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Resumo

O objeto principal desta pesquisa foi analisar a literatura científica nacional considerada
relevante à temática da formação Superior em Nutrição, em particular da formação
docente, no período de 2004 – 2014. Foi caracterizado como uma pesquisa documental,
utilizando – se principalmente periódicos nacionais relevantes, disponíveis online e que
incluam artigos científicos a respeito da área de Nutrição. Considerando-se os
pressupostos apresentados, a pesquisa seguiu um referencial qualitativo na obtenção,
seleção e na análise dos dados obtidos, observando um caráter descritivo. Os dados,
entretanto, foram coletados somente após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFESP através do Parecer 1.025.895. Para a realização da análise documental sobre a
temática da Formação Superior em Nutrição utilizou-se de artigos científicos oriundos de
periódicos nacionais classificados no sistema Qualis, para a área de Nutrição. A análise
dos resultados resultou no mapeamento de 24 artigos, em 5 periódicos, publicados no
período citado, época pouco posterior à promulgação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação em Nutrição, na qual as mudanças nas
instituições de formação devem ter ocorrido. Os periódicos situaram-se, na classificação
QUALIS da área de Nutrição entre B1, B3, B4 e C3. Também foi possível verificar que
as publicações sobre esta temática são escassas. Os eixos construídos para a análise da
literatura examinada foram: Diretrizes Curriculares Nacionais (Perfil do egresso;
Estruturas curriculares; Estratégias de ensino-aprendizagem e Avaliação discente) e
Características dos Docentes (Educação continuada/permanente; Pós-graduação;
Contexto social; Competências; Processo reflexivo; Resistência a modificações;
Profissionalização da docência; Crise atual da formação docente; Capacitação docente).
A análise dos eixos temáticos permitiu concluir que apesar das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Nutrição já terem sido publicadas há 14 anos, ainda é difícil
implantá-las havendo uma disparidade entre a documentação dos currículos e sua
operacionalização, necessitando reformular o Projeto Político Pedagógico do Curso,
principalmente capacitando os docentes a executá-lo de forma reflexiva. As Instituições
de Ensino Superior devem prover qualificação pedagógica para seu corpo docente
continuamente, em programas de capacitação que atendam às necessidades específicas
dos docentes e não somente cursos tradicionais, que pouco agregam para a mudança da
prática docente. Desta forma, as instituições formadoras poderão graduar profissionais
engajados com as necessidades sociais de cuidados de saúde na área de Nutrição.
Palavras Chaves: Ciências Nutricionais. Currículo. Capacitação de Recursos Humanos

em Saúde. Literatura de Revisão como Assunto.
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Abstract

The main object of this research was to analyze the national scientific literature
considered relevant to the theme of undergraduate education in nutrition , particularly
teacher training , from 2004 - 2014. It was characterized as a documentary research using
- mainly relevant national journals available online which included scientific articles
about nutrition area. Considering the assumptions presented , the research followed a
qualitative reference in obtaining , selecting and analyzing the data. The data, however ,
were collected only after approval by the Ethics Committee of UNIFESP. To localize the
scientific articles the search took place in national journals classified by Qualis system ,
to the area of Nutrition : 24 articles were located in five journals published from 2004 to
2014 , the time just after the promulgation of the National Curriculum Guidelines for
undergraduate courses in nutrition, in which the changes in training institutions must have
occurred. Periodicals stood in QUALIS classification of Nutrition area between B1 , B3,
B4 and C3. It was also possible to see that the publications on this subject were scarce.
The axes of analysis built to examine the literature were: National Curriculum Guidelines
(egress profile, curricular structures, teaching-learning strategies and student assessment)
and Characteristics of Teachers Education. The schools must offer teacher training
programs continually, directed to reflections about their practices, the actions of teachers
in relation to the social context in which they live; development of teacher skills.
Resistance of teachers to changes was referred as a result of reproduction of the model of
their own training, lack of professionalism in the teaching profession; current crisis of
teacher training: a necessary process. Teachers’ education was considered one of the most
important issues for the success of the education program of an institution. Several
authors concluded that despite the National Curriculum Guidelines for Nutrition
undergraduate have already been published 14 years ago, it is still difficult to put them in
action. Education institutions should train professionals compromised with social needs
for health care in nutrition area.

Keywords: Nutritional Sciences. Curriculum. Health Human Resources Training.
Review Literature as Topic.
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“Enquanto o homem faz o possível

Deus improvisa o impossível.”

(MEIMEI)
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Uma vez que o objeto de estudo de um Mestrado Profissional refere-se a um

recorte da realidade na qual o pesquisador está envolvido que se afigura como algo ou

uma situação inquietante, no conjunto das experiências vividas em seu cotidiano pessoal

e profissional, a trajetória a seguir assinalada justifica a construção da presente pesquisa.

Em 1995, conclui o Curso Técnico em Nutrição e Dietética pela Escola Técnica

Estadual (ETEC) Getúlio Vargas. Através da realização desse Curso, tive a oportunidade

de estagiar na área hospitalar, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e na área de

controle de qualidade, no Esporte Clube Pinheiros.

Em seguida participei de um processo seletivo em um hospital filantrópico e de

formação em medicina, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, exercendo minha

profissão por aproximadamente cinco anos nesta instituição. A realização do estágio no

Instituto Emílio Ribas foi um diferencial para a minha aprovação e contratação.

Enquanto trabalhava como Técnica em Nutrição, iniciei a graduação em Nutrição

na Universidade São Judas Tadeu, a qual foi concluída no ano de 2000. Neste intervalo,

realizei mais dois estágios: um na área de Saúde Pública, onde pude vivenciar a atuação

do nutricionista na supervisão das cozinhas das escolas estaduais, atuando no

Departamento de Suprimento Escolar do Governo do Estado de São Paulo e o outro

novamente na área hospitalar, na própria da Santa Casa de São Paulo.

Em 2002 iniciei o exercício da profissão de nutricionista em um hospital privado

na zona Sul de São Paulo, exercendo atividades específicas da área de nutrição clínica,

tais como: avaliação nutricional, prescrições dietoterápicas, educação e orientação

nutricional, incluindo treinamento aos funcionários do Serviço de Nutrição e palestras

para os profissionais da Instituição e na comunidade do entorno. Também tive a

oportunidade de atuar nas equipes multiprofissionais de cardiologia e terapia nutricional,

sendo também preceptora de estágio de alunos da graduação.

Deste período em diante realizei várias atividades nas diversas áreas da nutrição,

destacando-se o controle de qualidade, nutrição clínica, e a implantação de serviço de

nutrição e dietética, atuando também no exterior, na Argentina e em Angola.

No ano de 2008, surgiu a oportunidade de ingressar propriamente na carreira

docente, atuando no Curso Técnico em Nutrição e Dietética da Escola Técnica Estadual

Professor Camargo Aranha, onde desenvolvo até o presente atribuições pertinentes à

função de professora.
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Nesse mesmo contexto, em 2011, fui contratada como docente do Curso Superior

em Nutrição da Faculdade Anhanguera de Guarulhos, atuando também como

Coordenadora de Curso e Supervisora de Estágio Curricular Obrigatório até o ano de

2014.

Nesta última atribuição, percebi a necessidade de realizar uma inserção na

pesquisa acerca das possíveis mudanças curriculares ocorridas na formação Superior em

Nutrição após a promulgação, no ano de 2001, das Diretrizes Curriculares Nacionais para

os Cursos de Graduação em Nutrição (neste texto referidas como DCN). A escassa

literatura com que me deparei suscitou-me o interesse em pesquisar as publicações

nacionais sobre a Formação Superior em Nutrição, de uma forma geral, e em particular

da formação pedagógica dos docentes para o desenvolvimento de competências

profissionais, que constituem o cerne das DCN.

A reflexão sobre esta situação embasou a formulação da questão que norteia a

presente pesquisa: qual é e que características tem a produção científica publicada nos

últimos 10 anos no Brasil a respeito da formação docente, com relação aos fundamentos

apresentados pelas DCN?

Tal temática torna-se relevante no momento atual em que, no Brasil, Conselhos

Regionais de Nutricionistas têm promovido eventos com o intuito de subsidiar instâncias

tais como o Ministério da Educação, no que diz respeito ao aprimoramento e à

implantação, de fato, das DCN.



OBJETIVOS
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1. Objetivo geral:

Analisar a literatura científica nacional considerada relevante à temática da formação

Superior em Nutrição, em particular da formação docente, no período de 2004 –

2014.

2. Objetivos específicos:

 Mapear os periódicos nacionais classificados no sistema Qualis/CAPES para a

área de Nutrição com conteúdos disponíveis para acesso online.

 Identificar, nestes periódicos, os artigos científicos referentes à temática da

Formação Docente para o Curso de Graduação Nutrição.

 Analisar o conteúdo das publicações selecionadas, identificando possíveis eixos

de estudo da temática proposta.



REFERENCIAL
TEÓRICO
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1. Currículo na formação de graduação

O termo “currículo” tem sua origem na língua latina, significando percurso,

corrida e matérias constantes de um curso (FERREIRA, 2010). Historicamente, foi

utilizado a princípio para definir os conteúdos de um determinado processo de formação

(nas universidades europeias), agregando posteriormente, além das metodologias de

ensino utilizadas, a avaliação que um determinado indivíduo teve ao longo de seu

percurso acadêmico. Nesta última concepção, o currículo aproxima-se da certificação

para o exercício de uma determinada profissão ou atividade humana (MAIA, 2014-a).

Ampliando o conceito do termo currículo, considerando seu contexto

escolar, Maia (2014-a) considera que, além dos conteúdos, esse caminho incorpora

todo o conjunto de experiências e atividades realizadas pelos estudantes sob orientação

da instituição de ensino. Contudo, para que esse conceito ampliado de currículo seja

efetivamente desenvolvido e concretizado, principalmente na construção de Projetos

Políticos Pedagógicos (PPP), em especial na área da saúde, faz- se necessário refletir

sobre algumas ideias que perpassam a educação brasileira, do nível básico até o superior.

“O ensino superior brasileiro tem sido marcado por uma concepção

conservadora de ensino, ancorado no paradigma curricular

racionalista acadêmico ou técnico-linear-disciplinar, que remonta à

sua origem importada dos contextos europeus. Esse enfoque curricular

tem como alguns dos seus sintomas a falta de integração entre as

disciplinas, lógica linear, pré-requisitos, subordinação aos programas

das culturas dominantes, afastamento dos problemas imediatos do

contexto sócio - ambiental e pequena participação dos alunos no

processo ensino- aprendizagem” (KELLER - FRANCO e cols., 2012).

Neste contexto, o currículo integrado pode ser entendido como um plano

pedagógico (e sua correspondente organização institucional), que articula dinamicamente

trabalho e ensino, teoria e prática, ensino e comunidade (MARIN, 2000).

Segundo o estudo de Keller-Franco e cols. (2012), para a construção de um novo

currículo para os cursos da saúde, cumpre aplicar princípios estruturais tais como: a

relação teoria–prática desde o início do curso, a interdisciplinaridade, práticas

multiprofissionais e a superação da dicotomia entre ciências básicas e núcleo

profissionalizante, possibilitando a real integração.
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Assim sendo, em nosso país, podemos iniciar a análise dessa trajetória histórica

nos anos 30 do século XX, quando se criam o Ministério da Educação e Saúde, o

Conselho Federal de Educação, o ensino secundário e o comercial. Na ocasião também

foram implantadas universidades, destinando-se a arrecadação dos impostos para

financiar a educação (FIGUEIREDO, 2005).

O Conselho Federal de Educação, em 1968, por intermédio da “Lei da Reforma

Universitária” estabeleceu os “currículos mínimos”, ou seja, a duração e os conteúdos

mínimos dos cursos superiores correspondentes a profissões regulamentadas em lei

(BRASIL, 1968).

Duch, em 1995, definiu o currículo mínimo como uma normatização básica,

refletindo a política educacional e as características gerais para formação de determinado

profissional, que contempla o mínimo de conhecimento e de habilidades necessárias para

uma determinada qualificação profissional.

Os currículos mínimos foram revogados pela Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Brasileira (LDB) de 1996, onde é possível destacar que as universidades têm

asseguradas, no exercício de sua autonomia, a atribuição de elaborar os currículos de seus

cursos ou programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Tal fato decorre da

constatação de que os currículos mínimos profissionalizantes não mais permitiam o

alcance da qualidade desejada segundo a sua contextualização no espaço e tempo. Ao

contrário, inibiam a inovação e a diversificação na preparação ou formação do

profissional apto para a adaptabilidade (BRASIL, 2003)

Considerando ainda o estudo de Duch (1995), a estrutura curricular pode ser

distinguida pelos seguintes conceitos:

 Modalidades: uma determinada área do conhecimento pode identificar

várias modalidades de curso que pressupõem os mesmos pré-requisitos

básicos, mas que possuem um direcionamento curricular específico,

objetivando diferentes qualificações profissionais;

 Habilitações: o curso forma um tipo de profissional e as habilitações

oferecem um direcionamento próprio em termos de campo de atuação e

 Ênfases: atendem à crescente necessidade de especialização, mas estão

inseridas numa mesma habilitação profissional, ou seja, as ênfases são

características específicas de uma determinada grade curricular.
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Objetivando aprofundar esta contextualização teórica, inclui-se a seguir um breve

histórico a respeito da graduação em Nutrição (no mundo e no Brasil) e das DCN,

especialmente para os cursos de Nutrição.

2. A história da formação do Nutricionista no Brasil

No cenário mundial, a emergência do campo da Nutrição, seja como ciência,

política social e/ou profissão, é um fenômeno relativamente recente, situado no início do

século XX (VASCONCELOS, 2002):

“As condições históricas para a constituição deste campo científico,

acumuladas ao longo da história da humanidade, foram estimuladas a

partir da revolução industrial europeia, culminando seu processo de

construção com o advento da Primeira Guerra Mundial. Neste sentido,

no período entre as duas Guerras Mundiais, tanto em países da Europa

(Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Dinamarca, entre outros), como

da América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e, posteriormente, da

América Latina (Argentina e Brasil), onde foram criados os primeiros

centros de estudos e pesquisas, os primeiros cursos para formação de

profissionais especialistas e as primeiras agências condutoras de

medidas de intervenção em Nutrição” (UNIVERSIDADE FEDERAL

DO TOCANTIS, 2009).

Na América Latina, o primeiro curso de formação de “dietistas” surgiu na

Argentina, em 1926, quando o professor Pedro Escudero criou a Escola Municipal de

Dietistas, que em 1939 conquistou o nível universitário (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NUTRIÇÃO, 1991).

No Brasil, o primeiro curso de Nutrição (também datado de 1939), surgiu por

iniciativa do médico Geraldo de Paula Souza, na Universidade de São Paulo (USP), no

Instituto de Higiene de São Paulo por meio do Decreto Estadual nº 10.617 de 24 de

outubro de 1939. O curso iniciou-se em 1940 e tinha um ano de duração, sendo ministrado

em tempo integral, dividido em quatro períodos. Nessa época o curso não era considerado

de nível superior e sim de nível médio.



10

Contudo, há divergências nessas informações, sendo possível encontrar no estudo

de Carvalho e Fagnani (2014) o relato que o primeiro curso de formação profissional no

campo da alimentação e nutrição no Brasil (Auxiliares em Alimentação), fora criado pelo

médico Francisco Pompêo do Amaral, no Instituto Profissional Feminino em São Paulo,

através do Decreto Estadual N° 10.033, de 03 de março de 1939, publicado no Dário

Oficial do Estado de São Paulo, na Superintendência do Ensino Profissional do Estado de

São Paulo. As autoras ainda sugerem que mediante a apresentação documental, há

necessidade de rever a afirmação que o primeiro curso de Nutrição no Brasil foi criado

pelo médico Geraldo de Paula Souza na USP.

Nesse mesmo estudo, além dos currículos dos cursos criados pelos médicos

Francisco Pompêo do Amaral e Geraldo de Paula Souza, as autoras apresentaram o

currículo do curso elaborado pelo médico Josué Apolônio de Castro, mais conhecido

como Josué de Castro. Portanto, é possível verificar as diferenças existentes em tais

currículos, sendo as principais diferenças: a carga horária e o perfil de formação.  O

Quadro I sumaria estas informações.

Por exemplo, em relação ao curso de Auxiliares de Alimentação, este era

ministrado com uma carga horária maior que os outros, tendo como objetivo formar

técnicas para atuar na promoção da educação alimentar dos adolescentes a partir dos

refeitórios escolares e dos estudos nutricionais realizados pela equipe médica da

Superintendência do Ensino Profissional no Estado de São Paulo (CARVALHO e

FAGNANI, 2014).

Já o curso criado por Geraldo de Paula Souza focou na alimentação e saúde

pública, ressaltando estudos de anatomia e fisiologia, priorizando os aspectos biológicos

e por último o curso criado pelo Dr. Josué de Castro, que era ministrado apenas em 6

meses, objetivava formar profissionais para atuarem nos refeitórios junto aos

trabalhadores, visto que nesta mesma época o presidente Getúlio Vargas decretou (Lei n°

1.238, em 2 de maio de 1939) a instalação de refeitórios e a criação de cursos de

aperfeiçoamento profissional para trabalhadores (CARVALHO e FAGNANI, 2014).
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Quadro 1. Currículos dos primeiros cursos no campo da alimentação e nutrição no Brasil

(1939 – 1945).

Curso de Auxiliares em
Alimentação, 1939

(POMPÊO DO AMARAL,
1939c)

Curso de Nutricionistas –
Instituto de Higiene, 1940 a
1945 (ASSOCIAÇÃO 1991,

p. 13)

Curso de Auxiliares de
Alimentação – IAPI 1940
(ASSOCIAÇÃO, 1991, p.

27)

1º ano

Dietética Puericultura Arte

culinária Artes domésticas

Contabilidade doméstica

Noções de química e higiene

Práticas: Cozinha,

Laboratório, Dispensário de

Puericultura.

2º ano

Dietética Puericultura

Higiene Contabilidade

doméstica Práticas: Cozinha,

Refeitórios, Laboratórios.

Colônia climática

permanente-Santos.

Dispensários de Puericultura.

Hospitais infantis.

1 ano

1° período (01 fev. a 15 abr.)

Anatomia e fisiologia

aplicada;

Bioquímica;

Dietética e arte culinária.

2° período (16 abr. a 30 jun.)

Nutrição normal;

Bromatologia;

Dietética e arte culinária.

3° período (16 jul. a 30 set.)

Nutrição normal;

Alimentação da gestante e da

criança;

Dietética e arte culinária;

Alimentação e saúde pública.

4° período (01 out. a 15 dez.)

Dietética e arte culinária;

Noções de patologia da

nutrição;

Alimentação e Saúde pública;

Práticas ou estágios:

laboratórios, centros de saúde,

hospitais, escolas, fábricas,

1 semestre (6 meses)

Biologia Geral;

Noções de Química e

Laboratório;

Alimentação e Nutrição;

Dietética;

Arte Culinária e Cozinha

Dietética;

Economia Alimentar e

Organização de Alimentação

Coletiva.



12

restaurantes ou outros locais,

sempre que necessário.

Fonte: CARVALHO e FAGNANI, 2014.

De 1943 até 1968 existiam 6 cursos de Nutrição no Brasil, divididos entre São

Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O 7º surgiu no Rio de Janeiro em 29/5/1968

na Universidade Federal Fluminense (CALADO, [s.d.]).

A partir de 1964, através da Portaria nº 514/64, o Ministério da Educação e Cultura

(MEC) fixou o primeiro currículo mínimo de matérias e determinou a duração mínima de

3 anos para todos os cursos do País sendo que, através do Parecer do Conselho Federal

de Educação nº 265 DOU de 5/11/62, documento nº 10 (Processo nº 42.620/54), o curso

de Nutrição foi reconhecido como de nível superior (CALADO, [s.d.]).

Já em 1967, ocorreu a promulgação da Lei nº 5.276, de 24 de abril, que

regulamentou o exercício da profissão de nutricionista no Brasil (BRASIL, 1967).

Em 1972, o Ministério da Educação estabeleceu que tais cursos teriam a duração

de quatro anos, divididos em oito semestres (CONSELHO FEDERAL de

NUTRICIONISTAS, 2014-a).

Desde a sua criação, os cursos de Nutrição vêm se expandido nas diversas regiões

do Brasil (no período de 1975 a 1981, ampliaram-se de 7 para 30 as ofertas no país,

representando um aumento de cerca de 443%), sendo que até o ano de 2000 essa expansão

foi ainda maior (Quadro 2).

Quadro 2. Distribuição dos números de cursos e de vagas nos Cursos de Nutrição no

Brasil nos anos de 1975, 1981 e janeiro de 2000.

Ano Cursos (n) Vagas (n)
Total Públicos Privados

1975 7 7 - 570
1981 30 21 9 1592
2000 (até janeiro) 106 22 84 8000

Fonte: Vasconcelos, 2002.
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Em 1991 houve a aprovação da Lei nº 8234, de 17 de setembro de 1991, que

regulamentou definitivamente a profissão de nutricionista, revogando a legislação

anterior, a Lei nº 5276/1967.

Concomitante a essa expansão, o número de nutricionistas também aumentou,

passando de 28.983 em dezembro de 2000 (com registro inscritos, provisórios e

secundários nos seus respectivos Conselhos) para 95.936 em dezembro de 2013, sendo

que a maior concentração estava no Estado de São Paulo (CONSELHO FEDERAL DE

NUTRICIONISTAS, 2014-b).

3. As DCN e as Diretrizes para os Cursos de Graduação em Nutrição

Como mencionado acima, a LDB (Brasil, 1996) estabeleceu que o ensino superior

no país seria regido por intermédio de DCN voltadas para cada curso superior em

particular.  No entender do Conselho Nacional de Educação, tratavam-se de orientações

para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente respeitadas por todas as

instituições de ensino superior, visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da

formação oferecida aos estudantes. Entretanto, as DCN somente seriam elaboradas e

implementadas futuramente, por legislação complementar.

Antes da promulgação das DCN propriamente do Curso de Nutrição, alguns

princípios diretamente relacionados com a formação do estudante de graduação foram

estabelecidos, tais como: estimular uma formação geral consistente, possibilitando ao

graduado superar os desafios que possam surgir nas condições do exercício profissional

e principalmente incentivar a autonomia profissional e intelectual do aluno, através das

práticas de estudo independente (BRASIL, 1997).

Assim, em 2001, foram instituídas as DCN do Curso de Graduação em Nutrição

através da Resolução CNE/CES Nº 5, onde ficam estabelecidos alguns pontos principais,

destacando-se:

A definição do perfil profissional desejado para o egresso dos cursos de

graduação:

“O perfil do formando egresso/profissional deve ser embasado em

uma formação generalista, humanista e crítica, sendo que este deva

estar capacitado a atuar, visando à segurança alimentar e à atenção
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dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e

nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e

recuperação da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou

grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de

vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade

econômica, política, social e cultural”. (Art. 3º.)

As áreas de competências desejadas para o exercício da profissão:

“A formação do nutricionista tem por objetivo dotar o profissional dos

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências

e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de decisões,

comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação

permanente”. (Art. 4º.)

A normatização das práticas profissionais, sob a forma de estágios

supervisionados:

“A formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento de

estágios curriculares, sob supervisão docente, e contando com a

participação de nutricionistas dos locais credenciados. A carga

horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir

20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação

em Nutrição proposto, com base no Parecer/Resolução específico da

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação”.

(Art. 7º)

A diversificação de atividades e cenários de ensino e aprendizagem:

“O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição deverá

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino

Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas

independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e
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estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão;

estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins”.

(Art. 8º)

Além destes aspectos, as DCNs também trataram de outros importantes aspectos

da formação superior em Nutrição, destacando-se as características dos PPP e os

procedimentos de avaliação de aprendizagem.

Em 2003, as discussões ampliaram-se ainda mais, quando o Parecer: CNE/CES

N.º 67/2003, dentre outros princípios, estabeleceu que é necessário fortalecer a

articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim

como os estágios e a participação em atividades de extensão, as quais poderão ser

incluídas como parte da carga horária do curso.

Considerando-se a importância dos acontecimentos relatados, que tiveram lugar

principalmente na última década, pode-se depreender a importância das publicações na

informação de formadores, seja pelo compartilhamento de ideias, seja pela difusão de

experiências pedagógicas bem-sucedidas em seus empenhos de mudanças de cursos

tradicionais.

A este fato deve ser somado o estado de acreditação dos periódicos mais

consultados na área, geralmente por meios eletrônicos, tendo em vista que, em um mundo

no qual a busca por informação científica na Internet é rotineira, torna-se de grande

importância a crítica (e eventual chancela) do material divulgado por órgãos que, de

alguma forma, têm importância e responsabilidade na formação de profissionais de

qualidade, em uma sociedade de difusão ampla do conhecimento (CRESPO, 2005).

4. O conceito e o desenvolvimento das competências profissionais

Os princípios citados acima vêm ao encontro do que se espera da formação do

graduado nos dias de hoje. Uma formação integrada, generalista e que possibilite ao aluno

desenvolver as competências profissionais de cada área do saber.

Cumpre salientar que, na gama de definições de “competência profissional”

entende-se, particularmente no campo das profissões da área da saúde, “o uso habitual e

criterioso de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, das
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emoções, valores e reflexão na prática diária para o benefício do indivíduo e da

comunidade que está sendo atendida” (EPSTEIN e HUNDERT, 2002).

O currículo voltado para competências remete-se estreitamente à vida profissional

do egresso, visando também o ambiente de trabalho, ou seja: a instituição de ensino deve

se preocupar em construir um currículo que não propicie tão somente um acúmulo de

saberes, mas que possibilite ao discente mobilizar o que aprendeu em situações reais, no

trabalho e fora dele: na família, cidade, lazer etc.  (PERRENOUD, 2000).

Para que isso aconteça, uma real transformação é imprescindível, sobretudo nas

metodologias de ensino-aprendizagem praticadas no ambiente escolar.  Tais mudanças,

antes de tudo, referem-se a questões de postura, vontade e implementação de novas

metodologias que possibilitem aos educandos a construção de seu conhecimento e não

somente o seu acúmulo (PROENÇA, 2007).

É parte do senso comum que a participação efetiva, neste processo, do conjunto

de discentes, docentes e gestores das instituições formadoras é de fundamental

importância. Porém, para que todas estas transformações ocorram, é particularmente

necessário que o docente passe por uma transformação de seu papel, deixando de ser um

educador tradicional que traz em sua estrutura pedagógica aquele modelo de ensino do

qual foi objeto em sua própria formação, para se tornar um docente ativo, que tome sua

formação como objeto de estudo, e que não ofereça resistência à prática de novas

metodologias de ensino.

No contexto atual, a capacitação docente é uma “ferramenta” indispensável para

auxiliar o educador a realizar esta transformação tão vital para a construção do

conhecimento em um cenário renovador, entendendo-se por este termo “tornar novo,

modificar, introduzindo novos elementos, substituir por algo novo do mesmo tipo”

(FERREIRA, 2010). Esta é um dos componentes mais complexos e críticos em qualquer

processo de mudança institucional de processos de formação, e será objeto do tópico

seguinte.

5. A capacitação docente voltada para o desenvolvimento, pelo
estudante, de competências profissionais

Há alguns anos, Peres, Leite e Kurcgant (1998) já refletiam em seu estudo que o

professor é o elemento mediador do processo ensino-aprendizagem, sendo capaz de
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influenciar diretamente as situações que ocorrem dentro da sala de aula, no

relacionamento aluno/professor, no planejamento e adequação das condições de

aprendizagem e no relacionamento com os demais docentes. E ainda concluíram que por

esta perspectiva foi percebido a necessidade da capacitação profissional contínua do

docente para o ensino em todas essas dimensões.

Capacitar é a ação de tornar-se capaz e habilitar-se em algo (FERREIRA, 2010).

Tendo em vista esta definição, a capacitação docente tem sido apontada como um dos

pré-requisitos fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino, considerando-a

como uma variável que tem um impacto diferencial no rendimento de aprendizagem dos

alunos (DUARTE, 2004).

Segundo Perim e cols. (2009), a necessidade de investimento na capacitação

docente evidencia-se desde a formação didático-pedagógica, a atualização científica até

a capacidade gerencial, sendo fundamental para dar suporte às mudanças implementadas

pelas escolas e para garantir a interação entre ensino, serviços e comunidade.

Outro fato reconhecido é a grande dificuldade em planejar e desenvolver cursos

de capacitação docente eficazes, que sejam significantes para a maioria dos docentes. A

extensão territorial e a diversidade regional do país permitem pôr em dúvida se cursos

pontuais, padronizados e definidos por uma instância central, refletem, de fato, as

necessidades dos professores brasileiros (DUARTE, 2004).

“A formação de profissionais de saúde demanda um novo perfil de

competências para a docência no ensino superior, necessitando

redimensionar a formação docente na universidade, resgatando o

papel da aprendizagem como construção e reconstrução de saberes,

articulando-se diretamente com as reflexões atuais acerca da

Problematização, da Aprendizagem Baseada em Problemas, do ensino

à distância e das competências pedagógicas na perspectiva das

inovações. (MACHADO, 2011)

Sendo assim, no contexto atual do mundo em que vivemos, devemos considerar a

necessidade da formação e aperfeiçoamento permanente do docente como uma das

principais prioridades das Instituições de Ensino Superior que tenham como objetivo
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reformular ou que já tenham reformulado o seu Projeto Político Pedagógico de Curso

(PPPC) para implantação de uma nova e moderna estrutura curricular.

Todos os aspectos discutidos anteriormente fazem supor que haja, na literatura

pertinente nacional da área de Nutrição, uma quantidade significativa de publicações

relatando experiências, apresentando novas modalidades curriculares ou reflexões

voltadas para as efetivações das mudanças propostas pelas DCN para os Cursos de

Graduação em Nutrição.  A busca de tal literatura motivou a condução do presente

trabalho.



PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
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1. Caracterização da Pesquisa

O presente estudo, do ponto de vista de sua natureza, pode ser caracterizado como

uma pesquisa documental, pois tem como objetos primários de estudo materiais de

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser

reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares, denominados de

“documentos”. Cumpre esclarecer que, segundo Godoy (1995), tal termo refere-se aos

materiais escritos, como, por exemplo, jornais, revistas, diários, obras literárias,

científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios, dentre outros. Em particular,

tomaram-se como fontes primárias de pesquisa periódicos nacionais relevantes (como

será discutido a seguir), disponíveis online e que incluam artigos científicos a respeito da

área de Nutrição.

Considerando-se os pressupostos apresentados, a pesquisa seguiu um referencial

qualitativo na obtenção, seleção e na análise dos dados obtidos, observando um caráter

descritivo. Segundo Minayo (2014), a pesquisa qualitativa geralmente aplica-se a

questões relacionadas ao caráter social e ideológico e incorpora as questões ligadas ao

significado e à intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas

sociais, proporcionando um modelo de entendimento profundo de ligações entre

elementos, direcionado à compreensão da manifestação do objeto de estudo. Quando

relacionada à área da saúde, traz à tona questões muito relacionadas às ciências sociais,

visto que a saúde não constitui um campo separado das outras instâncias da realidade

social.

As abordagens qualitativas acomodam-se melhor nas investigações de grupos e

segmentos delimitados e focalizados de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações

e para análises de discursos e de documentos (MINAYO, 2014),

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características

de determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis,

visando à identificação, ao registro e à análise dos mesmos. Uma de suas características

mais significantes situa-se na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados

(SOUZA; SANTOS e DIAS, 2013).
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2. Contextualização da Pesquisa

Para a realização da análise documental sobre a temática da Formação Superior

em Nutrição utilizou-se de artigos científicos oriundos de periódicos nacionais

classificados no sistema Qualis, elaborado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior, uma Fundação do Ministério da Educação), para a área de

Nutrição:

“Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para

estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de

pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender às

necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas

informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos

utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua

produção” (Capes, 2014).

Dessa forma, o Qualis intenta aferir e divulgar a qualidade dos artigos e de outros

tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja,

periódicos científicos (Capes, 2014).

Segundo a CAPES (2013) serão considerados periódicos apenas os produtos com

ISSN (International Standard Serial Number, traduzido para o português Número

Internacional Normalizado para Publicações Seriadas), que possuam corpo editorial

qualificado e apresentem conteúdo composto exclusivamente por artigos científicos.

A classificação dos periódicos é realizada, dentro de áreas do conhecimento, por

estratos (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C) (Capes, 2013). A intenção de utilizar esta

referência no presente trabalho é transparecer a qualidade atribuída publicamente ao

artigo científico utilizada como fonte primária de análise, ou seja, como documento.
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3. Coleta de Dados

Iniciou-se a coleta de dados por meio de consulta eletrônica ao sistema

Web/Qualis*, onde foi realizado o levantamento dos títulos dos periódicos nacionais da

área de Nutrição, considerando inicialmente o estrato de maior qualidade (A1, A2 e B1).

O conceito de dados será aqui definido como sendo as informações ou qualquer

outro elemento que sirva de base para dar resposta aos objetivos pretendidos pela pesquisa

(BONILHA, 2012).

Foi contemplado o intervalo de publicação entre 2004 a 2014, considerando-se

que foi precisamente nesse período que se supõe que tenham ocorrido reflexões e

experiências relatadas referentes às Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997).

Com os dados obtidos foi possível observar que a maioria dos periódicos

classificados no estrato pesquisado ou era de outros países ou não apresentava

características mais gerais que permitissem supor sua consulta por nutricionistas,

docentes e gestores de escolas de graduação em nutrição (a título de exemplo, cita-se

“Revista Brasileira de Psiquiatria”).  Constatou-se então a necessidade de ampliar os

estratos consultados, incluindo periódicos com aderência as áreas afins à Nutrição e

revistas de repercussão direta aos profissionais da área, mas que apresentassem

classificação Qualis/Capes.

Foi realizada a pré-seleção dos artigos nos periódicos selecionados, utilizando-se

informações disponíveis online referentes a título, palavras-chave (destacando-se:

nutrição, graduação, ensino superior, currículo, formação, formação profissional,

recursos humanos em nutrição), resumo e, quando disponível, o próprio texto na íntegra

(em um processo denominado por Andrade (2010) de “leitura informativa”. Por último,

foram resgatados os textos integrais das publicações para análise ulterior.  Como

apresentado nos Resultados, tal seleção resultou em um total de 35 documentos

científicos, dentre artigos originais, ensaios, comunicação e outros.

Em seguida, passou-se à leitura seletiva e integral do material obtido, objetivando

a seleção, nas publicações, de textos que se referiam à formação de graduação do

nutricionista, objeto do presente trabalho. Nos 24 documentos identificados por este

* Disponível em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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processo, realizou-se uma leitura exaustiva e fichamento, buscando identificar-se eixos

temáticos que compuseram a análise subsequentemente descrita.

4. Análise dos Dados

Na pesquisa qualitativa existem diferentes técnicas de organização e análise dos

dados, sendo a Análise de Conteúdo (AC) uma destas possibilidades. Este tipo de análise

de dados permite, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas

ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados

(CAVALCANTE, CALIXTO e PINHEIRO, 2014).

Segundo Oliveira (2008), podem ser adotadas diferentes tipos de técnicas para o

desenvolvimento da AC, tais como: análise temática ou categorial, análise de avaliação

ou representacional, análise da enunciação, análise da expressão, análise das relações ou

associações, análise do discurso, entre outras. Cada técnica citada permite a exploração

do material analisado a partir da observação de diferentes elementos presentes no texto,

bem como conduzem a resultados distintos em termos de compreensão da mensagem.

Neste estudo a técnica utilizada para AC abrange a análise temática, onde os dados

obtidos (Unidades de Registro) foram codificados, agrupados por semelhança, em eixos

temáticos (tanto previamente traçados como os originados do próprio material empírico)

em:

 Eixo temático previamente traçado: Diretrizes Curriculares

 Eixo temático originado do próprio material empírico: Características

dos Docentes.

5. Tratamento e apresentação dos resultados

Os resultados foram apresentados em forma de descrições cursivas,

acompanhadas de exemplificação de unidades de registro significativas para cada eixo

temático ou, ainda, em forma de tabelas, quadros seguidos de descrições cursivas e outros

(OLIVEIRA, 2008).
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6. Aspectos Éticos Envolvidos

O presente trabalho não abrange a coleta de dados com seres humanos,

considerando-se as próprias características da pesquisa documental.  Por utilizar como

fontes primárias publicações científicas, não há tampouco questionamentos referentes a

sigilo envolvidos, dada a divulgação do material. Tais fatos dispensam a elaboração e a

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os dados, entretanto, foram coletados somente após aprovação do Comitê de Ética

em Pesquisa da UNIFESP (Nº CEP: 0293/2015) através do Parecer 1.025.895 (Anexo).



RESULTADOS E
DISCUSSÃO
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1. Periódicos Identificados e Selecionados

Os periódicos relacionados no Quadro 3 referem-se àqueles incluídos na área de

Nutrição com classificações A1, A2 e B1, que foram inicialmente tomados como fontes de

documentos pertinentes à temática a ser examinada, conforme discutido nos Procedimentos

Metodológicos.

Quadro 3. Periódicos Nacionais integrantes da área de Nutrição, com as respectivas

estratificações A1, A2 e B1 do sistema Qualis/Capes, 2014.

Estrato ISSN Título
A1 - Nada foi encontrado
A2 - Nada foi encontrado
B1 0001 - 3765 Anais da Academia Brasileira de Ciências (impresso)
B1 1678 - 4510 Brazilian Journal of Medical and Biological

Research
B1 0102-311X Cadernos de Saúde Pública (impresso)
B1 1678-4464 Cadernos de Saúde Pública (online)
B1 1516 - 4446 Revista Brasileira de Psiquiatria (impresso)
B1 1415 - 5273 Revista de Nutrição de Campinas (online)
B1 0034-8910 Revista de Saúde Pública (impresso)
B1 1518 - 8787 Revista de Saúde Pública (online)
B1 0074 - 0276 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (impresso)

Como as revistas relacionadas não apresentassem um contingente significativo de

artigos na área de formação de graduação em Nutrição (incluindo capacitação docente), o

universo de pesquisa foi ampliado, incluindo-se não apenas outros estratos de classificação

como outros periódicos (como a Revista Brasileira de Educação Médica, que contempla a

formação em saúde, em geral).  Assim, o Quadro 4 apresenta os periódicos acrescentados à

consulta, em um segundo momento do presente estudo.
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Quadro 4. Periódicos Nacionais integrantes da área de Nutrição, acrescentados à consulta,

com as respectivas estratificações B3, B4 e C do sistema Qualis/Capes, 2014.

B3 0100-5502 Revista Brasileira de Educação Médica – REBEM
B4 2316 - 7874 Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e

Nutrição – NUTRIRE
C 2357-7894 Revista da Associação Brasileira de Nutrição –

RASBRAN

É importante mencionar que durante a busca de artigos sobre a temática Formação de

Graduação em Nutrição não foram localizadas publicações referentes a este tema nos seguintes

periódicos: Cadernos de Saúde Pública (online) e Revista Brasileira de Educação Médica –

REBEM (período disponível e consultado de 2006 a 2014).

Desta forma, os artigos identificados e analisados originam-se exclusivamente das

publicações online apresentadas no Quadro 5.

Quadro 5. Periódicos Nacionais da área de Nutrição que continham artigos referente a

Temática Formação de Graduação em Nutrição (período: 2004 a 2014):

Estrato ISSN Título
B1 1415 - 5273 Revista de Nutrição de Campinas (online)
B1 1518 - 8787 Revista de Saúde Pública (online)
B3 0100-5502 Revista Brasileira de Educação Médica – REBEM
B4 2316 - 7874 Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e

Nutrição – NUTRIRE (eletrônico)
C 2357-7894 Revista da Associação Brasileira de Nutrição –

RASBRAN (eletrônico)

Cabe destacar que a Revista de Nutrição de Campinas publicou em 2014 uma Seção

Temática intitulada Educação em Nutrição em Saúde Coletiva, onde foi possível identificar

diversas publicações voltadas para o objeto de pesquisa deste estudo.

As informações (estrato Qualis, codificação, título do artigo, autores, tipo de publicação

e referências completas) sobre os artigos selecionados após a ampliação da base de consultas

encontram - se descritos no Quadro 6.
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Quadro 6. Artigos selecionados voltados para a temática “Formação de Graduação em Nutrição”, após a ampliação da base de consultas

apresentada em Procedimentos Metodológicos.

* Foi respeitada a classificação dos artigos apresentada pelos próprios periódicos nos quais foram publicados, quando se encontrava disponível.

No. Estrato
Qualis

Tipo de
publicação*

Codificação
para uso neste

Trabalho

Título do artigo Autores Fonte Referência

1 B1 Ensaio E1 Projeto pedagógico do programa
de graduação em Nutrição da

Escola de Nutrição da
Universidade Federal da Bahia:

uma proposta em construção

SANTOS, L. A. S.
SILVA, M. C. M.
SANTOS, J. M.

ASSUNÇÃO, M. P.
PORTELA, M. L.
SOARES, M. D.

ARAÚJO, M. P. N.
SANTOS, A. Q.

MELO, A. L.
NASCIMENTO, L. M.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v.18, n.1,
p.105-117,

2005

2 B1 Original O1 Relação teoria-prática no ensino
de educação nutricional

FRANCO, A. C.
BOOG, M. C. F.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 20, n.6,
p.643-655,

2007

3 B1 Comunicação C1 Formação pedagógica de
professores de nutrição: uma

omissão consentida?

COSTA, N. M. S. C. Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 22, n.1,
p.97-104,

2009
4 B1 Comunicação C2 Diretrizes curriculares nacionais

para os cursos de nutrição:
SOARES, N. T.
AGUIAR, A. C.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 23, n.5,
p.895-905,

2010
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avanços, lacunas, ambiguidades e
perspectivas

5 B1 Original O2 Profissão nutricionista: 70 anos de
história no Brasil

VASCONCELOS, F.A.G.
CALADO, C. L. A.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 24, n.4,
p.605-617,

2011

6 B1 Original O3 Percepção de professores e
estudantes em relação ao perfil de

formação do nutricionista em
saúde pública

PINHEIRO, A. R. O.
RECINE, E.

ALENCAR, B.
FAGUNDES, A. A.

SOUSA, J. S.
MONTEIRO, R. A.

TORAL, N.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 25, n. 5,
p.631-643,

2012

7 B1 Ensaio E2 Education of dietitian’s in Brazil:
Minimum clock hours of

instruction for a bachelor’s degree
in nutrition

MEDEIROS, M. A. T.
AMPARO-SANTOS, L.

DOMENE, S. M. A.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 26, n.5,
p.583-593,

2013

8 B1 Artigo
temático

ST1 Desenvolvimento comunitário na
formação do nutricionista: relato
de experiência em um Curso de

Nutrição

OLIVEIRA, N.
SANTOS, S. M. C.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 27, n. 6,
p.775-783,

2014

9 B1 Artigo
temático

ST2 Formação em Nutrição em Saúde
Coletiva na Universidade Federal
de Santa Catarina: reflexões sobre

o processo de ensino para
fortalecer o Sistema Único de

Saúde

DAS NEVES, J.
SOUSA, A. A.

VASCONCELOS, F.A.G.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 27, n.6,
p.761-773,

2014
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10 B1 Artigo
temático

ST3 Saúde coletiva nos cursos de
Nutrição: análise de projetos

político-pedagógicos e planos de
ensino

RECINE, E.
SUGAI, A.

MONTEIRO, R. A.
RIZZOLO, A.

FAGUNDES, A.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 27, n.6,
p.747-760,

2014

11 B1 Artigo
temático

ST4 A integralidade como eixo da
formação em proposta

interdisciplinar: estágios de
Nutrição e Psicologia no campo

da Saúde Coletiva

MEDEIROS, M. A. T.
BRAGA-CAMPOS, F. C.

MOREIRA, M. I. B.

Revista de
Nutrição de
Campinas

v. 27, n.6,
p.785-798,

2014

12 B1 Comunicação C3 Formação de profissionais de
saúde no Brasil: uma análise no

período de 1991 a 2008

HADDAD, A. E.
MORITA, M. C.

PIERANTONI, C. R.
BRENELLI, S. L.
PASSARELLA, T.

CAMPOS, F. E.

Revista de Saúde
Pública (online)

v. 44, n.6,
p.1155-8,

2010

13 B3 Original O5 O Papel dos Docentes na
Formação de Novos Professores

de Nutrição

CARDOSO, C. G. L. do
V.

SILVA, A. S. da
VARGAS, G. J.
PASSOS, X. S.

Revista Brasileira
de Educação

Médica –
REBEM

(eletrônico)

v. 38, n. 3,
p.  367-371,

2014

14 B4 Original O4 Formação do nutricionista atuante
no Programa Nacional de

Alimentação Escolar

SANTANA, T. C. M.;
RUIZ-MORENO, L.

Nutrire v. 37, n. 2,
p.183-198,

2012

15 B4 Resumo
publicado de
Congresso

RC1 Internato rural: uma proposta
inovadora na formação do

nutricionista

MONTEIRO, M. A. M.;
FREITAS, M. M. C. de;

MAIA, I. C. M. P.;
MARTINS, C. R.;

Nutrire

(8º Congresso
Nacional da

vol.30,
n.Suplemento

p.3737,
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MUCHON, A. C. M.;
MARTINS, C.;

FERREIRA, T. R. A. S.;
NASCIMENTO, L. E. do;

HOMEN, A. P. P

SBAN) 2005

16 B4 Resumo
publicado de
Congresso

RC2 Formação do Nutricionista: O
método PBL aproximando os

futuros profissionais de saúde a
realidade social, na ação da

promoção de saúde

BRITO, S. C. de;
SOUZA, E. M. R. de

Nutrire

(12º Congresso
Nacional da

SBAN)

vol.38,
n.Suplemento

p.473473,
2013

17 C Resumo
publicado de
Congresso

RC3 Práticas pedagógicas na disciplina
de educação alimentar dos cursos

de nutrição

MONTEIRO, S. S.;
NESPOLI, Z. B.;

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v. 4, n.2,
2012

18 C Resumo de
Congresso

RC4 Potencialidades e limites de um
currículo de nutrição: visão

docente

BUENO, C. D.;
COSTA, N. M. da S. C.

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v. 4, n.2,
2012

19 C Resumo de
Congresso

RC5 Adequação matriz curricular do
curso de nutrição da Faculdade

CORREIA, J. S. C.;
OLIVEIRA, L. M. L. de;

KRAUSE, A. C.;

RASBRAN v. 4, n.2,
2012
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São Lucas/RO focada na
interdisciplinaridade

FREIRE, A. K. F.;
ROCHA, H. C. G. da

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

20 C Resumo de
Congresso

RC6 Relato de uma experiência
pedagógica interdisciplinar entre
dois cursos de formação superior:

bacharelado em nutrição e
comunicação visual

NOGUEIRA, S. de F. B.;
MACEDO, I. C. de;

ANDRADE, G. R. B.

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v. 4, n.2,
2012

21 C Resumo de
Congresso

RC7 Projeto interativo “promoção da
saúde”: relato de experiência

pedagógica interdisciplinar em um
curso de bacharelado em nutrição

NOGUEIRA, S. de F. B.;
MACEDO, I. C. de;
ALVES, R. de A.

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v. 4, n.2,
2012

22 C Resumo de
Congresso

RC8 Percepção e expectativas dos
ingressos no Curso de Nutrição

SILVA, M. E. W. da;
JORGE, M. I. E.;

MANCUSO, A. M. C.

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v. 4, n.2,
2012

23 C Resumo de
Congresso

RC9 O processo de aprendizagem na
formação do nutricionista:

experiências de cursos de nutrição

PEDROSO, M. B.;
CUNHA, M. I.

RASBRAN

Anais do
Congresso

v.6, n.2,
2014
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em Portugal, na Argentina e no
Brasil

Brasileiro de
Nutrição

24 C Resumo de
Congresso

RC10 A nutrição no lado esquerdo do
peito

GUEDES, A. E. L.;
LIMA, M. C. B. M.;
OLIVEIRA, G. S.;
SOARES, F. B.;

CALADO, C. L. A

RASBRAN

Anais do
Congresso

Brasileiro de
Nutrição

v.6, n.2,
2014
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2. Eixos de Análise da Literatura Examinada

A) Diretrizes Curriculares Nacionais

i. Perfil do egresso:

Curiosamente, as DCN do Curso de Graduação em Nutrição não incluem, no que

diz respeito ao perfil de egresso, explicitamente o nutricionista como um profissional da

área da saúde. Observa-se que a literatura aponta que perfis profissionais traçados em

outras décadas eram bastante claros em definir o caráter de profissional de saúde do

nutricionista:

“Por outro lado, perfis estabelecidos na década de 1980 explicitavam

o nutricionista como profissional de saúde: ‘O Nutricionista é um

profissional generalista, de saúde, de nível superior, com formação em

Nutrição e Dietética’”. (C2)

Na verdade, a profissão de nutricionista surgiu historicamente (década de 30 a 40)

dentro do setor de saúde, como divisão técnica do trabalho no setor, dividindo a partir daí

a responsabilidade da atenção ao paciente, nesta área específica, com o médico (COSTA,

1999).

O mesmo artigo (C2) também crítica o fato das diretrizes não contemplarem esta

descrição, pois considera que este feito pode combalir a identidade profissional do

nutricionista.

“Lidos, isoladamente, poder-se-ia argumentar que as DCN não

enfatizam esse marco da formação, podendo enfraquecer a identidade

profissional, que já é conflituosa, principalmente, para os profissionais

que atuam na área de nutrição em unidades de alimentação”. (C2)
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Apesar das DCN não citarem o Nutricionista como um profissional da saúde,

estudo de Banduk, Ruiz-Moreno e Batista (2009) sobre a construção da identidade

profissional na graduação do nutricionista mostrou que a maioria dos noves

coordenadores de curso de graduação entrevistados concebe o nutricionista como um

profissional da área da saúde, que vem inclusive conquistando uma atuação abrangente,

preferencialmente educadora, na equipe multidisciplinar.

Ampliando esta discussão, no artigo E1, observamos que há necessidade de

constantes revisões das competências gerais e específicas imprescindíveis à (re) definição

do perfil profissional apresentado pelas diretrizes, considerando-se o ensino para a prática

profissional em um mundo de trabalho em constante mutação.

“No contexto da alimentação e nutrição, vivencia-se, dentre outros

aspectos, o processo de transição alimentar e nutricional, as evoluções

tecnológicas, a ênfase na importância da alimentação para a saúde e o

conceito de segurança alimentar que, revisitado nos anos 90, reafirma

a alimentação como direito humano básico. Esses fatores implicam

constantes redefinições das competências necessárias à prática dos

profissionais de saúde e, com o surgimento de novas áreas de atuação,

exigem novas formas de atuação para o nutricionista. (...) Desta forma,

preconiza-se maior integração entre o mundo do ensino e o do

trabalho, ênfase na formação generalista, trabalho multiprofissional,

diversificação dos cenários de prática e a adoção de metodologias

ativas de aprendizagem”. (E1)

Dias e Abreu (2006) identificaram nos variados documentos das reformas

curriculares uma análise contextual do mundo globalizado que se encontra em

permanente transformações. Esse discurso, que acentua inexoráveis mudanças nos

campos científico, social e econômico, credita à educação papel relevante, na condição

de portadora de uma nova concepção de ensino que dê conta das atuais circunstâncias em

que o mundo vive.

Este novo mundo do trabalho exige que a formação do nutricionista seja crítica e

reflexiva, tornando-o apto para atuar na sociedade, formando-se não apenas um

profissional técnico-científico e sim um cidadão, como refere o artigo C1:
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“A formação de profissionais voltada apenas para o desempenho

técnico específico da sua área de atuação, não pode mais ser aceita

pelas instituições de ensino superior, cuja preocupação deve voltar-se

para a formação do profissional cidadão, competente técnica e

cientificamente, mas sobretudo com uma ampla visão da realidade em

que vai atuar e com elementos para transformá-la” (C1)

Esperidião e Munari (2005) sinalizaram alguns avanços na educação,

principalmente no ensino superior, dada a presença marcante de princípios ético-

humanistas na maioria das DCN de cursos da área da saúde, que apontam esse referencial

filosófico como norteador das ações profissionais de seus egressos.

Por outro lado, a descrição do perfil profissiográfico do nutricionista deve atentar

para algumas outras realidades, tanto pessoais quanto de atuação:

“A classe profissional é predominantemente feminina e sua maior

concentração está na região sudeste. Os principais campos de atuação

são nas áreas clínica e alimentação coletiva, sendo exígua a atuação

em Saúde Pública”. (RC8)

“A participação da maioria de professores do sexo feminino neste

estudo reflete o perfil profissional dos nutricionistas”. (O5)

Estas características reproduzem afirmações do Conselho Federal de

Nutricionistas - CFN (2006) e de Akutsu (2008), que consideram que as nutricionistas,

na sua grande maioria, são mulheres, nas faixas etárias de 20 a 40 anos e concentradas na

região Sudeste do Brasil.

Quanto à atuação do nutricionista, as seguintes áreas são estabelecidas pela

Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas nº 380 (2005): Unidade de Alimentação

e Nutrição (UAN); Nutrição Clínica; Saúde Coletiva; Docência; Indústria de Alimentos;

Nutrição em Esportes e Marketing de Alimentos e Nutrição.
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Como mencionado acima, alguns estudos corroboram a afirmação de que as

principais áreas de atuação do nutricionista são: Nutrição Clínica e Alimentação Coletiva.

Segundo Sabba e cols. (2014) e Santana e Pereira (2010) notou-se uma maior frequência

de nutricionistas empregados em Alimentação Coletiva (UAN) e Nutrição Clínica,

seguida de uma porcentagem decrescente de nutricionistas empregados em Saúde

Pública, Docência, Indústria de Alimentos, Nutrição em Esporte e no Marketing em

Alimentos e Nutrição. Dentre os profissionais em exercício, 50% informaram atuar em

Nutrição Clínica e 47,2 % em Alimentação Coletiva, 17% em Saúde Pública, 8,5 % em

Docência, na Indústria de Alimentos 4,7 %, na Nutrição em Esporte 7,5% e 2,8 % no

Marketing em Alimentos e Nutrição.

Desta forma, o perfil de formação dos futuros profissionais deve pautar-se, além

dos aspectos educacionais propriamente, pela dinâmica de demandas do mercado de

trabalho.

ii. Estruturas curriculares:

O currículo, inserido no Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC), deve ter

características de flexibilidade e de possibilidades de adaptação ao mundo

contemporâneo, não limitando o graduando a um simples objeto de transferência acrítica

de informações, na ótica do artigo C1.

“O artigo 9 das DCN esclarece que o projeto pedagógico dos cursos

de Nutrição deverá ter no aluno o centro da aprendizagem e no

professor um facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.

Assim, o professor deve estar atento ao seu exercício profissional e às

transformações da contemporaneidade, tendo também o dever de levar

os alunos a discutir os aspectos políticos da profissão e de seu exercício

na sociedade, para que nela possam se posicionar como cidadãos e

profissionais”. (C1)

É este projeto que deve fornecer, no âmbito das instituições, os princípios

norteadores para a construção curricular, tendo em vista orientações de natureza filosófica
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e pedagógica, bem como os aspectos de ordem estrutural e operacional, que envolvem o

planejamento e implementação do currículo (CUNHA e BURNIER, 2005).

Entretanto, o artigo ST3 traz uma discussão importante, relacionada à discrepância

entre a documentação dos currículos e sua operacionalização, da qual resulta a real

formação do profissional para a inserção no mercado:

“Por meio deste estudo, observou-se que a maior parte de todo o

conteúdo veiculado nos projetos político-pedagógicos analisados diz

respeito à operacionalização dos cursos. Dessa maneira, mais que

evidenciar a distância topográfica entre os conteúdos na estrutura dos

projetos político-pedagógicos, essa separação indica que os termos

utilizados para descrever os objetivos e/ou as competências do curso

são diferentes dos termos utilizados para a descrição do curso em si.

Observa-se que a intencionalidade das escolhas e as seleções efetuadas

nos projetos político-pedagógicos contêm menos informação sobre o

que o profissional é e faz e mais informações de cunho operacional e

descritivo”. (ST3)

Outra alusão destacada no mesmo estudo está relacionada com o modelo

curricular flexneriano. O estudo “Medical Education in the United States and Canada –

A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching”, mundialmente

conhecido como o Relatório Flexner (“Flexner Report”), publicado em 1910, foi

considerado o grande responsável pela mais importante reforma das escolas médicas nos

Estados Unidos da América (EUA), com profundas consequências para a formação

médica (FLEXNER, 1910).

O trabalho de Flexner coaduna-se com a necessidade histórica (século XIX) de

fragmentação do conhecimento, através das especializações, baseado no paradigma

cartesiano. Este proporcionou uma simbiose entre ciência e técnica, atendendo às

necessidades da industrialização, uma vez que as indústrias necessitavam urgentemente

de especialistas para enfrentar os problemas e objetivos específicos de seus processos de

produção e comercialização (VILELA e MENDES, 2003).
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O Relatório influenciou fortemente também os demais cursos da saúde em

diversos países, como no Brasil, posto que estes encontravam-se em fase de criação nas

décadas imediatamente posteriores à sua divulgação.

Algumas das características preconizadas por Flexner foram apresentadas nos

artigos E1 e C2 com relação aos cursos de Nutrição, ressaltando sua forma linear e pouco

integrada:

“O problema tem origem na própria estrutura curricular, baseada no

modelo Flexneriano datado do começo do século passado e adotado

nos cursos da área de saúde; este é um modelo de saúde biologicista,

individualizado, com ênfase nas ciências básicas e na prática

curativa”. (E1)

“O modelo curricular hegemônico na saúde é ainda criticado também

pela forte influência que recebe dos estudos Flexner, cuja

operacionalização ampla veio a constituir o “paradigma flexneriano”,

que enfatiza uma formação fortemente biológica, hospitalocêntrica,

focada no indivíduo, baseada em aulas predominantemente teóricas e

no acúmulo de conhecimentos “especializados”, ou seja,

fragmentados, sustentados pela organização disciplinar dos currículos

e pela separação entre ciclo básico e profissional”. (C2)

Atualmente, o termo “flexneriano” é aplicado (geralmente com caráter pejorativo)

aos currículos que apresentam uma divisão clara entre um período ou ciclo inicial de

disciplinas básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos, ou seja, um currículo

fragmentado (PAGLIOSA e DA ROS, 2008).

A fragmentação do conhecimento científico a ser ensinado manifesta-se na

separação das disciplinas na escola, e tem se mostrado danosa para a formação. Até

mesmo no contexto de uma dada disciplina o conhecimento é fragmentado em diversos

conteúdos relativamente estanques, que são apresentados de maneira desvinculada e

desconexa (GERARD e ROCHA FILHO, 2012).

O artigo estudado O1, que contextualiza tal fragmentação, afirma que:
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“Essa especialização do conhecimento contribui para a fragmentação

dos saberes oriundos das diversas disciplinas do curso, assim como foi

evidenciado em estudo sobre a percepção de pediatras e nutricionistas

a respeito de sua formação”. (O1)

Como pode ser depreendido, as críticas aos modelos curriculares tradicionais de

graduação em Nutrição constituem um importante fator indutor de mudanças

contemporâneas.

iii. Estratégias de ensino-aprendizagem:

As estratégias de ensino-aprendizagem inserem-se em coerência com o modelo

curricular adotado pelas instituições. Na maior parte dos cursos, baseiam-se geralmente

em aulas expositivas, onde o aluno não é estimulado a construir seu conhecimento,

mantendo-se em uma postura passiva. O artigo E1 apresenta a construção de uma

proposta metodológica de estratégias que enfatiza a construção do conhecimento pautada

na autonomia do estudante:

“[...] o programa procura reduzir progressivamente as metodologias

demonstrativas (a exemplo das aulas expositivas), dando espaço às

diversificações didáticas e pedagógicas que privilegiem instrumentos

de aprendizagem, tais como a pesquisa e a extensão, estimulando a

atitude científica. O processo de ensino-aprendizagem centra-se no

estudante, priorizando sua autonomia e responsabilidade diante do seu

próprio aprendizado” (E1).

Xavier e cols. (2014), reforça esta mesma discussão quando refere que na

pedagogia tradicional, o ensino é centrado no professor, sendo ele a autoridade dentro da

sala de aula e responsável pelo processo educativo, enquanto o aluno é um mero receptor

de informações. Na pedagogia crítica, o papel do educador é de ser um facilitador,

mediador e um coadjuvante para conduzir o conhecimento diante da realidade, visando à
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transformação social e política a fim de atender às demandas da população, estimulando

para tal a formação de um aluno crítico e reflexivo.

Neste sentido, Pereira (2007) afirma que “O processo educativo é, sobretudo, uma

relação entre seres humanos, permeada pelo conjunto de valores, práticas sociais,

costumes e tradições que fazem parte da formação cultural pré-escolar de cada sujeito

envolvido neste processo”.

Nesse âmbito, desenvolver estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem com o

objetivo de propiciar ferramentas para a aprendizagem colaborativa, sobretudo quando se

adota o referencial da multi e da interdisciplinaridade, torna-se um desafio no ensino:

“A ênfase na interdisciplinaridade e no trabalho multiprofissional

pressupõe a adoção de metodologias que utilizam trabalhos em grupo

e que incentivam a aprendizagem colaborativa” (E1).

“A construção e o desenvolvimento de uma estratégia educativa

interdisciplinar envolvendo dois cursos de graduação constituem um

grande desafio de um projeto acadêmico e a sua incorporação efetiva

pelo corpo discente e docente. No entanto, a estratégia mostra-se como

uma ferramenta pedagógica adequada e eficaz de integração

possibilitando a vivência entre profissionais de áreas diversas,

corroborando para o resultado mais eficaz para ambas as áreas”.

(RC6)

Feiste e Maestrelli (2009) corroboram tais afirmativas quando discutem que

desenvolver atividades interdisciplinares implica na necessidade de se trabalhar

coletivamente, com vistas a articular e integrar os conhecimentos significativamente.

Ampliando as estratégias de ensino no sentido da inclusão da pesquisa, Japiassu

(1976) argumenta que “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas

entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um

projeto específico de pesquisa”.

Uma ênfase especial deve ser conferida à valorização atual das chamadas

“metodologias problematizadoras” na formação superior em saúde e, em especial, na

Nutrição. Tais enfoques tomam a realidade como ponto de partida para o aprendizado, a
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partir da análise da qual segue-se a teorização e a formulação de hipóteses de explicação

ou solução dos problemas identificados (MAIA, 2014-b).

Metodologicamente, cabe diferenciar as duas estratégias mais utilizadas: o Ensino

Baseado em Problemas (ABP, ou como é mais conhecido: “Problem-Based Learning” –

PBL) e a problematização propriamente dita.

O modelo da Aprendizagem Baseada em Problemas emergiu, na década de 1960,

nas universidades de Maastrich (Holanda) e MacMaster (Canadá), utilizando-se de uma

nova metodologia de aprendizagem, onde os alunos eram divididos em pequenos grupos

e situações-problemas eram apresentadas para discussões. Com a mediação de um tutor,

os alunos identificam a necessidade de teorização de pontos-chave, consolidados em

objetivos claros de aprendizagem, alinhando-se com o comportamento desejado dos

estudantes de cumprir metas de aprendizagem em contextos nos quais eles reconhecem o

valor do estudo frente às suas expectativas e necessidades e a diversidade de temáticas a

serem estudadas durante um curso de graduação (MAIA, 2014-b).

“Por outro lado, a problematização é uma proposta metodológica

que propõe-se desvendar a realidade para transformá-la. Sua maior

contribuição é a mudança de mentalidade, exigindo de todos os

agentes sociais envolvidos no processo educativo a reavaliação de

seus papéis, re-significando, coletivamente, o processo de ensino-

aprendizagem. Há uma explicitação da intencionalidade política no

ato de educar. A problematização insere-se numa concepção crítica

de educação (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004).”

Portanto, as metodologias problematizadoras permitem a observação da realidade,

a filtragem e a análise teórica dessas informações, ensejando a formulação de hipóteses

de compreensão e de solução com aplicação prática, sendo uma ferramenta importante no

desenvolvimento do senso crítico nos graduandos em saúde e subsídio para a formação

gerencial (ANJOS, 2010).

O artigo RC2, referindo-se particularmente ao PBL, afirma:

“Verificou – se que o PBL busca inserir o graduando desde o início da

sua formação na realidade social, estimulando-o a solucionar os
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problemas de saúde extraídos da própria realidade, contribuindo para

a formação dos futuros profissionais. Diminui a distância entre alunos,

professores e comunidade e propicia um diálogo mais reflexivo e

crítico. O PBL parece contribuir para a aproximação dos alunos à

realidade das comunidades, fortalecendo a mudança de postura do

futuro profissional nutricionista, desta forma espera – se que os

mesmos sejam mais sensíveis aos problemas realidade local”. (RC2)

Um estudo realizado na Faculdade de Medicina de Marília (Famema), pioneira na

inserção do PBL em nosso meio, concluiu que a implantação desta estratégia curricular

desde a 1ª série do curso de medicina expôs os estudantes a seus primeiros ensaios com a

realidade do profissional médico, transformando os Serviços não apenas em cenários de

aprendizagem, mas também em alvos de ações sociais, nas parcerias estabelecidas entre

a Academia, os Serviços de saúde e a Comunidade (MORAES e MANZINI, 2006).

Estes mesmos autores também apresentaram diversos pontos favoráveis na prática

da ABP em pequenos grupos de tutoria e a utilização de problemas que simulam a

realidade, tais como: a teorização dos problemas, o trabalho em grupo, o estabelecimento

de novas relações interpessoais (lidar com os novos papéis do professor e do estudante

no pequeno grupo, mudança de atitudes frente ao grupo) e alterações nos hábitos de

estudos dos estudantes.

iv. Avaliação discente:

O termo “avaliação” é polissêmico e admite diversificação não apenas de

concepções, mas de práticas e eventualmente de políticas institucionais.

O termo avaliar tem sua origem no latim, provindo da composição a-

valere, que quer dizer "dar valor a..:". Porém, o conceito "avaliação"

é formulado a partir das determinações da conduta de "atribuir um

valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação...", que, por

si, implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao

objeto, ato ou curso de ação avaliado. Isto quer dizer que o ato de
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avaliar não se encerra na configuração do valor ou qualidade

atribuídos ao objeto em questão, exigindo uma tomada de posição

favorável ou desfavorável ao objeto de avaliação, com uma

consequente decisão de ação” (LUCKESI, 2010).

A avaliação aplica-se a vários contextos, desde a própria instituição até os

docentes e os discentes. Neste trabalho, toma-se por referência a avaliação da

aprendizagem do discente, que pode ser dividida em três modalidades: diagnóstica,

formativa e somativa. A avaliação diagnóstica é realizada com o intuito de investigar os

conhecimentos anteriormente adquiridos pelo educando, propiciando assim, assimilar

conteúdos presentes que são partilhados no processo ensino aprendizagem A avaliação

formativa visa mostrar ao professor e ao aluno o seu desempenho na aprendizagem no

decorrer das atividades escolares, oportunizando localizar as dificuldades encontradas no

processo de assimilação e produção do conhecimento, possibilitando ao professor

correção e recuperação. (OLIVEIRA, APARECIDA e SOUZA, 2008). A avaliação

somativa apoia-se geralmente em uma lógica ou em uma concepção classificatória cuja

função, ao final de uma unidade de estudos, semestre ou ano letivo, é a de verificar se

houve aquisição de conhecimento (CHUEIRI, 2008), não permitindo um

acompanhamento periódico e global do educando.

O artigo E1 afirma que nos tempos atuais a avaliação tem um caráter

predominantemente somativo, impossibilitando o acompanhamento progressivo do

estudante, ao afirmar que:

“Atualmente, a avaliação do desempenho dos alunos, em geral, é

realizada isoladamente, por cada disciplina, segundo critérios

exclusivos de cada professor; cuja avaliação trabalha basicamente

com a dimensão do conhecimento do aluno. Neste caso, não há uma

avaliação global do progresso do aluno ao longo do curso, nem se

dispensam às suas habilidades e às suas atitudes a atenção que

merecem, já que constituem, elementos fundamentais para o

desempenho das competências esperadas”. (E1)
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Por outro lado, a avaliação historicamente tem sido concebida como uma forma

de controle que, através da seleção, incluía poucos e excluía muitos. Esta concepção, por

muito tempo, foi reduzida à prática do “exame” que durante anos foi utilizado como

sinônimo de avaliação [...] (CHRISTOFARI, 2012).

“As DCN também abordam as avaliações do desempenho dos alunos,

que deverão incluir competências, habilidades e conteúdos

curriculares, e incentivam a autoavaliação do próprio curso, em

consonância “com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular

definidos pela Instituição de Ensino Superior”. (C2)

A avaliação precisa ser, antes de tudo, processual e formativa para a inclusão,

autonomia, diálogo e reflexões coletivas, na busca de respostas e caminhos para os

problemas detectados. Não pune, nem estigmatiza, mas oferece diretrizes para se tomar

decisões e definir prioridades (MITRE, S. M. e cols., 2008).

B) Características dos Docentes

i. A capacitação docente como um processo de educação

continuada/permanente:

A educação continuada, na área da saúde, tem o intuito de atualizar os

profissionais, para que estes possam aprimorar continuamente o desempenho de suas

funções (MASSAROLI e SAUPE, 2008), em um mundo no qual a evolução de

conhecimentos é crescente. O artigo E1 refere que o docente de Nutrição deve

continuamente desenvolver suas competências específicas para uma melhor atuação

pedagógica, participando de cursos voltados para docência, dentre outras atividades.

“O corpo docente deve aprimorar sua competência científico-

pedagógica, com ênfase no ensino superior, via cursos formais, tais

como os de especialização, ou por meio de atividades contínuas, tais
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como oficinas, workshops e outros, que proporcionem o avanço

constante no diálogo pedagógico entre os docentes”. (E1)

Em concordância com E1, Anastasiou (2010), discute que um programa de

formação inicial e continuada para docentes é essencial e pode ser realizado abertamente,

ou seja, ao momento de cada curso ou de grupos de professores que se integrem em

estudos específicos para resolver as próprias questões que vão surgindo ao longo de todo

o processo de ensino aprendizagem.

ii. A formação de pós-graduação dos docentes e os reflexos

em suas práticas:

É possível verificarmos nas IES que os docentes contratados geralmente

apresentam em seu currículo os cursos de pós-graduação lato sensu e pós-graduação

stricto sensu (mestrado e doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação),

principalmente em suas áreas técnicas de ensino. O que cabe discutir inicialmente aqui

são as seguintes questões: quais cursos de especialização, mestrado e doutorado cursados

pelos docentes estão voltados para área educacional, possibilitando que os mesmos se

preparem melhor para prática diária da docência? E na contratação deste docente é

solicitado que ele apresente certificação de algum curso que o capacite para esta atuação?

O artigo O1 entrevistou onze docentes que ministravam o Componente Curricular

de Educação Nutricional, concluindo em seus resultados que todas possuíam diplomas de

pós-graduação stricto sensu, mas apenas duas tinham formação específica, relacionada

com a educação, para atuarem nesta área:

“Das onze docentes entrevistadas, três eram doutoras, uma

doutoranda, seis concluíram o mestrado e uma era mestranda,

portanto, todas realizaram estudos de Pós-Graduação stricto sensu.

Dois doutorados foram em saúde pública, um deles realizado na linha

de pesquisa de educação em saúde. Os mestrados que os precederam

também foram realizados nas mesmas áreas, portanto apenas um em

educação em saúde. Das nove docentes restantes, uma tinha mestrado

em educação, e as demais em áreas diversas. Em suma, das onze

entrevistadas apenas duas tinham formação específica para a área em

que atuavam. (O1)
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Nas últimas décadas, como já é sabido, houve uma grande expansão da Educação

Superior no Brasil, demandando uma rápida ampliação do corpo docente das IES, do que

resultou que o magistério passasse a ser exercido por profissionais atuantes nas mais

diversas áreas do conhecimento. Muitos destes profissionais se tornaram docentes

universitários de forma improvisada tendo, por consequência, uma formação pedagógica

precária (FÁVERO e MARQUES, 2013).

Ainda hoje, sabemos que, ao contratar estes docentes, as IES exigem apenas os

cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu, mas não colocam como requisito de maior

relevância a formação específica para atuar na docência. É o que refere o artigo C1:

“O critério de contratação dos docentes nesses cursos centra-se na

qualidade de seu desempenho na área técnica de atuação, fato

constatado também em outros países”. (C1)

Assim, a falta de formação específica para a docência leva o professor a

desenvolver incidentalmente suas habilidades e competências para lecionar, ou seja,

normalmente reproduzindo as estratégicas de ensino-aprendizagem a que foram expostos

na sua formação básica e tradicional (RIBEIRO e CUNHA, 2010) ou até mesmo

espelhando as abordagens utilizadas pelos colegas professores ao qual convive no dia-a-

dia, reduzindo o caráter reflexivo da docência irreflexiva. É o que relatam os artigos C1

e O5:

“A influência desta formação incidental é considerável, posto que os

docentes a adquirem de forma não-reflexiva, como algo natural que

escapa a críticas e transforma-se em um conceito espontâneo sobre o

que seja ensinar. A formação é proporcionada pela experiência prática

cotidiana” (C1)

“A falta de formação para a docência durante a graduação leva à

percepção de que os discentes que seguem a carreira docente

reproduzem os modelos observados, ou seja, repetem o exemplo

daqueles considerados bons professores ou buscam não seguir o

exemplo dos que eram julgados maus professores” (O5)
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Quando o docente percebe que esta formação incidental é “insuficiente” para

desenvolver e aplicar propostas inovadoras de ensino-aprendizagem, surge então a

necessidade de se especializar. Novamente os artigos citados acima remetem a esta

questão, afirmando que o docente do ensino superior está atualmente entendendo que a

docência é uma profissão não secundária, sendo, portanto, imprescindível um

investimento na sua formação específica. Ainda mais, a falta desta capacitação (citada em

sequência pelo artigo E1) dificultará a construção de abordagens inovadoras.

“Apenas recentemente os professores universitários estão se tornando

conscientes de que a atividade docente, como a pesquisa e a prática de

qualquer profissão, exige capacitação própria e específica”. (C1)

“Poucos são os estudantes, ora denominados novos docentes, que

procuram formação específica para exercer a docência. Na maioria

das vezes, atuam na área da docência por serem bons profissionais ou

por serem excelentes pesquisadores, secundarizando a atividade

docente. Apesar de importantes, somente estas características não são

suficientes para garantir a qualidade do professor e tampouco a

certeza de uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes”.

(O5)

“Falta de capacitação dos docentes na área educacional, para a

construção de uma proposta inovadora”. (E1)

Cumpre ressaltar aqui o prejuízo da atitude acrítica, que resulta na falta de

criatividade (e até mesmo disponibilidade) para desencadear ou participar de mudanças

curriculares mais profundas, acompanhando o progresso da pedagogia no ensino,

particularmente na área da saúde.

iii. A formação do docente com relação ao contexto social em

que vive:

Podemos afirmar que a formação do aluno cidadão esbarra na formação social do

docente, quando este se distancia do contexto social em que atua profissionalmente e
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como docente. O artigo C1 diz que este professor deve atualizar-se em relação às

mudanças ocorridas na sociedade e na política, atuando de forma que leve esses alunos a

refletir sobre estes aspectos, objetivando sobretudo a formação cidadã deste aluno.

“Assim, o professor deve estar atento ao seu exercício profissional e às

transformações da contemporaneidade, tendo também o dever de levar

os alunos a discutir os aspectos políticos da profissão e de seu exercício

na sociedade, para que nela possam se posicionar como cidadãos e

profissionais”. (C1)

Os autores Medicis e Zago (2008) constataram em sua pesquisa que:

“[...] a educação para a cidadania procura despertar no aluno sua

criticidade e capacidade de analisar os fatos que acontecem na

sociedade, podendo ser pessoas capazes de mudar sua história,

dependendo de sua consciência e força de vontade para fazer valer sua

importância no contexto social, sendo a escola e o professor os

principais mediadores dessa construção da consciência crítica que se

almeja.

Assim, a formação do professor deve estar comprometida com a constantes

transformações sociais que ocorrem nos dias de hoje, o que demanda, portanto, mudanças

urgentes na sua prática docente (LIMA, BARRETO e LIMA, 2007).

iv. Competências do professor:

O perfil do professor para o século XXI solicita a construção de uma identidade

profissional que não seja imutável, mas capaz de leituras aprofundadas sobre o fenômeno

educacional (LIMA, BARRETO E LIMA, 2007). Para isto é necessário que o docente

desenvolva as competências profissionalizadas com a sua atuação docente.

“Na atividade docente, além das competências específicas para o

exercício de uma profissão, existem as competências próprias do

docente universitário, seja em determinada área do conhecimento, seja
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no domínio na área pedagógica, seja no exercício da dimensão política

da docência universitária”. (C1)

É possível perceber alguns elementos comuns a todas as teorias que tratam dos

saberes docentes e que buscam o aperfeiçoamento desta prática, tais como: criatividade,

sensibilidade, habilidade, intuição, criticidade, socialização, ética, autonomia, iniciativa,

conhecimento. Quando falamos em formação de professores, prática docente, processo

de ensino-aprendizagem, em algum momento nos deparamos com um destes elementos,

pois eles abarcam todos os campos envolvidos no ensino: o professor, o aluno e o

currículo (CONSOLO E PORTO, 2011).

Ser professor então, passa a ter um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar e

que o professor saiba articular os saberes de forma significativa, desdobrando uma visão

de totalidade e não fragmentada, de completude e não de dimensão lacunar, de

participação e não de isolacionismos de ações (LIMA, BARRETO E LIMA, 2007).

v. A formação docente como um processo reflexivo:

Considerando as mudanças sociais contemporâneas na educação e suas

repercussões na educação, não raro o docente irá se deparar com situações imprevistas,

não planejadas, em sua prática. Neste momento, é imperioso que o professor seja capaz

de refletir para oferecer soluções criativas, adequadas e motivadoras para o inusitado do

exercício docente. É importante destacarmos que a pouca publicação existente sobre este

assunto relacionados aos cursos de graduação em Nutrição dificulta estas discussões e as

sugestões de propostas para mudança relacionadas a este tema.

“Reconhece-se a necessidade de mudanças na prática docente em

saúde e discute-se a necessidade de formação do professor reflexivo em

cursos da área com mais longa tradição de debates sobre ensino, como

a enfermagem, a medicina e a odontologia. Em relação aos cursos de

Nutrição, praticamente convive-se com a inexistência de publicações

na literatura brasileira e com a falta de discussões sobre esta temática”

(C1)

“A educação vem sendo questionada em relação à sua capacidade de

formar profissionais capazes de atuar de forma crítica e reflexiva
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diante dos problemas vivenciados em uma sociedade dinâmica. Na

educação em saúde, na qual se insere a formação de nutricionistas, este

questionamento recai sobre a metodologia de ensino aplicada, o que

está relacionado diretamente com a formação do docente”. (O5)

Segundo estudo de Leite e Pelucio (2004) sobre o professor reflexivo e sua

influência na formação de sujeitos críticos, observa-se que a reflexibilidade é uma arte

que deve estar incutida no ser humano e que, independentemente de sua vontade, deve

fazer parte da sua responsabilidade como cidadão que quer transformar o mundo.

“O professor reflexivo é aquele que pensa-na-ação, interrogando-se

sobre as alternativas possíveis para um determinado momento e

avaliando seus resultados”. (C1)

Neste mesmo estudo os autores citam que “ A atuação do professor reflexivo é

que vai determinar a autonomia do aluno, na proporção direta da sua própria

autonomia, pois como agente de formação comprometido, deve buscar escrever sua

história para integrá-la com a história daqueles que está formando.  E conclui que o

professor reflexivo busca constantemente seu aprimoramento”, pois preocupa-se em

estar o mais preparado possível para exercer este “novo” papel docente.

Muitos docentes universitários agem com base em seus modelos históricos, em

uma “zona de conforto” que contêm elementos universais considerados válidos, mas

carecem de uma reflexão teórica capaz de tornar consequente uma tomada de decisões

(RIBEIRO E CUNHA, 2010).

vi. Resistência a modificações: reprodução do próprio modelo
de formação.

O professor universitário apresenta muitas vezes resistência às mudanças no seu

modus operandi de lecionar, por considerar desnecessário modificar a sua prática, visto

que na “sua época” o ensino era realizado desta forma. Como resultado, ele persiste ainda

hoje reproduzindo acriticamente este antigo modelo e considera que ele é eficaz. Este

professor também considera que a relação professor-aluno deve ser de: o professor manda

e o aluno tem a obrigação de obedecer, como cita o artigo C1.
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“Os próprios professores mostram-se resistentes às modificações,

continuam a ensinar como sabem, evitam às novas metodologias de

ensino-aprendizagem e incorporar concepções pedagógicas mais

avançadas ou de vanguarda, especialmente quando envolvem relações

democráticas entre professores e alunos. Em outras palavras, há uma

tendência a encarar com ceticismo ou descaso os aspectos pedagógicos

da docência universitária”. (C1)

Quando o docente, por alguma situação específica, se sente pressionado a mudar

seus conceitos e práticas pedagógicas, com relação tanto a visões novas do ensinar e

aprender quanto à introdução de novas tecnologias que até o momento lhe são

desconhecidas para ele, isto lhe provoca um sentimento de desconforto, pois obriga-o a

refletir sobre estas novas práticas e se auto avaliar como professor.

“As tentativas de mudança geram uma sensação de insegurança, o

chamado mal-estar docente, visto que já se encontram adaptados ‘a um

trabalho bem definido - o ensino, a transmissão de conhecimentos’”.

(C1)

É preciso considerar que a maioria dos docentes não contou, em sua formação, de

momentos específicos de preparação pedagógica sequer para o ensino tradicional

centrado na aula expositiva (ANASTASIOU, 2010).

vii. Falta de profissionalização da docência:

Ao participarmos de processo seletivo de docentes é possível identificarmos que

em grande parte estes profissionais procuraram a docência como uma “fuga” emergencial

para ocupação profissional. São questões já do senso comum que tais profissionais

baseiem-se no fato de estarem com dificuldade de se redefinirem profissionalmente ou

ainda, descontentes com o mercado de trabalho, encarando a docência não como uma área

profissional específica, mas como uma alternativa para não ficar sem trabalho.
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“Soma-se a isto a constatação de uma característica do ensino

superior, que é a da ciência desprofissionalizada (sem formação

pedagógica). Praticamente não existe preparo pedagógico para os

professores universitários, fato que, sem dúvida, contribui para a

deficiência no domínio da área educacional”. (C1)

A desprofissionalização na docência esbarra, muitas vezes, no fato destes

profissionais acreditarem que o fato de apresentarem uma vasta experiência profissional

e conhecimentos técnicos aprofundados em sua área de formação seja “suficiente” para

embasar sua atuação na docência.

A alteração desse quadro requer que o docente universitário assuma uma outra

definição para seu trabalho acadêmico, pois não se concebem professores universitários

improvisando aulas, sem uma formação específica para sua atuação (RIBEIRO E

CUNHA, 2010).

Por isso, se faz necessário citar a importância de se realizar capacitações docentes

com caráter institucional e contínuo, preparando este profissional para a docência crítica,

atualizada e reflexiva. Ocasionalmente, os planos pedagógicos da própria Instituição

devem ser revistos, em relação ao incentivo e investimento na capacitação docente

(ALVES e BEHRENS, 2010).

viii. Crise atual da formação docente - um processo necessário:

Estudo realizado por Pinto (2012), constatou que a profissão docente é

“carregada” de pré-conceitos e preconceitos que existem há várias décadas, mas que vêm

se modificando/reinventando ao longo da história.

Esta crise inicia-se na formação inicial de professores nos cursos de Pedagogia e

estende-se à formação dos professores universitários.

O artigo C1 sugere a necessidade de repensar a formação pedagógica do docente

universitário, que foi desenvolvida para um perfil de mercado competitivo e de exclusão

para uma formação social, real e reflexiva.
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“O modelo tradicional de formação pedagógica do docente

universitário está em crise e precisa ser repensado, pois mostra “uma

tendência de formação para o mercado, dentre as lógicas neoliberais”.

(C1)

Atualmente assistimos a uma desvalorização da prática docente pela sociedade,

ao ponto de as pessoas perguntarem aos professores a seguinte questão: “Você trabalha

ou só dá aula?”. Como se lecionar fosse algo superficial ou mínimo... O artigo ST2

relaciona essa desvalorização da profissão docente com a resistência às mudanças pelos

próprios professores:

“Ao abordar a formação pedagógica de professores de Nutrição, [...]

aponta que as resistências por parte de docentes às mudanças exigidas

nas DCN de 2001, estão relacionadas com a desvalorização das

atividades de ensino e na formação discente não focada no aprender a

aprender”. (ST2)

O professor tem sofrido muito nas últimas décadas com a desqualificação

profissional, por diversos fatores, dentre os quais se destacam o descaso do poder público

com a formação e atuação desses profissionais e até mesmo com a democratização do

ensino e do acesso à carreira do magistério. Este último fato implicou na ampliação das

camadas sociais que buscam essa profissão, sendo a maioria advinda do ensino público,

sabidamente precário (PINTO, 2012).

ix. Capacitação docente como um dos alicerces para o sucesso
do projeto pedagógico de uma instituição: um desafio.

Com a expansão das vagas dos cursos superiores no Brasil e a mudança da

realidade educacional causada pelo contexto social em que vivemos atualmente,

iniciativas que deveriam provocar nas Instituições de Ensino Superior uma reflexão frente

à construção do seu Projeto Pedagógico de Curso, levando se necessário a reconstrução

deste projeto baseado no principal objetivo de alicerçar uma prática docente

transformadora na Educação Superior não ocorrem na intensidade necessária.
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Um alicerce de tal transformação consiste na capacitação docente como desafio

de proporcionar subsídios àquele profissional técnico que queira se tornar professor ou

aquele que já o é, mas resiste às mudanças necessárias ao seu melhor desempenho

profissional na área da docência.

“Esta nova proposta de matriz curricular apesar de entendida como a

melhor proposta, é cercada de conflitos e reflexões. Apresenta a

necessidade de um acompanhamento muito próximo por parte da

coordenação do curso e capacitação constante dos professores”.

(RC5)

Entretanto, apenas iniciativas institucionais não lograrão sucesso neste propósito,

uma vez que:

“Não bastará a elaboração de projetos político-pedagógicos

inovadores, se os docentes não estiverem preparados para desenvolvê-

los”. (C1)

Anastasiou (2010), afirma que a formação continuada do docente é essencial,

devendo se constituir num dos objetivos claramente enunciados do projeto de cursos, em

consonância com o Projeto Institucional.

A título de exemplo, Alves e Behrens (2010) destacam em sua pesquisa algumas

linhas de ações encontradas no PPP do Curso de Pedagogia de 1999, do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul, localizado em Santa Catarina:

 Realizar encontros para capacitação do Colegiado no uso da informática,

como um dos recursos metodológicos para pesquisa;

 Promover programas de Capacitação Docente, minimizando as aulas

expositivas, diminuindo a centralização na figura do professor e na

transmissão de informações, com vistas à parceria

aluno/conhecimento/professor.

 O assessoramento, pelo Colegiado de Pedagogia (com carga horária

remunerada) os demais Colegiados da Instituição em programas de

capacitação para docentes.
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Essas ações, apesar de terem sido descritas há mais de uma década, mantém, nos

dias de hoje, sua atualidade, demonstrando não apenas a necessidade das Instituições de

Ensino Superior atualizarem seu Corpo Docente quanto às novas correntes de pensamento

e recursos subsidiários para a função de ensinar, mas a própria valorização deste conjunto

de profissionais, na formação do profissional demandado pela sociedade brasileira para o

cuidado de suas necessidades de saúde.



CONCLUSÕES
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O presente trabalho teve o intento de, a partir da análise de textos publicados na literatura

nacional classificados no sistema Qualis/CAPES para a área de Nutrição, levantar as tendências

de mudanças curriculares de cursos superiores em Nutrição mormente como uma resposta às DCN

fixadas para tais cursos. Por outro lado, foi também enfatizada características da capacitação

docente em função do documento legal. Foram localizados 24 artigos, em 5 periódicos,

publicados no período de 2004 a 2014, época pouco posterior à promulgação das DCN, onde pode

se imaginar que as mudanças nas instituições de formação devem ter ocorrido. Os periódicos

situaram-se, na classificação QUALIS da área de Nutrição entre B1, B3, B4 e C3. Causou espécie

o número reduzido de publicações identificadas, considerando-se a importância das temáticas

estudadas.

As DCNs do Curso de Graduação em Nutrição não incluem, no que diz respeito

ao perfil de egresso, explicitamente o nutricionista como um profissional da área da saúde,

embora diversos autores situem o profissional nesta área, específicamente.

Ainda em relação ao perfil profissional do egresso, os autores levantados apontam

para a necessidade de constantes revisões das competências gerais e específicas

imprescindíveis à (re)definição constante do perfil profissional apresentado pelas DCN,

considerando-se o ensino para a prática profissional em um mundo de trabalho em

constante mutação, exigindo uma formação crítica e reflexiva do nutricionista, tornando-

o apto para atuar na sociedade, formando não apenas um profissional técnico-científico e

mas principalmente um cidadão.

Estas (re) definições devem estar inseridas no PPPC, que como características

principais deve apresentar flexibilidade e possibilidades de adaptação ao mundo

contemporâneo, não limitando o graduando a um simples objeto de transferência acrítica

de informações. Entretanto, ainda é possível encontrarmos a forte influência flexeneriana

em alguns currículos da área de Nutrição, expressos por sua forma linear e pouco

integrada. A discrepância entre a documentação dos currículos e sua operacionalização,

da qual resulta a real formação do profissional para a inserção no mercado também foi

identificada.

Os modelos curriculares tradicionais influenciam diretamente nas

estratégias de ensino-aprendizagem praticadas pelos docentes, centrando-as em aulas

expositivas e que pouco contribuem para o papel ativo que o discente deve desenvolver

para construção de seu próprio conhecimento. Ainda é urgente a inversão dos papeis dos

sujeitos deste processo, sendo o professor o facilitador entre o aluno e o mundo do
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conhecimento e o discente tomando seu papel como principal (ativo, reflexivo e crítico)

nesta relação.

Contribuindo para a realização desta troca está a ampliação das estratégias

de ensino, onde encontram-se a Interdisciplinaridade e as Metodologias

Problematizadoras (destacando-se a Aprendizagem Baseada em Problema e a

problematização). Já é sabido que a prática destas estratégias inovadoras ainda é um

desafio, pois a estrutura dos currículos tradicionais desestimula o trabalho multi e

interdisciplinar e a presença de padronização currículos por uma mesma instituição por

diversas regiões do país para salas com excesso de alunos torna o desenvolvimento das

metodologias problematizadoras quase que impossível, considerando as características de

cada uma.

Outro fator que está intimamente atrelado às estratégias de ensino-

aprendizagem e que devem estar claramente declaradas no PPPC é a avaliação de

aprendizagem discente. É característica das instituições de ensino utilizarem a avaliação

somativa, na contramão das metodologias de aprendizagem problematizadoras, onde o

professor atua como mediador. Também nas avaliações (exercidas em caráter formativo),

cabe a este acompanhar de perto o aluno, identificando suas dificuldades, minimizando-

as, corrigindo e recuperando este aluno.

No que diz respeito mais especificamente à formação docente, os trabalhos

levantados afirmam que os professores muitas vezes encaram, a docência não como uma

área profissional específica, mas simplesmente como uma alternativa de trabalho, do que

resulta a desqualificação e a menor profissionalização nesta área. É, portanto, necessário

que as instituições formadoras encarem a capacitação docente como uma política, quando

planejam seus Projetos de Desenvolvimento Institucional e Programas Político

Pedagógicos de Cursos. O esforço deve ocorrer para que os docentes deixem de

reproduzir o modelo tradicional no qual foram formados, adotando novas estratégias

pedagógicas mais condizentes com as vertentes do pensamento curricular voltado para

egressos com competências adequadas às necessidades da sociedade que demanda por

cuidados à sua saúde.
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DADOS DO PARECER

Nº CEP: 0293/2015

A presente pesquisa tem como objetivo Geral Analisar, por meio de análise documental, a literatura

científica nacional considerada relevante à temática da formação Superior em Nutrição no período de 2004 -

2014 como produto final Organizar um evento entre instituições formadoras e detentoras de periódicos na

área de Nutrição voltado para o planejamento da inserção, nos meios de divulgação científica nacionais, da

temática do

planejamento curricular voltado para a formação profissional baseada em competências esperadas no

egresso, ampliando assim o campo de pesquisa e debates sobre o assunto. O presente estudo, do ponto de

vista de sua natureza, será caracterizado como Pesquisa Documental, pois tem como objetivo primário

examinar materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem

ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares. Entretanto, as fontes primárias

de material de pesquisa serão periódicos nacionais que incluam artigos científicos a respeito da área de

Nutrição.Considerando-se os pressupostos apresentados, a pesquisa seguirá um referencial qualitativo na

seleção (obtenção) e na análise dos dados obtidos, tendo um caráter descritivo. Para realização da análise

documental sobre a temática da Formação Superior em Nutrição utilizaremos os periódicos nacionais mais

bem
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colocados na classificação no sistema Qualis/CAPES para Nutrição. Inicialmente os dados serão obtidos por

meio de consulta eletrônica ao sistema Web/Qualis, onde será realizado o levantamento dos títulos dos

periódicos nacionais da área de Nutrição, por consulta de classificação e área de avaliação, considerando

inicialmente o estrato de maior qualidade (A1, A2 e B1). Será realizada a pré-seleção dos artigos nos

periódicos selecionados valendo-se de consulta eletrônica nas bases de dados e utilizando descritores

relacionados a formação Superior em Nutrição, na seguinte ordem: índice do periódico (título), resumo

(palavra-chave) e por último no ?corpo? do texto. Em seguida, os artigos selecionados como pertinentes à

temática selecionada serão lidos na íntegra, elaborando-se um fichamento, resultado de uma leitura

aprofundada dos conteúdos abordados, destacando os trechos mais importantes encontrados no texto. A

pesquisa irá considerar o intervalo de tempo entre

2004 a 2014, uma vez que este engloba as mudanças discutidas no Referencial Teórico deste trabalho. Os

dados obtidos serão objeto de análise temática, sendo agrupados, por semelhança, em eixos temáticos

(tanto previamente traçados como os originados do próprio material empírico). A presente pesquisa não

abrange a coleta de dados com seres humanos, considerando-se as próprias características da pesquisa

documental. Por utilizar como fontes primárias publicações científicas, não há sequer questionamentos

referentes a sigilo envolvidos, dada a divulgação do material.

Objetivo geral: Analisar, por meio de análise documental, a literatura científica nacional considerada

relevante à temática da formação Superior em Nutrição no período de 2004 - 2014.

Objetivos específicos:

Mapear os periódicos nacionais com a melhor classificação no sistema Qualis/CAPES para a área de

Nutrição;

Identificar nestes periódicos as publicações referentes a temática da formação Superior em Nutrição, em

particular: os tipos de artigos publicados e o teor das informações neles contida;

Contribuir para reflexão sobre a formação Superior em

Nutrição após a instauração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição;
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Riscos: Não haverá riscos para as situações física, psicológica, social e educacional dos indivíduos ou

instituições envolvidas na pesquisa, considerando que os documentos foram publicados e tem acesso livre a

consulta.

Benefícios: Os benefícios decorrente desta pesquisa são considerados diretos às instituições

formadoras do Ensino Superior em Nutrição e detentoras de periódicos nesta área, pois possibilitará o

planejamento da inserção, nos meios de divulgação científica nacionais, da temática do planejamento

curricular voltado para a formação profissional baseada em competências esperadas no egresso, ampliando

assim o campo de pesquisa e debates sobre o assunto

Projeto de Pesquisa apresentada à Universidade Federal de São Paulo, programa de Mestrado Profissional

em Ensino em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS)

para obtenção do título de Mestre Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, sob a orientação do Prof.

Dr. José A. Maia de Almeida.

O presente estudo, do ponto de vista de sua natureza, será caracterizado como Pesquisa Documental, pois

tem como objetivo primário examinar materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações

complementares. Considerando-se os pressupostos apresentados, a pesquisa seguirá um referencial

qualitativo na seleção (obtenção) e na análise dos dados obtidos, tendo um caráter descritivo.

METODOLOGIA :Caracterização da Pesquisa O presente estudo, do ponto de vista de sua natureza, será

caracterizado como Pesquisa Documental, pois tem como objetivo primário examinar materiais de natureza

diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se

novas e/ ou interpretações complementares. Entende-se aqui por documento os materiais escritos, como,

por exemplo, jornais, revistas, diários, obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios,

dentre outros (GODOY, 1995). Entretanto, as fontes primárias de material de pesquisa serão periódicos

nacionais que incluam artigos científicos a respeito da área de Nutrição. Considerando-se os pressupostos

apresentados, a pesquisa seguirá um referencial qualitativo na seleção (obtenção) e na análise dos dados

obtidos, tendo um caráter descritivo. Segundo MINAYO (2004) a pesquisa qualitativa incorpora as questões

ligadas ao significado e à intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, e

quando relacionada ao campo da saúde, faz eclodir questões relacionadas às ciências sociais, visto
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que a saúde não institui disciplina nem campo separado das outras instâncias da realidade social. A

pesquisa qualitativa aborda questões relacionadas ao caráter social e ideológico. A pesquisa descritiva tem

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população, fenômeno ou

estabelecimento de relações entre variáveis, visando à identificação, registro e análise das características,

fatores ou variáveis. E uma de suas características mais significante está a utilização de técnicas

padronizadas de coleta de dados (SOUZA; SANTOS e DIAS, 2008).

Contextualização da Pesquisa Para realização da análise documental sobre a temática da Formação

Superior em Nutrição utilizaremos os periódicos nacionais mais bem colocados na classificação no sistema

Qualis/CAPES para Nutrição. Segundo a CAPES (2013) serão considerados periódicos apenas os produtos

com ISSN que possuam corpo editorial qualificado e apresentam conteúdo composto exclusivamente por

artigos científicos. O Qualis é um sistema de avaliação de periódicos da Fundação CAPES do Ministério da

Educação, onde a classificação dos periódicos está apoiada em dois princípios gerais: o impacto a

circulação das publicações (CAPES 2013). A classificação dos periódicos é realizada em uns dos estratos

Qualis (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C) conforme princípios centrais estabelecidos pela CAPES e comum a

todas as áreas (CAPES 2013). 4.3Coleta de Dados Inicialmente os dados serão obtidos por meio de

consulta eletrônica ao sistema Web/Qualis, onde será realizado o levantamento dos títulos dos periódicos

nacionais da área de Nutrição, por consulta de classificação e área de avaliação, considerando inicialmente

o estrato de maior qualidade (A1, A2 e B1). Será realizada a pré-seleção dos artigos nos periódicos

selecionados valendo-se de consulta eletrônica nas bases de dados e utilizando descritores relacionados a

formação Superior em Nutrição, na seguinte ordem: índice do periódico (título), resumo (palavra-chave) e

por último no "corpo" do texto. Em seguida, os artigos selecionados como pertinentes à temática

selecionada serão lidos na íntegra, elaborando-se um fichamento, resultado de uma leitura aprofundada dos

conteúdos abordados, destacando os trechos mais importantes encontrados no texto. A pesquisa irá

considerar o intervalo de tempo entre 2004 a 2014, uma vez que este engloba as mudanças discutidas no

Referencial Teórico deste trabalho.

 Documentos obrigatórios apresentados (folha de rosto, projeto de pesquisa )

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nada consta

Recomendações:

Sem inadequações (análise documental)
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Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios semestrais (no caso

de estudos pertencentes à área temática especial) e anuais (em todas as outras situações). É também

obrigatória, a apresentação do relatório final, quando do término do estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:

SAO PAULO, 16 de Abril de 2015

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador)
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