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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e demandas dos nutricionistas atuantes 

na alimentação escolar sobre sua formação para atuar nessa área da Nutrição. A investigação foi 

realizada por meio de aplicação de questionário autopreenchível a 39 participantes de uma capacitação 

para nutricionistas atuantes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) realizada em 

alguns municípios de São Paulo, no 2º semestre de 2008. Todas as participantes eram mulheres, 

com idade entre 30 e 36 anos e até 10 anos de graduação, a maioria especialista e atuando na 

alimentação escolar há 5 anos, cumprindo 40 horas semanais. Buscam atualização participando de 

eventos específi cos da área, porém, não têm experiência de participação em atividades de Educação 

permanente. Quase 60% das nutricionistas disseram ter vindo atuar na área para aproveitar uma 

oportunidade de trabalho e não porque a almejavam ou tinham planejado, deixando a impressão de

casualidade. Cerca de 79% consideraram que a graduação não as preparou adequadamente para a 

atuação na área de alimentação escolar, já que não são ou são pouco abordados temas pertinentes ao 

Programa da Alimentação Escolar. A falta de estágios na área e estágios inadequados ou insufi cientes 

também foram destacados como uma falha da graduação. Há queixa constante sobre a baixa

valorização do trabalho do nutricionista que atua nesta área. Entre as difi culdades que enfrentam 

no cumprimento de suas tarefas, as mais citadas são relacionadas à gestão local do Programa. 

Consideram o desenvolvimento de projetos de Educação Nutricional como sua atividade mais 

importante e, paradoxalmente, a que apresenta maiores difi culdades para ser executada. Citam  

também a capacitação de cozinheiras, a elaboração dos cardápios e a supervisão das Unidades como 

atividades mais importantes. Apesar das difi culdades e queixas, a maioria manifesta satisfação com

sua prática na alimentação escolar, porém, considera necessária alguma mudança, demonstrando 

estarem conscientes de que há um desconforto com a própria prática. Este estudo reforça a 

importância de ampla discussão sobre a formação do nutricionista e a adequação dos currículos 

às demandas atuais, além da relevância da Educação Permanente nessa formação. Para atender 

aos profi ssionais que já atuam na alimentação escolar foi elaborada uma proposta de formação. 
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ABSTRACT
This study aims to ascertain the perceptions and demands about education of nutritionists that work 

with school nutrition in this area of Nutrition. Research was conducted by applying questionnaire 

to 39 participants in training engaged nutritionists in National School Feeding Programme (PNAE) 

held in some municipalities of São Paulo State, at the 2nd half of 2008. All participants were 

women, aged 30 to 36 years and up to 10 years of graduation. Most of them are specialists and 

work in school nutrition for fi ve years at least, with 40 hours per week. Looking for participating 

in specifi c update events in this area, but they do not have experience of attending Permanent 

Education activities. Almost 60% of nutritionists who participated in the survey said they have been 

working in this area to seize a job opportunity and not

because they had aimed or planned, leaving the impression of casualness.Approximately 79% 

considered that graduation has not prepared them adequately to work on school nutrition area, since 



there are not or not much addressed themes relevant to the school feeding programme. The lack and 

inadequate or insuffi cient stages were deployed as a failure of graduation. There is also a constant 

complaint about low appreciation of the nutritionist work in this area. Among the diffi culties 

they face in fulfi lling their tasks, the most mentioned were related to local management of the 

programme. They considered the development of Nutrition Education projects as the most important 

activity in their daily work and paradoxically the greatest one in diffi culties to run. Moreover, they 

also mentioned cooks education, menus preparation and units supervision as the important activities 

implemented in practice. Nevertheless, most sample nutritionists expressed satisfaction with their 

daily practice in school feeding, however, they considered some change is required to improve their 

working routine, demonstrating they are aware that there is a discomfort in their own practice. This 

study underscores the importance of wide discussion about nutritionist formation and the adequacy 

of curricula to current demands of this task, in addition to the importance of standing in formation. 

To serve professionals who already provide school

nutrition was drawn up a proposal for formation.


