manual de instruções operacionais para 

nutricionistas do PNAE”, atendem a Resolução CFN n°465, a Resolução FNDE n° 26, 

a Lei n°11.947 e a Portaria interministerial n°1.010, que reforçam a inclusão de ações 

de EAN nas escolas por meio do processo de ensino-aprendizagem para a promoção 

da saúde e adoção de práticas alimentares saudáveis.  

 No Quadro 4, estão as informações sobre tipo de tema ou método utilizado pelo 

nutricionista, em qual Unidade educacional, estratégia pedagógica impressa na ação 

educativa e a comparação com o manual do PNAE. 

 

Quadro 4 – Comparação entre tipo de Unidade Educacional, ações realizadas, estratégia pedagógica 

utilizada com a orientação do manual do Programa Nacional de Alimentação Escolar. São Paulo, 2018. 

 Tipo 
de 

U.E. 

Númer
o de 

ações  

Estratégia Pedagógica Comparação Manual de 
orientação nas 

diferentes etapas de 
ensino (BRASIL, 2012c) 

Métodos  

 
 

Dinâmicas 
como 

estratégia de 
EAN 

CEI 5 Caixa surpresa, contato 
com alimentos, jogos. 

 
 
 
 

Estão em acordo. 

EMEI 6 Caixa surpresa, desenho, 
vídeo, jogos. 

EMEF 15 Caixa surpresa, jogos, 
entrevista, roda de 

conversa, vídeo, visita à 
cozinha e à feira livre e 

teatro. 

 
 

Oficina 
culinária 

CEI 3 Oficina culinária e 
conversa. 

Estão em acordo. 

EMEI 2 Oficina culinária, palestra, 
conversa e dinâmica. 

Palestra não é 
considerada estratégia 
pedagógica para esta 
faixa etária. 

EMEF 5 Oficina culinária, conversa, 
palestra, vídeo. 

Estão em acordo. 

Avaliação 
Nutricional 

CEI 2 Avaliação antropométrica Estão em desacordo. 

Temas  

 
 

 
Incentivo ao 
consumo de 

alimentos 

CEI 1 Caixa surpresa, degustação 
de fruta. 

Estão em acordo. 

EMEI 3 Caixa surpresa, palestra, 
dinâmica, oficina culinária. 

Palestra não é 
considerada estratégia 
pedagógica para esta 
faixa etária. 
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Fonte: própria pesquisa. 

 

Nos “Relatórios de EAN” as atividades realizadas nas UE foram separadas por 

faixa etária de atendimento e por tema escolhido para caracterizar a ação educativa 

(“Alimentação saudável para alunos”, “Dinâmicas como estratégia de EAN”, ”Incentivo 

ao consumo de alimentos”, “Oficina culinária”, “Autosserviço”, “Horta escolar”, 

“Programa saúde na escola”, “Desperdício de alimentos” e “Food Revolution Day”). 

 Destaca-se que alguns “Relatórios de EAN” foram excluídos desta análise pelo 

fato de os nutricionistas não terem preenchido o campo “Avaliação da ação educativa 

e comentário”.  

 Mesmo com a divisão por tipo de UE e tema/ método da ação educativa, apenas 

as ações cujo tema foi “Autosserviço” teve como categoria “Engajamento dos atores 

sociais do PAE”. Todas as outras ações educativas com temas diferentes ao citado 

obtiveram duas categorias após análise de conteúdo: “Engajamento dos atores sociais 

do PAE” e “Formação didático-pedagógica do nutricionista”. 

EMEF 6 Palestra, vídeo, roda de 
conversa, visita à cozinha, 

caixa surpresa, degustação, 
dinâmica. 

 
Estão em acordo. 

 
 
Horta Escolar 

EMEI 3 Teatro, oficina culinária, 
plantio, palestra, jogos. 

Palestra não é 
considerada estratégia 
pedagógica para esta 
faixa etária. 

EMEF 4 Palestra, plantio, oficina 
culinária, conversa. 

Estão em acordo. 

 
 
 

Alimentação 
saudável para 

alunos 

EMEI 2  
Palestra, desenho infantil. 

Palestra não é 
considerada estratégia 
pedagógica para esta 
faixa etária. 

EMEF 30 Palestra, entrevista, vídeo, 
oficina culinária, roda de 
conversa, indicação de 
sites de busca, jogos e 

dinâmicas. 

 
 

Estão em acordo. 

”Food 
Revolution 

Day” 

EMEB
S 

1 Palestra e oficina culinária. Estão em acordo. 

Desperdício de 
alimentos 

EMEF 2 Palestra, vídeo e roda de 
conversa. 

Estão em acordo. 

Autosserviço EMEF 2 Palestra e vídeo. Estão em acordo. 

Dia da Família 

na Escola 

- 
 

- - - 
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Ao analisar os “Questionários” encontrou-se que “Palestra com educadores” e 

“Formação com educadores” foram as estratégias mais executadas pelos 

nutricionistas, tendo 9,8% as duas atividades. Ao que se refere aos temas abordados, 

80% optou pelo tema “Alimentação saudável” enquanto que os demais escolheram 

“EAN para educadores”. Quando se coloca “EAN para educadores”, este tema fica 

muito amplo e não mostra com exatidão quais foram os assuntos tratados com os 

educadores. Mas, assim como apareceu para o público alvo Pais, o “Guia Alimentar 

para a População Brasileira” também foi o material de ação educativa usado com os 

educadores, aparecendo em 11,5% das respostas. 

Ao se pensar em educadores e equipe gestora, outra categoria que surgiu em 

ações nos CEI, nas EMEI e nas EMEF foi “Envolvimento da gestão e dos educadores”. 

Os conteúdos que apareceram para auxiliar na formação desta categoria foram a 

receptividade e resistência dos educadores para as ações de EAN, a necessidade de 

sensibilizar a equipe escolar sobre a alimentação, a falta de recursos materiais, 

financeiros, emocionais como motivação e o envolvimento dos profissionais da 

educação. 

 Essas características podem ser representadas pelos registros: 

“Falta de entendimento dos educadores para projetos educativos 

relacionados a alimentação da faixa etária atendida”. (N21); 

“Desconhecimento dos EDUCADORES e equipe que acompanha o momento 

das refeições sobre alimentação saudável e condutas para formação de 

hábitos saudáveis...” (N23); 

“Falta de recurso material e financeiro assim como falta de motivação e 

envolvimento de alguns profissionais”. (N22); 

“Sensibilizar a equipe gestora da unidade do papel da escola na educação 

alimentar e que isto pode ser feito utilizando a alimentação da escola e o 

momento da refeição, com pequenas atitudes. Realizar atividades que 

necessitam trabalhar diretamente com os alunos, de forma a conseguir 

atingir, motivar e sensibilizar. É mais difícil dos educares assumirem a 

responsabilidade e interesse de trabalharem o tema alimentação em 

diferentes disciplinas para a construção da EAN...” (N29). 

Destaca-se que muitos educadores e gestores acreditam que o papel do PNAE 

é de caráter assistencialista. Desta maneira, como são estes profissionais 

responsáveis pelo planejamento e efetivação das atividades escolares, as ações de 

EAN podem ficar comprometidas. Faz-se necessária a formação e sensibilização 



85 

 

destes atores sociais para que compreendam a alimentação escolar como uma 

ferramenta pedagógica (IULIANO, CERVATO-MANCUSO, GAMBARDELLA, 2009).  

 Os manipuladores de alimentos foram um dos grupos que apareceram nas 

ações educativas dos nutricionistas e tiveram sua participação em estratégias 

utilizadas como “Formação de Boas Práticas” (75%) e “Roda de conversa” com 25% 

das respostas de ações. 

Em pesquisa realizada por Honório, Batista (2015), foi encontrado que os 

nutricionistas percebem que a formação dos manipuladores de alimentos é algo 

constante e importante já que estes profissionais estão em contato direto com os 

alimentos diariamente.             

O uso de palestra pelos nutricionistas só não ocorreu nos métodos “Dinâmicas” 

e “Avaliação Nutricional”. Pode-se verificar que na grande parte de ações educativas 

realizadas pelos nutricionistas foi utilizado o Modelo de Educação tradicional em que 

as informações são transmitidas de maneira verticalizada.  

Segundo o Referencial teórico utilizado nesta pesquisa, Paulo Freire traz um 

modelo de educação emancipador em que os alunos são protagonistas de seu 

aprendizado de forma autônoma e crítica. A participação ativa e considerando o meio 

em que estão inseridos são premissas da Educação Libertadora de Paulo Freire 

(FREIRE, 2002). 

Além disso, verifica-se que as ações educativas desenvolvidas pelos 

nutricionistas que atuam no PAE não são direcionadas às diferentes faixas etárias e 

que o processo pedagógico se apresenta frágil no diagnóstico educativo, no caminho 

percorrido e nos processos avaliativos. Este fato alia-se à insuficiência de métodos de 

ensino específicos para a EAN na graduação em Nutrição (BRASIL, 2012a). 

Por meio das falas escritas dos nutricionistas nos “Questionários”, pode-se 

verificar que emergiram dos registros dos nutricionistas as seguintes categorias: 

“Formação didático-pedagógica do nutricionista” e “Envolvimento da gestão e dos 

educadores” tanto para as expectativas como para opinião. Entretanto essas 

categorias surgiram de diferentes núcleos de sentido. 

 A categoria “Formação didático-pedagógica do nutricionista” que emergiu na 

parte “Expectativas” foi construída a partir dos seguintes núcleos de sentido: 

necessidade de estratégias pedagógicas de acordo com as faixas etárias dos alunos, 

materiais educativos para suporte das ações, didática para intervenção com o público-

alvo, importância de uma formação continuada no tema de EAN e métodos de 
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planejamento e avaliação das ações educativas nas diferentes unidades 

educacionais. 

 Estes núcleos podem ser apresentados nos seguintes registros: 

“Com sugestões de estratégias e técnicas pedagógicas para melhor 

abordagem do público-alvo, considerando suas características de acordo 

com a faixa etária. Compartilhando materiais específicos para realização 

destas atividades (aulas, vídeos, brincadeiras e jogos, etc). Possibilitando 

capacitações sobre o tema (por meio de material técnico, cursos presenciais 

e Educação à Distância)”. (N30); 

“Planejamento de práticas educativas, formação e suporte na execução”. 

(N10); 

“Planejamento de atividades considerando a questão pedagógica - como 

atingir cada faixa etária”. (N20). 

 Cabe destaque que nos três tipos de unidades educacionais para a construção 

da categoria “Formação didático-pedagógica do nutricionista” na parte “Dificuldades” 

foram encontrados os mesmos núcleos de sentido nos registros dos nutricionistas 

como: conhecimento insuficiente para planejar ações considerando as características 

das faixas etárias, ausência de habilidades pedagógicas, materiais apropriados para 

as práticas e oferecimento de atividades interessantes aos escolares. 

Na construção da categoria “Formação didático-pedagógica do nutricionista” na 

parte “Facilidades” para os CEI e para as EMEI foi possível caracterizar os núcleos de 

sentido: realização de atividades mais simples e lúdicas para esta faixa etária, 

participação dos escolares nas ações educativas, interesse dos alunos de quatro a 

cinco anos e 11 meses, percepção da equipe escolar de que o momento da refeição 

também é considerado como um espaço de aprendizado.  

Porém, alguns registros demonstram que há a necessidade de formação em 

relação às estratégias pedagógicas indicadas para a faixa etária. 

Isso pode ser verificado nos seguintes registros: 

“Por se tratar de crianças menores, idealizo atividades mais simples de serem 

desenvolvidas, como a apresentação e exploração do alimento”. (N1); 

“Conseguem perceber a alimentação como momento de aprendizado; o papel 

da escola na alimentação como atividade pedagógica. Abertos a parcerias 

para realização de ações de EAN”. (N4); 

 “Falta de formação para saber como preparar a atividade para a faixa etária”. 

(N2); 

“As crianças aderem mais facilmente as propostas de atividades”. (N3); 
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“É a melhor faixa etária para trabalhar são muito comportados, trabalhar a 

parte lúdica”. (N25). 

  As brincadeiras trabalhadas de forma lúdica são consideradas simples, porém 

servem de estímulos para a parte cognitiva e motora das crianças. Por meio delas, os 

alunos interagem, se desenvolvem e auxilia que os adultos as conheçam 

(MARANHÃO, 2004). 

Nas EMEF a categoria “Formação didático-pedagógica do nutricionista” pode 

ser representada pelos núcleos de sentido como: possibilidade do tema alimentação 

ser abordado em diferentes disciplinas, maior nível cognitivo de compreensão dos 

escolares e envolvimento dos alunos pelo assunto. 

 Isso é representado pelos registros dos nutricionistas: 

“Quando alunos se envolvem a atividade tem maior chance de perpetuar”. 

(N12); 

“Já tive a experiência de trabalhar a autobiografia alimentar com adolescentes 

e o resultado foi bem interessante. Com eles é possível trabalhar, além das 

questões de Nutrição e Saúde, aspectos sociais do comer”. (N14); 

“Tem um nível maior de compreensão o que facilita o trabalho”. (N19). 

Tanto no CEI como na EMEI a falta de experiência com o público foi 

mencionada por alguns nutricionistas. Isso pode ser devido a um obstáculo que os 

nutricionistas enfrentam ao perceber como planejar ações educativas para atingir 

cada faixa etária de atendimento no CEI (0 a 3 anos e 11 meses) e EMEI (4 a 5 anos 

e 11 meses), por meio de possíveis estratégias pedagógicas. 

 Isso pode ser observado nos seguintes registros dos nutricionistas: 

“...quais as melhores atividades que podem ser desenvolvidas de acordo com 

a faixa etária...” (N12); 

“Encontrar um material/atividade pedagógica”. (N18). 

 “Realizar atividades que sejam interessantes e apropriadas para as crianças 

desta faixa etária”. (N9); 

“Não tenho experiência em CEI”. (N2). 

 Cabe ressaltar que nos três tipos de UE foi demonstrado que alguns 

nutricionistas ainda não possuem experiência para realizar ações educativas com os 

escolares, carecendo de formações que subsidiem sua atuação. Nos registros pode-

se verificar a ausência de repertório prático: 

“Apesar de não ter experiência eu acho eles são comportados”. (N5); 

“Não posso informar, pois não realizei EAN em EMEI”. (N31); 

“Não temos realizado atividades na EMEF na nossa DRE”. (N2). 
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 Isso pode ser devido ao elevado número de UE que cada nutricionista 

supervisiona e deve realizar visitas periódicas ao longo do ano, priorizando os 

aspectos higiênico-sanitários aos de EAN. Poucas ações educativas acabam sendo 

feitas e menor é a experiência adquirida com alunos, educadores, famílias e equipe 

escolar. Isso pode ocorrer por algumas hipóteses como fator motivacional e preparo 

técnico que podem interferir para a realização das ações educativas. 

 Além disso, também pode-se sugerir outros motivos como a insegurança para 

realizar a ação educativa, a não identificação com esse tipo de atividade ou falta de 

motivação. 

A Categoria “Formação didático-pedagógica do nutricionista” foi construída 

pelos registros dos nutricionistas nas diversas ações educativas com vários temas 

abordados tendo os mesmos núcleos de sentido como percepção do nutricionista, 

estratégias pedagógicas, continuidade das ações, metodologia utilizada, materiais 

educativos e avaliação. 

 Pode-se verificar por meio dos seguintes registros dos nutricionistas: 

“Desta forma, o desenvolvimento da atividade foi satisfatória e atingiu o 

objetivo final”. (N1); 

“...no momento da mostra dos alimentos industrializados, os mesmos se 

mostravam bastante agitados e ansiosos. Porém, acredito que estas 

informações serão absorvidas e amadurecidas para que os mesmos iniciem 

um processo de escolhas mais saudáveis”. (N10); 

“Em cima das escolhas feitas pelos alunos, concluímos que eles possuem 

conhecimento sobre o que é uma refeição saudável”. (N22); 

 “Faz se necessário realizarmos mais atividades para que as crianças 

conheçam os alimentos in natura”. (N5); 

“Avaliamos que serviu para uma aproximação e reflexão sobre alimentação, 

sentimos necessidade de dar continuidade conversando com os pais”. (N2). 

 Esta categoria teve diferença ao verificar que ao trabalhar ações utilizando o 

método de explanação (abordagem tradicional, bancária) nas EMEF, os alunos se 

apresentaram dispersos e agitados (N10). Como para CEI e EMEI os nutricionistas 

realizam ações educativas lúdicas, há maior envolvimento e satisfação de que a 

atividade atingiu o objetivo (N1). 

 Também após uma reflexão das ações educativas realizadas pelos 

nutricionistas, se faz necessária a discussão sobre o que é Educação. Nestes 

“Relatórios de Atividades” encontram-se ações pontuais nas Unidades Educacionais, 
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com ausência de planejamento a partir de diagnóstico e uma posterior avaliação dos 

resultados. 

 A Educação é considerada um processo contínuo em que o conhecimento não 

é algo dado e finito, mas uma construção social que demanda ação transformadora 

das pessoas sobre o mundo. O conhecimento ocorre por meio da ação-reflexão 

transformadora as pessoas sobre a realidade (COSTA, 2015). 

 Nas escolas municipais de São Paulo alguns dos princípios pedagógicos 

utilizados para nortear a construção do Projeto Político Pedagógico são os de Paulo 

Freire, Vygotysk e Jean Piaget. Pode-se verificar que a cultura, a sociedade, a 

criticidade, a autonomia e o empoderamento dos alunos são características 

consideradas nesse planejamento (SÃO PAULO, 2015; SÃO PAULO, 2017).  

 As ações educativas realizadas pelos nutricionistas no PAE necessitam estar 

alinhadas a estes pressupostos para alcançar uma Educação libertadora com 

referenciais da educação crítica, não retrocedendo com práticas tradicionais, e dando 

continuidade ao que a Secretaria de Educação vem implantando. 

 A outra categoria que emergiu da análise dos registros dos nutricionistas foi 

“Engajamento dos atores sociais do PAE”. Abarcada pelos seguintes núcleos de 

sentido: a participação dos alunos, o envolvimento dos educadores, o envolvimento 

das famílias e o envolvimento da equipe gestora. 

 O envolvimento dos educadores e da equipe gestora também foi algo relatado 

pelos nutricionistas em diversos registros como: 

“Tanto os alunos como educadores gostaram da atividade e dinâmica 

proposta”. (N24); 

“Alguns professores monitores ajudaram a manter a ordem no momento das 

atividades outros passaram a responsabilidade”. (N6); 

“A coordenadora pedagógica gostou da atividade e pediu uma nova atividade 

para o grupo do turno da tarde”. (N28). 

 Para a construção da categoria “Engajamento dos atores sociais do PAE” com 

ações do tema “Autosserviço” foram delimitados pelos seguintes núcleos de sentido o 

envolvimento dos alunos e o envolvimento da equipe gestora. Isso pode ser 

observado a partir do registro do nutricionista: 

“Verbalmente muitos ouvintes entre alunos e funcionários relataram que 

aprovaram o conteúdo da apresentação. Os alunos ficaram muito cientes 

sobre a responsabilidade de cada um para o sucesso e manutenção do 

autosserviço na unidade. (N1). 
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Pode-se refletir que a presença dos educadores nas ações educativas 

realizadas pelos nutricionistas é algo de extrema importância para que o momento 

seja compartilhado entre os diferentes atores do PAE, objetivando ações mais 

significativas e duradouras. Cada ator contribui com seus conhecimentos técnicos e 

realizam uma construção coletiva para a ação educativa. 

   

5.3 As ações educativas no contexto do Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para Politicas Públicas 

 

 O Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para Políticas 

Públicas (MREANPP) é um documento norteador para as práticas educativas de EAN 

considerando a integração das dimensões biológica, ambiental, econômica e 

sociocultural, para que as ações educativas tenham uma abordagem integrada 

(BRASIL, 2012a).  

 As ações educativas realizadas pelos nutricionistas da CODAE, bem como seu 

detalhamento (conteúdo abordado e metodologia utilizada) foram analisadas a luz dos 

nove princípios do MREANPP, apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Distribuição das ações educativas de Educação Alimentar e Nutricional desenvolvidas pelos 
nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar de São Paulo, segundo os Princípios do Marco 
de Referência em Educação Alimentar e Nutricional Para as Políticas Públicas. São Paulo, 2018. 

 
Princípios do MREANPP Características das ações educativas quanto a tema 

e estratégias pedagógicas 

1. Sustentabilidade social, 
ambiental e econômica. 
 

- Redução do desperdício; 
- Implantação de autosserviço; 
- Receitas sobre aproveitamento integral dos alimentos. 
 

2. Abordagem do sistema 
alimentar na sua 
integralidade. 
 

- Projeto horta; 
- Origem dos alimentos processados; 
- Origem dos alimentos; 
- Visita à feira livre. 
 

3. Valorização da cultura 
alimentar local. 
 

- Guia Alimentar para População brasileira. 
 

4. A comida e o alimento como 
referências. 

- Picnic saudável; 
- Utilizar temperos naturais nas preparações culinárias; 
- Exposição dos alimentos oferecidos no PAE; 
- Importância do consumo de alimentos in natura; 
- Dicas de uso de sal e açúcar; 
- Oficina culinária de salada de frutas; 
- Teste sensorial para reconhecer os alimentos; 
- Degustação dos alimentos; 
- Dinâmica “caixa surpresa”; 
- Apresentação dos alimentos in natura; 
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- Receitas sobre aproveitamento integral dos alimentos; 
- Preparo do sanduíche com figura de palhaço. 
 

5. A Promoção do 
autocuidado e da 
autonomia. 

Autocuidado 
- Importância da alimentação saudável e como melhorar 
a qualidade da alimentação; 
- Alimentação aliada à saúde; 
 - Consequências da má alimentação; 
- Influência dos alimentos industrializados na saúde; 
- Consumo de água; 
- Higiene alimentar e Boas Práticas de manipulação; 
- Transição Nutricional; 
 
Autonomia 
- Custo x Alimentação saudável; 
- Formação de hábitos alimentares saudáveis; 
- Implantação de autosserviço; 
- Guia Alimentar para População brasileira. 
 
 

6. A Educação enquanto 
processo permanente e 
gerador de autonomia e 
participação ativa e 
informada dos sujeitos. 
 

- Leitura de rótulos; 
- Composição dos alimentos industrializados; 
- Influência da mídia na alimentação; 
- Importância da participação dos pais na formação dos 
hábitos alimentares; 
- Necessidades nutricionais por faixa etária; 
- Discussão sobre vídeos sobre alimentação (“Muito Além 
do Peso”); 
- Parceria família x escola; 
- Roda de conversa sobre alimentação. 
 

7. A diversidade nos cenários 
de prática para a EAN. 

- Visita à cozinha da escola; 
- Visita à feira livre e sacolão. 

8. Intersetorialidade. 
 

- Parceria Secretaria do Verde e Meio Ambiente; 
 - Programa Saúde na Escola. 
 

9. Planejamento, avaliação e 
monitoramento das ações. 
 

- Diagnóstico de ações educativas realizadas na U.E 
(realizada por alunos junto ao educador e nutricionista); 
- Transição nutricional; 
- Projetos de EAN; 
- Elaboração de plano estratégico para EAN; 
- Avaliação nutricional. 
 

 
Fonte: própria pesquisa. 

 

A Sustentabilidade social, ambiental e econômica é o primeiro princípio do 

MREANPP. Isso significa que as ações educativas relacionadas à alimentação não 

devem abordar exclusivamente os aspectos nutricionais, mas também “que não 

implique no sacrifício dos recursos naturais renováveis e não renováveis e que 

envolva relações econômicas e sociais estabelecidas a partir dos parâmetros da ética, 

da justiça, da equidade e da soberania” (BRASIL, 2012a, p. 24). 
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 As ações que abordam o desperdício de alimentos por meio do uso de receitas 

de aproveitamento integral dos alimentos e/ou pelo sistema de distribuição dos 

alimentos por autosserviço contribuem para a compreensão sobre a importância da 

sustentabilidade ambiental e econômica, uma vez que cerca de 60% dos brasileiros 

descartam alimentos bons para o consumo por diversos motivos como a falta de 

planejamento da alimentação até desperdiçar comida que se encontra na geladeira 

(EMBRAPA, 2018). Estas ações não tinham como objetivo a abordagem da 

sustentabilidade, porém, de certa maneira, atingem o propósito deste princípio do 

MREAN. 

 O sistema alimentar na sua integralidade, princípio 2 do Marco, deve ser 

abordado desde o acesso à terra, à água, meios de produção, processamento, 

abastecimento, distribuição até a geração e destinação dos resíduos. O Projeto horta 

realizado em algumas Unidades Escolares (três em EMEI e quatro em EMEF, 

encontrado nos “Relatórios de Atividades”) pode contribuir para que os alunos 

conheçam muitos dos processos do sistema de produção, uso dos alimentos nas 

culinárias e até mesmo como usar os resíduos de forma sustentável. 

 Outras ações desenvolvidas pelos nutricionistas seja a abordagem da origem 

dos alimentos, seja a visita à feira livre, constituem-se oportunidades para apresentar 

aspectos do sistema alimentar como recomendado no princípio 2 do MREANPP. 

 Para o Princípio 3 que representa a valorização da cultura alimentar local e o 

respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, foram comparadas ações de EAN 

que trouxeram o “Guia Alimentar para População brasileira” como ferramenta de 

aprendizagem com objetivo da promoção da saúde e prevenção de enfermidades. 

Nas ações educativas realizadas pelos nutricionistas o “Guia Alimentar” é trabalhado 

pela linha da importância em se resgatar as práticas culinárias, bem como todo o 

processo as tradições e culturas alimentares da sociedade em que os alunos estão 

inseridos. 

 Este guia alimentar considerado inovador traz as diretrizes para escolhas 

alimentares saudáveis, destacando a cultura alimentar local das diferentes regiões do 

país, as ações simples para adoção de hábitos saudáveis e os alimentos como centro 

da alimentação e não mais os nutrientes. O alimento não é mais visto como apenas 

nutriente, e é acrescido de valores culturais e sociais (BRASIL, 2014a). 

 O maior número de atividades diferentes realizadas pelos nutricionistas com 

escolares foram ações educativas que podem ser relacionadas ao quarto princípio (a 
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comida e o alimento como referências), que ressalta a importância dos diversos 

aspectos da alimentação (cultural, social, emocional e sensorial) e apresenta o 

alimento como referência para as ações e não os nutrientes. 

 Além disso, a prática culinária é valorizada neste princípio, que destaca que ao 

se preparar o próprio alimento facilita a reflexão e o exercício das dimensões sociais, 

sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação, e favorece a autonomia dos 

indivíduos.  

 O Princípio 5 aborda “A Promoção do autocuidado e da autonomia”. Foram 

verificadas várias ações educativas com objetivo da promoção da saúde com esforços 

para que, por meio da construção de novos saberes (alimentação aliada à saúde, 

malefício do consumo de alimentos industrializados), os escolares se empoderem 

para fazer escolhas conscientes para cuidar de suas vidas. 

 Os processos educativos de EAN devem propiciar o protagonismo dos 

escolares de forma ativa, considerando os conhecimentos prévios e sua inserção na 

sociedade para uma integração permanente entre a teoria e a prática (Princípio 6).  

 A EAN deve ser permanente ao longo da vida, iniciando-se desde a infância, 

momento em que se formam os hábitos alimentares até a vida adulta, em que esses 

hábitos se consolidam num cenário onde há uma vasta opção de alimentos. Assim, 

ações educativas devem proporcionar situações de reflexão do cotidiano, com busca 

de soluções e práticas alternativas saudáveis. 

 A atividade sobre leitura de rótulos e a roda de conversa sobre alimentação 

favorecem a discussão de saberes existentes e a construção de novos 

conhecimentos, assim como contribuem para tornar o escolar crítico e consciente ao 

realizar suas escolhas alimentares. Ressalta-se que a participação dos pais neste 

processo de empoderamento acerca de uma alimentação saudável é indispensável já 

que estes fazem as compras do ambiente familiar (Princípio 6). 

 Levar os escolares a vivenciarem diferentes cenários de práticas como a visita 

à cozinha da escola, à feira livre e ao sacolão são oportunidades em que os atores 

sociais do PAE e os alunos tem para trabalhar a alimentação de diferentes formas. 

Estas ações educativas estão alinhadas ao sétimo princípio do MREANPP (Princípio 

7). 

 O oitavo princípio sugere a criação de parcerias em diversos setores para o 

desenvolvimento da EAN. Isso pode ser analisado nas ações educativas em que os 

nutricionistas firmam a parceria entre a unidade educacional com a Secretaria do 
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Verde e Meio Ambiente para auxiliar na implantação das hortas escolares e 

destinação dos resíduos. Esta secretaria conta com agrônomos e profissionais da 

área ambiental que trazem seu conhecimento sobre hortas, compostagens, manejo 

de resíduos que podem ser trabalhados nas escolas junto a toda equipe e comunidade 

escolar. 

 Desta forma, há a valorização de todo o processo que leva para se ter um 

alimento de qualidade sanitária e ecologicamente sustentável nas mesas dos alunos, 

mostrando todo o percurso de plantio até como lidar com os resíduos produzidos sem 

prejudicar o meio ambiente. 

 Ao que se refere ao Planejamento, avaliação e monitoramento das ações 

(Princípio 9), verifica-se nos “Relatórios de Atividades” que os nutricionistas realizaram 

as seguintes atividades: Diagnóstico de ações educativas realizadas na UE, 

Discussão sobre a Transição nutricional no país, Projetos de EAN, Elaboração de 

plano estratégico para EAN e Avaliação nutricional dos escolares. 

 Pode-se observar que alguns profissionais se dedicam ao planejamento das 

ações educativas sustentadas por um diagnóstico por meio da avaliação 

antropométrica. Além disso, a construção de um plano estratégico para EAN 

considera uma periodicidade para avaliação das ações a serem realizadas. 

 Cabe destaque que as ações educativas necessitam ser planejadas e não 

realizadas de forma pontual. Segundo o Marco, é indispensável a sustentabilidade 

das ações de EAN, refletindo em processos participativos de todos os envolvidos para 

que todos sintam-se parte da mudança. 

 

6 PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

A produção técnica realizada a partir desta pesquisa é: Propostas para 

formação continuada e permanente dos nutricionistas que atuam na alimentação 

escolar da prefeitura municipal:  

1.    Plano de Encontros para reflexão e construção coletivas para o aprimoramento 

das ações de EAN e  

2.    Alteração do Relatório de atividades relacionadas à Educação Alimentar e 

Nutricional e Capacitação de funcionários das Unidades Educacionais. 

Após a avaliação da banca, como produção técnica complementar, será 

apresentado e entregue à CODAE o relatório técnico sobre a pesquisa e a proposta. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Nos CEI os métodos mais utilizados pelos nutricionistas foram “oficinas 

culinárias” e “dinâmicas”. Já para as EMEI, o projeto horta e o “incentivo ao consumo 

de novos alimentos” foram os temas mais utilizados e a estratégia “dinâmicas” foi a 

que prevaleceu nas ações educativas. Não foi possível identificar qual tipo de 

dinâmica os nutricionistas realizaram em suas ações educativas.  

Para as EMEF, a abordagem do tema Alimentação saudável para alunos teve 

como estratégia o uso de palestras e o recurso utilizado foi vídeo.  

O instrumento utilizado para o registro das atividades educativas não permite 

identificar os pressupostos pedagógicos utilizados pelos nutricionistas.  

Entretanto, considerando os temas e as estratégias mais frequentemente 

citados por eles, percebe-se que as atividades estão mais alinhadas a um modelo de 

educação tradicional e tecnicista. Estando presente a perspectiva da promoção da 

alimentação saudável como fator preponderante para a promoção da saúde, por meio 

da abordagem da alimentação em sua dimensão biológica.  

As atividades desenvolvidas pelos nutricionistas, por meio de abordagem 

tecnicista, sem considerar as práticas pedagógicas necessárias à implementação do 

PNAE, podem ser entendidas como fragilidades por parecerem estar mais focalizadas 

nos aspectos cognitivos da aprendizagem e aos componentes nutricionais da 

alimentação.  

Desta forma, não contribuem para o desenvolvimento de outras habilidades, 

tais como cultivo, escolha ou preparo de alimentos. Assim como, não favorecem a 

valorização de aspectos simbólicos e culturais relacionados à alimentação, ou o 

desenvolvimento de criticidade frente aos modos de produção, preparo e descarte de 

resíduos de alimentos.  

As ações em EAN realizadas pelos nutricionistas não dialogam com alguns dos 

princípios pedagógicos utilizados para nortear a construção do Projeto Político 

Pedagógico utilizado nas escolas municipais como os de Paulo Freire, Vygotysk e 

Jean Piaget. 

Mesmo com a participação e empenho dos nutricionistas as ações de EAN 

foram realizadas em 4,1% das unidades educacionais do município no período do 

estudo. A baixa cobertura das ações de EAN na rede municipal pode ser explicada 

pelo quadro técnico de nutricionistas (60 profissionais) ser insuficiente para atender a 
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rede municipal (3000 unidades), estando em desacordo com os parâmetros numéricos 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas. 

A falta de envolvimento da gestão e dos educadores relatada pelos 

nutricionistas pode ser considerada uma fragilidade que dificulta a implantação de 

ações de EAN nas Unidades Educacionais. 

As facilidades encontradas para auxiliar o nutricionista no desenvolvimento de 

ações educativas foram a receptividade e procura das equipes gestoras de algumas 

unidades educacionais e o suporte do Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional da 

CODAE no processo formativo e no desenvolvimento de ações de incentivo à 

alimentação saudável. 

O envolvimento e o interesse da equipe de nutricionistas são aspectos positivos 

para o desenvolvimento de ações de EAN. No entanto, percebeu-se que ainda há uma 

lacuna entre as ações que vêm sendo desenvolvidas e as diretrizes do MREANPP.  

Sendo necessária formação profissional no campo da educação alimentar e 

nutricional com vista a qualificação permanente das ações de EAN no âmbito da rede 

municipal de educação, assim como adoção de instrumento que possa contribuir para 

o registro e sistematização das atividades realizadas como meio de favorecer sua 

avaliação contínua.   

Espera-se com este estudo fornecer subsídios que contribuam para o 

melhoramento e fortalecimento de ações educativas em alimentação e nutrição dos 

nutricionistas supervisores que atuam no PAE municipal.  
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Apêndice A – Relatório de Atividades Relacionadas à Educação Alimentar e 
Nutricional e Capacitação de funcionários das Unidades educacionais 
 

ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E CAPACITAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

 

☐ Comunicado de 
programação de atividade 

☐ Relatório da atividade 
desenvolvida 

 
DRE:  Data(s):  Horário:  

 

Responsável (is) por ministrar a atividade:  

Acompanhado por:  

Unidade(s) participante(s) (nomear todas as UEs): 

Código CODAE Nome da Unidade 

  

Local:  

Participantes (assinalar 1 ou mais opções): 

☐ Diretor/Ass.Direção/Coord. Pedag. 
☐ Professores 
☐ Manipuladores de alimentos 
☐ ATE/Agente escolar/Func. limpeza 

Número de pessoas presentes:  

Categoria e Tema da atividade (assinalar opções abaixo): 

Categoria  

(escolher uma das categorias abaixo) 

Tema  
(clicar na mesma linha da categoria para os temas 

aparecerem) 

☐ Aspectos relacionados ao 

PAE/CODAE 

☐ 

☐ Boas práticas de manipulação ☐ 

☐ Educação Alimentar e Nutricional - Alimentação saudável para alunos 
- Desperdício de alimentos 
- Hortas Escolares 
- Dinâmicas como estratégia de EAN 
- Autosserviço 
- Incentivo ao consumo de alimentos 
- Oficina culinária 
- Avaliação Nutricional 
- Food Revolution Day 
- Dia da Família na Escola 
 

Descrever tema se não estiver previsto nas opções anteriores: 
 

Justificativa (descrever o histórico da solicitação /motivo da atividade) – 

☐ Alunos __________ 
☐ Pais 
☐ Supervisores escolares 
☐ Outros ___________ 
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Objetivo – 
 

Conteúdo programático (temas abordados) 

 

Metodologia (descrever plano da atividade, dinâmicas, método de explanação, na ordem em 

que foram desenvolvidos) 

Material que será entregue aos participantes: 

Avaliação e comentários sobre o desenvolvimento da atividade: 

 

 

__________________________________ 

Nutricionista 
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Apêndice B – Questionário 
 

Novo Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional (NEAN) 
 

Estamos constituindo um Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional que 

dentre suas diversas atribuições está o suporte técnico à equipe da CODAE nas ações 

formativas de EAN. 

Gostaríamos de conhecer melhor vocês, quais ações já realizam em EAN, suas 

principais dificuldades e quais seriam as suas expectativas em relação ao Núcleo.   

 
APRESENTAÇÃO 
 
1.Nome: 
 
2.Diretoria Regional de Educação (DRE):  
(      ) BUTANTÃ 
(      ) CAMPO LIMPO 
(      ) CAPELA DO SOCORRO 
(      ) FREGUESIA/BRASILÂNDIA 
(      ) GUAIANASES 
(      ) IPIRANGA 
(      ) ITAQUERA 
(      ) JAÇANÃ-TREMEMBÉ 
(      ) PENHA 
(      ) PIRITUBA-JARAGUÁ 
(      ) SANTO AMARO 
(      ) SÃO MATEUS 
(      ) SÃO MIGUEL PAULISTA 
(      ) CODAE (INTERNO) 
 
3.Há quanto tempo está na Prefeitura Municipal (PM)? 
 
4.Antes de entrar na PM, qual era a sua área de atuação? 
 
5.Realizou alguma especialização além da Faculdade? 
(      ) PÓS GRADUAÇÃO 
(      ) MESTRADO 
(      ) DOUTORADO 
(      ) PÓS DOUTORADO 
(      ) ESPECIALIZAÇÃO 
(      ) EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
6.Temática da Especialização realizada: 
 
7.Você já realizou atividades de EAN nas Unidades Educacionais? 
SIM (      )          NÃO (      ) 
 
ATIVIDADES DE EAN 
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Descreva sucintamente as atividades já desenvolvidas por você: 
 
OPINIÃO 
Em relação à EAN, quais são as maiores DIFICULDADES? 
Descreva as principais dificuldades, considerando o tipo de Unidade: 
Centro de Educação Infantil (CEI) 
Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) 
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 
 
Em relação à EAN, quais são as FACILIDADES? 
Descreva as principais facilidades, considerando o tipo de Unidade: 
CEI 
EMEI 
EMEF 
 
EXPECTATIVAS 
 
De que forma você acredita que o núcleo poderá auxiliar na sua ação profissional?   
 
Quais assuntos/Temas você julga importantes serem discutidos durante as 
formações? 
 
SUGESTÕES 
 
8.Em relação às formações, qual é o melhor período? 
MANHÃ (      )          TARDE (      ) 
 
 
9.Qual a periodicidade ideal? 
SEMANAL (      )         QUINZENAL (      )          MENSAL (      ) 
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Apêndice C – Tabela para Análise Qualitativa (Análise de Conteúdo) 
 
 

UNIDADES DE CONTEXTO 
UNIDADES DE 

REGISTRO 
NÚCLEOS DE 

SENTIDO  
CATEGORIAS 
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Apêndice D – Carta de Anuência  
 

 
 
 
 

De: Mestranda Isabelle Pinheiro Dias da Cruz 

Para: Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE)  

 

Assunto: Solicitação de Consentimento para Realização de Pesquisa 

 

Prezado Senhor, 

           Venho respeitosamente solicitar autorização para realização da Pesquisa 

intitulada: “Ações e estratégias de educação alimentar e nutricional do programa 

de alimentação escolar municipal: diferentes formas de saberes e de práticas”. 

A pesquisa tem como objetivo: Compreender como ocorre o planejamento e a 

execução das ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) realizadas pelos 

nutricionistas com os estudantes do PAE Municipal 

O referido estudo contemplará o Questionário elaborado pelo Núcleo de 

Educação Alimentar e Nutricional (NEAN) e os “Relatórios de Atividades Relacionadas 

à Educação Alimentar e Nutricional e Capacitação de funcionários das Unidades 

educacionais” elaborados pelos nutricionistas supervisores da Coordenadoria de 

Alimentação Escolar com as atividades de EAN realizadas nas Unidades 

Educacionais com alunos. 

Ao término da pesquisa, pretende-se retornar ao serviço no intuito de aprimorar 

e fortalecer as demandas dos nutricionistas supervisores em relação às suas ações 

de EAN. 

Ressalto que o estudo cumprirá os princípios do desenvolvimento da pesquisa 

e que segue os princípios éticos e vigentes na Resolução n° 510, de 07 de abril de 

2016 do Conselho Nacional de Saúde que trata da pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

 

Isabelle Pinheiro Dias da Cruz 

Anexo A – Termo de aprovação para uso dos dados 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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Eu, Isabelle Pinheiro Dias da Cruz, servidora da Coordenadoria de Alimentação 

Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo, no âmbito do projeto de pesquisa 

intitulado “Ações e estratégias de educação alimentar e nutricional do programa 

de alimentação escolar municipal: diferentes formas de saberes e de práticas”, 

comprometo-me com a utilização dos dados contidos nos bancos de dados dos 

“Relatórios de Atividades Relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional e 

Capacitação de funcionários das Unidades educacionais” do Núcleo da Supervisão e 

“Questionários” do Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional, a fim de obtenção 

dos objetivos previstos, e somente após receber a aprovação do sistema CEP-

CONEP. 

Comprometo-me a manter a confidencialidade dos dados coletados nos bancos 

de dados e questionários, bem como com a privacidade de seus conteúdos. 

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das 

informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos 

indivíduos que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados dos bancos de 

dados em sua íntegra, ou parte dele, às pessoas não envolvidas na equipe da 

pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações 

apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa aqui referida. 

Qualquer outra pesquisa em que eu precise coletar informações serão submetidas a 

apreciação do CEP/CONSEP. 

A partir das informações acima, informa a necessidade de dispensa do TERMO 

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO para realização deste projeto tendo 

em vista que o mesmo utilizará somente dados secundários obtidos a partir do estudo 

de material já coletado para fins de análises com as informações referentes aos 

Relatórios e questionários. 

Esclareço ainda que os dados farão parte dos estudos da própria servidora 

Isabelle Pinheiro Dias da Cruz, discente do curso de Mestrado Profissional de Ensino 

em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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São Paulo, 22 de novembro de 2017. 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo B – Termo de autorização e compromisso para uso de informações 
 

        PREFEITURA DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

       COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 

Eu, (nome completo do responsável legal dos dados) 

_____________________________________________________________, 

ocupante do cargo de 

____________________________________________________ da Coordenadoria 

de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo, após ter tomado 

conhecimento do projeto de pesquisa intitulado “Ações e estratégias de educação 

alimentar e nutricional do programa de alimentação escolar municipal: 

diferentes formas de saberes e de práticas”, que tem como objetivo Compreender 

como ocorre o planejamento e a execução das ações de EAN realizadas pelos 

nutricionistas com os estudantes do PAE Municipal, e, para tanto, necessita coletar as 

seguintes informações dos bancos de dados do Núcleo da Supervisão com os ” 

Relatórios de Atividades Relacionadas à Educação Alimentar e Nutricional e 

Capacitação de funcionários das Unidades educacionais” e os “Questionários” do 

banco do Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional selecionados para esse estudo, 

autorizo a pesquisadora e servidora desta Coordenadoria Isabelle Pinheiro Dias da 

Cruz a ter acesso às informações dos bancos de dados desta instituição para a 

referida pesquisa.  

Esta autorização está sendo concedida desde que as seguintes premissas 

sejam respeitadas: as informações serão utilizadas única e exclusivamente para a 

execução do presente projeto; a pesquisadora e servidora se compromete a preservar 

as informações constantes nos bancos de dados, garantindo o sigilo e a privacidade 

dos envolvidos.  

 
 
São Paulo, 22 de novembro de 2017 
 
_______________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável legal  
Cargo - Coordenadoria de Alimentação Escolar  
Prefeitura Municipal de São Paulo 
 


