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Resumo  

Esse trabalho tem por objetivo apreender e analisar a percepção de professores, coordenadores 

pedagógicos e nutricionistas sobre o seu papel no processo de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN). Trata-se de um estudo transversal, descritivo de caráter quali-quantitativo. 

As percepções, concepções e práticas sobre EAN de professores (n=56) e coordenadores 

(n=3) de duas escolas municipais de ensino fundamental e nutricionistas (n=28) do 

Departamento de Alimentação Escolar vinculados ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar foram investigadas, por meio da aplicação de instrumento atitudinal do tipo Likert, 

narrativas e a partir de entrevistas semiestruturadas, respectivamente. O instrumento atitudinal 

do tipo Likert foi construído a partir de quatro dimensões. Sua validade foi verificada por 

meio de testes de correlação linear e a confiabilidade por meio de aplicação do teste dos 

postos sinalizados de Wilcoxon. Foram descritos os resultados em valores médios por 

asserção. As entrevistas e narrativas foram transcritas integralmente e posteriormente 

analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, a partir de 

núcleos direcionadores. Categorias emergiram a partir das unidades de contexto e registro. O 

estudo está em consonância com os preceitos éticos de pesquisa e foi concedido autorização 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, mediante parecer 

1.242.853 de 24/09/2015. Para os professores as ações de EAN devem envolver outros 

profissionais e campos do conhecimento e devem contemplar em suas bases conceituais as 

temáticas da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano a Alimentação 

Adequada (DHAA). Para os coordenadores pedagógicos a EAN trata principalmente do 

oferecimento da oferta de alimentos e de seus aspectos nutricionais. Os nutricionistas 

percebem o tema de diferentes formas, destaque para EAN como um processo que envolve 

sensibilização e transferência de conhecimento visando à mudança de comportamento 

alimentar. Na percepção de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas observa-

se a coexistência de diferentes tendências pedagógicas, destaque para os modelos tradicionais, 

mais privilegiados, e os modelos progressistas. Estes atores ressaltam a necessidade do 

desenvolvimento de prática interprofissional em EAN, consideraram importante a presença de 

outras áreas do conhecimento para nortearem as práticas de EAN na escola e a necessidade de 

processos permanentes que envolvam abordagens interdisciplinares e transversais.   

Palavras-chave: 1. Educação Alimentar e Nutricional; 2. Alimentação escolar; 3. Hábitos 

alimentares.   



 

Abstract 

This study aims to understand and analyze the perception of teachers, coordinators, and 

nutritionists on their role in the process of food and nutrition education (FNE).  This is a 

cross-sectional, descriptive study of qualitative and quantitative nature. Perceptions, concepts 

and practices of FNE of teachers (n=56) and coordinators (n=3) of two public elementary city 

schools of São Paulo (EMEFs), and nutritionists (n=28) of the School Feeding Department 

linked to the National School Feeding Programme were investigated using a Likert-type 

attitudinal instrument, narratives and semi-structured interviews, respectively. The Likert-type 

attitudinal instrument was built based on four dimensions and its validity was verified by 

linear correlation and reliability by applying the test of Wilcoxon signed rank. Results were 

described in mean values by assertions. Interviews and narratives were transcribed in 

verbatim and after that analyzed by using the content analysis method, from thematic nuclei. 

Categories and emerged from context and registry units. The study is in line with the ethical 

principles of research and authorization was granted by the Research Ethics Committee of the 

Federal University of São Paulo, under protocol number 1,242,853 of 09/24/2015. For 

teachers FNE actions must involve other professionals and areas of knowledge and should 

include in their conceptual base, the Nutrition and Food Security and the Human Right for an 

Adequate Nutrition themes. For coordinators FNE represents mainly the supply of food and 

its nutritional aspects. Nutritionists perceive the issue in different ways, especially FNE as a 

process that involves awareness raising and knowledge transfer aiming to achieve an eating 

behavior change. In the perception of teachers, coordinators, and nutritionists it can be 

observed the coexistence of different pedagogical trends, highlighting the traditional, as the 

more privileged models, as well as progressive models. These actors emphasized the need to 

develop interprofessional practices in FNE, and they consider important the presence of other 

areas of knowledge to guide these  practices in school, as well as the need for permanent 

processes involving interdisciplinary and cross-content approaches. 

Keywords: 1. Food and Nutrition Education; 2. School feeding; 3. Eating habits. 
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1. Apresentação 

1.1. O interesse pelo objeto de estudo 

Atuando no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tenho muitos 

desafios como nutricionista. Ingressei na Prefeitura Municipal de São Paulo no ano de 2013 

para compor a equipe de nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar (DAE). No 

mesmo ano, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tornou-se uma das frentes de trabalho 

do DAE, e diversas ações começaram a ser desenvolvidas nas escolas de forma pontual. 

Nesse mesmo ano, o DAE participou do “Projeto Educando com Horta e Gastronomia”, 

desenvolvido pela Universidade de Brasília em parceria com Food and Agriculture 

Organization (FAO). Em 2014, um novo projeto intitulado “Prêmio Educação Além do 

Prato”, foi estruturado com o intuito de valorizar os cozinheiros escolares e a alimentação na 

escola possibilitando a aproximação das famílias e a discussão do tema alimentação e nutrição 

em suas múltiplas dimensões. Em 2015, o DAE participou da construção e implementação do 

projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) denominado “Na Mesma 

Mesa”, com o intuito de aproximar os professores dos processos de EAN na escola, a partir da 

valorização do comer e do convívio à mesa entre alunos e professores. Em 2016, outra medida 

importante para fortalecimento de ações que visam à promoção da saúde foi a publicação da 

lei n° 16.140/2015 que prevê obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos ou de base 

agroecológica na alimentação escolar e da construção do Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional.      

As ações e projetos desenvolvidos pelo DAE coadunam com as propostas do PNAE e 

foi nesse cenário de práticas em EAN que surgiu o interesse pela presente pesquisa. 

Particularmente, percebo um distanciamento teórico-prático no desenvolvimento de ações e 

projetos, fragilizando os processos de EAN na escola. Os campos conceituais precisam ser 

ampliados para melhor compreensão da EAN e os caminhos percorridos carecem de 

avaliações mais profundas. Conhecer a percepção e concepção dos profissionais que 

estruturam e desenvolvem as ações e os projetos de EAN na escola é essencial para 

compreender e propor novos caminhos a percorrer. 
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2. Introdução 

2.1. O Programa Nacional de Alimentação Escolar e o papel do nutricionista 

Os objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) não se resumem 

em suprir as necessidades nutricionais diárias do escolar de acordo com a faixa etária. Além 

de garantia de direitos previsto na constituição, o PNAE tem o objetivo de reduzir a evasão 

escolar, melhorar o aprendizado e contribuir com a formação do hábito alimentar saudável 

(BRASIL, 2013).  

Planejar cardápios considerando a cultura e tradições alimentares locais, de modo 

sustentável e com base na diversificação agrícola regional é um dos principais desafios 

profissionais (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013).  A grandeza do município de São Paulo, com 

diversidade de culturas, que incluem não só brasileiros provenientes de outros estados, mas 

também imigrantes (ex: bolivianos), e as dificuldades para acesso a diferentes comunidades 

são obstáculos encontrados pelo nutricionista para elaborar um cardápio que considere todos 

os aspectos necessários para formação e desenvolvimento do escolar, incluindo seu papel 

pedagógico.  

Ainda, no âmbito do PNAE, compete ao profissional planejar, orientar e supervisionar 

as atividades de seleção e compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, 

zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observando sempre as boas 

práticas higiênico-sanitárias (BRASIL, 2009).  

O cumprimento das atribuições do nutricionista previstas no programa apresenta-se 

como um desafio para os profissionais. Realizar avaliação nutricional e diagnóstica 

nutricional é também atribuição do nutricionista do PNAE (BRASIL, 2013). No entanto, 

considerando a realidade das escolas do município de São Paulo, com cerca de 925 mil 

alunos, é praticamente impossível avalia-los, pois, a quantidade insuficiente de nutricionistas 

não atende a proposta do programa. No Departamento de Alimentação Escolar (DAE) existem 

46 nutricionistas supervisores escolares para atender cerca de 2.833 escolas, 

aproximadamente 2.312.346 refeições por dia. Por não realizar essa avaliação não há 

diagnóstico preciso sobre o perfil nutricional dos escolares matriculadas na rede municipal o 

que, de certa forma, compromete o planejamento e avaliações das ações voltadas à promoção 

da saúde.  
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Outra dificuldade encontrada pelos nutricionistas que atuam no PNAE no município 

de SP é como interagir com os agricultores familiares e empreendedores de famílias rurais e 

participar do processo de licitação e compra direta da agricultura familiar para aquisição de 

gêneros alimentícios. A resolução 26/2013 do FNDE prevê a compra de 30% dos produtos da 

agricultura familiar, os quais devem ser destinados à alimentação escolar, porém os 

agricultores ainda não conseguem produzir quantidade suficiente de alimentos para abastecer 

as escolas do município de São Paulo e o processo licitatório e as regras para aquisição de 

alimentos dificultam o processo.    

Faz parte ainda das atribuições do nutricionista, a responsabilidade de desenvolver 

ações de educação alimentar e nutricional nas escolas, considerando como estratégias, a oferta 

da alimentação saudável, a implantação e manutenção de hortas escolares pedagógicas, a 

inserção do tema alimentação saudável no currículo escolar, a realização de oficinas culinárias 

experimentais com os alunos, a formação da comunidade escolar, bem como o 

desenvolvimento de tecnologias sociais que a beneficiem, com vistas à preservação e 

recuperação da cultura alimentar, metas que ainda não foram alcançados plenamente, 

principalmente pelo desconhecimento dos caminhos que devem ser percorridos para atingi-los 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2013). 

Os limites encontrados para implantação de hortas e a sua utilização como ferramenta 

pedagógica são claros, o nutricionista apresenta o desconhecimento técnico em solo, ecologia 

e outros componentes importantes. Além disso, sua formação pedagógica não é, na maioria 

das vezes, suficiente para que desenvolva ações que possam de fato desenvolver o escolar 

(SANTOS, 2005; BRASIL, 2012). 

Além disso, a inserção do tema alimentação saudável no currículo escolar depende da 

unidade educacional e do corpo docente. No município de São Paulo a EAN desenvolvida 

pelos nutricionistas do DAE são realizadas pontualmente na escola e com metodologia pouco 

clara. Como uma de suas atribuições, o nutricionista tem o desafio de estimular os educadores 

a abordar o tema em sala de aula, e ainda, propor estratégias em conjunto para serem 

desenvolvidas no espaço escolar. Para execução dessas atividades é comum e necessário que 

o nutricionista realize cursos voltados aos educadores, com intuito de capacitá-los e dar 

continuidade ao processo de formação desses profissionais (BRASIL, 2006; BRASIL, 2012). 

Nessa lógica, a integração desses atores para o desenvolvimento de ações de EAN permite 

que diferentes olhares e perspectivas sobre o tema sejam considerados, possibilitando, desta 
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forma, o compartilhamento de experiências e conhecimentos em prol da formação de hábitos 

alimentares dos educandos. Segundo Batista (2012), 

Integração entendida numa perspectiva de novas interações no trabalho em equipe 

interprofissional, de troca de experiências e saberes e posição de respeito à 

diversidade, possibilitando-se, com isso, a cooperação para o exercício de práticas 

transformadoras, parcerias na construção de projetos e exercício permanente do 

diálogo (BATISTA, 2012, p.25). 

Assim, a prática colaborativa em EAN, tendo em vista os saberes e habilidades 

profissionais dos professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas é um dos caminhos 

para se alcançar melhores resultados promoção da saúde dos escolares.      

O Marco em EAN para as políticas públicas traz como princípios para ações de EAN a 

intersetorialidade, destacando a articulação entre setores, a troca e a construção de saberes e a 

possibilidade de desenvolvimento de práticas educativas em alimentação e nutrição mais 

efetivas e eficazes (BRASIL, 2012). Nesse sentido, a resolução 26/2013 do FNDE ressalta a 

importância da intersetorialidade, por meio de ações articuladas entre educação, saúde, 

agricultura, sociedade civil, ação social, destacando a EAN para o alcance dos objetivos 

propostos pelo PNAE.   

Segundo a PNAN (2011), a intersetorialidade visa à superação da fragmentação das 

políticas nas áreas onde são executadas e, para tanto, considera como prioridade, integrar os 

diferentes setores para fomentar e desenvolver a EAN. Na perspectiva da SAN, tendo a EAN 

como estratégica, a intersetorialidade se apresenta como uma estratégia prioritária na 

construção de espaços legítimos para o diálogo entre os diferentes setores envolvidos na 

dinâmica alimentar (FERREIRA E MAGALHÃES, 2007).  

No contexto do município de São Paulo são realizadas diversas ações de EAN, pelas 

Secretarias da Saúde, Assistência Social, Educação, Trabalho e Empreendedorismo e Verde e 

Meio Ambiente. O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PMSAN) 

publicado pelo decreto n° 57.007/2016, traz que as ações de EAN são realizadas de forma 

centralizada, descentralizada e algumas vezes de forma desarticulada. Nesse contexto, o 

PMSAN propõe o fortalecimento e a ampliação das ações intersetoriais, com vistas a 

favorecer o diálogo entre as secretarias possibilitando, desta forma, o desenvolvimento de 

ações integradas de EAN (CAISAN, 2016). 
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Dessa forma, é necessário implementar estratégias para atender as diretrizes do PNAE, 

que contribuam para promoção da saúde no contexto escolar. Entende-se que não se trata 

apenas de, prevenir doenças e potencializar saúde, mas sim, contribuir com a formação de 

hábitos saudáveis do escolar, fortalecer as relações intersetoriais e interprofissionais, para 

favorecerem o diálogo entre indivíduos e grupos populacionais, em um processo permanente 

que envolva aprendizagem compartilhada para se transformar e transformar o outro (BRASIL, 

2012; Brasil, 2013). 

2.2. Justificativa  

A alimentação escolar, por ser um direito previsto na Constituição Federal, e as ações 

de educação alimentar e nutricional, por serem estratégicas de muitas políticas públicas em 

saúde e alimentação, são temas relevantes e em destaque nas propostas de governo atual no 

munícipio de São Paulo. 

No contexto atual, no que tange a alimentação escolar, o papel dos nutricionistas, 

professores e coordenadores pedagógicos é imprescindível para promover a educação 

alimentar e nutricional de qualidade, que valorize o educando em todas as suas dimensões. A 

partir dos poucos estudos que tratam desse tema, compreendo que há dificuldade na atuação 

conjunta de nutricionistas que atuam na alimentação escolar e outros atores da escola na 

realização da educação alimentar e profissional.  

Tendo em vista esses aspectos e a necessidade de se compreender as razões que 

expliquem essas dificuldades, propõe-se neste estudo, conhecer a percepção dos professores, 

coordenadores e nutricionistas sobre EAN para nortear a elaboração e o desenvolvimento de 

propostas formativas permanentes sobre essa temática, possibilitando que estes profissionais 

trabalhem de forma colaborativa para formação de hábitos alimentares saudáveis do escolar.  
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3. Referencial Teórico 

3.1. Educação Alimentar e Nutricional: aspectos históricos e políticos. 

Os primeiros estudos registrados sobre educação alimentar remontam a década dos 

anos 1930 com as pesquisas realizadas por diversos autores, dentre eles Josué de Castro e os 

estudos desenvolvidos por Gilberto Freyre (L’ABBATE, 1988).  

A educação alimentar, como era denominada durante o Estado Novo, nasceu com o 

intuito de modificar a alimentação da população, sendo um dos pilares dos programas 

governamentais de proteção aos trabalhadores (L’ABBATE, 1988). Em 1940, instituiu-se o 

Serviço de Alimentação e Previdência Social-SAPS, política pública que visava a 

conscientização sobre os aspectos e problemas da alimentação na população, e entre suas 

principais atribuições estava o trabalho de educação alimentar (BARROS e TARTAGLIA, 

2009). Nesse período, as ações de educação alimentar tinham o intuito de ensinar os 

trabalhadores a se alimentar ‘corretamente’, segundo um parâmetro descontextualizado e 

estritamente biológico (BRASIL, 2012). Valente (1986) e Lima (2000) enfatizam que as 

ações de educação alimentar a partir da década de 1940, fundamentaram-se no mito da 

ignorância, e eram destinadas à população de baixa renda, com o intuito de “ensinar o pobre a 

comer”.   

As práticas educativas enfocavam exclusivamente o repasse de informações sobre 

saúde, alimentação e nutrição, a fim de se obter uma alimentação saudável em termos 

nutricionais e higiênico-sanitários (MACHADO et al, 2014). As ações educativas eram 

realizadas por ‘visitadores de alimentação domiciliar’, que visitavam os domicílios, com o 

objetivo de realizar a educação alimentar de forma tradicional, ou seja, difundindo 

informações na lógica da prevenção de doenças, de acordo com as recomendações de 

educação para saúde da época, e por meio de recursos como boletins, impressos, livros 

infantis abordando o tema de nutrição, assim como práticas educativas que se distanciavam do 

cotidiano, sem sentido cultural e significado para educadores e educando (BOOG, 2011; 

BRASIL, 2012). 

Na década de 50, as questões econômicas e o contexto geopolítico foram relevantes 

para o desenvolvimento de novas diretrizes e caminhos da Educação Alimentar. É importante 

destacar que após a segunda guerra mundial e a revolução verde, o Brasil recebeu ajuda do 
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programa alimentar criado pelo governo norte-americano, com o intuito de expandir seu 

mercado, e a Educação Alimentar era utilizada como estratégia para induzir a população a 

consumir produtos, como a soja, que não faziam parte do hábito alimentar dos brasileiros 

(BOOG, 2011). Merece destaque nesse período, as contribuições da Comissão Nacional de 

Alimentação (CNA), que se propunha a estudar os hábitos alimentares da população e 

estimular e acompanhar as campanhas educativas, além da promulgação do primeiro Plano 

Nacional de Alimentação e Nutrição, considerado o embrião do planejamento nutricional 

brasileiro, que posteriormente contribuiu para a concretização do Programa Nacional de 

Merenda Escolar (VASCONCELOS, 2005).   

Entre as décadas de 1960 e 1970, a abordagem das ações de Educação Alimentar era 

direcionada para mudanças de comportamento alimentar e, após a instauração do regime 

militar, as ações educativas foram relegadas, pois as medidas instituídas nesse período 

priorizaram a suplementação alimentar e o combate às carências nutricionais específicas, 

substituindo o paradigma social vigente pelo paradigma técnico. Essa época se caracterizou 

pela estreita colaboração entre os técnicos da área da saúde e o setor produtivo, responsáveis 

na conjuntura da época, pelos programas de nutrição (BOOG, 2011; CAMOSSA et al., 2005).  

Com base em pesquisas sobre alimentação e introdução de novos alimentos da época, 

e o entendimento de que transformações estruturais nos modelos econômicos contribuiriam 

para solucionar problemas alimentares da população, a renda foi identificada como principal 

obstáculo à alimentação adequada. Assim, o binômio alimentação-educação foi substituído 

pelo binômio alimentação-renda, o que levou a Educação Nutricional ao exílio por duas 

décadas quando se acreditava que os problemas alimentares da população seriam resolvidos, 

por meio de intervenção no modelo econômico, desconsiderando os aspectos educativos 

(CAMOSSA et al., 2005). Nesse período, a Educação Alimentar passou a ser denominada de 

Educação Nutricional devido ao caráter mais técnico das intervenções na área de nutrição e o 

desenvolvimento de programas apoiados em dados relativos à epidemiologia das carências 

nutricionais. Nessa época, houve um distanciamento das abordagens que envolviam a cultura 

alimentar, educação e ensino, fortalecendo a vertente de pensamento crítico-reprodutivista 

que se estabelecia na época (BOOG, 2011).   

Com os debates e avanços na área de Segurança Alimentar e Nutricional a partir de 

1980, e a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) na 

década de 90, a Educação Nutricional ganhou força.  A partir de 1990, a promoção de práticas 
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alimentares saudáveis marca presença nos documentos oficiais brasileiros, principalmente nas 

políticas públicas e programas de governo. As ações educativas agora passam a ser 

denominadas de Educação Alimentar e Nutricional, que volta à tona como tema de discussões 

em congressos da área com novas perspectivas de atuação, valorizando a ênfase no sujeito, na 

democratização do saber, na cultura, na ética e na cidadania (LIMA et al., 2003; CAMOSSA 

et al., 2005). 

A realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 

2004 passou a ser estratégica para as ações de promoção de práticas alimentares saudáveis, 

destacando sua importância na atenção básica à saúde e nas escolas de ensino fundamental e 

médio, valorizando os produtos regionais e os hábitos alimentares (RODRIGUES e 

RONCADA, 2008).              

A EAN no contexto das políticas públicas de saúde é vista como estratégia 

fundamental para o enfrentamento dos novos desafios no campo da saúde e alimentação do 

escolar (SANTOS, 2012). No entanto, apesar de todos os avanços nas discussões sobre o 

tema, observa-se uma lacuna entre as formulações das políticas e as ações desenvolvidas, e 

um distanciamento entre o discurso e as práticas educativas (BOOG, 2011). 

Uma vez prevista como ação estruturante de políticas públicas de alimentação e 

nutrição, tornou-se fundamental a reflexão sobre a configuração da EAN enquanto ação 

governamental (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2008). Destaca-se o papel do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação na elaboração de ações e programas de Educação Alimentar e Nutricional na 

perspectiva a Segurança Alimentar e do Direito Humano a Alimentação Adequada (BRASIL, 

2012).  

Rodrigues e Roncada (2008) destacam a EAN como um dos caminhos para a 

promoção da saúde, em um processo que envolve reflexão sobre comportamento alimentar, 

conscientização sobre a importância da alimentação para saúde, possibilitando a 

transformação e o resgate de hábitos alimentares. No que tange às estratégias para promoção 

da saúde, sua importância esta demonstrada e prevista no plano de ações para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis 2011-2022 (BRASIL, 2011).  
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O Quadro 1 mostra algumas políticas e ações propostas pelo Ministério da Saúde, 

(MDS) e Ministério da Educação enfatizando a Educação Alimentar e Nutricional e seus 

objetivos.    

Quadro 1. Políticas, programas e ações propostas pelo Ministério da Saúde, Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministério da Educação enfatizando a 

Educação Alimentar e Nutricional e seus objetivos. 

Política Documento Ações 

Política Nacional 

de Alimentação e 

Nutrição (PNAN). 

 

Portaria nº 2.715, de 17 

de novembro de 2011- 

Atualiza Política 

Nacional de Alimentação 

e Nutrição. 

 

Para a Promoção de uma Alimentação 

Adequada e Saudável a Educação 

Alimentar e Nutricional, visa proporcionar 

aos indivíduos e coletividades, a 

realização de práticas alimentares 

apropriadas aos seus aspectos biológicos e 

socioculturais, bem como ao uso 

sustentável do meio ambiente.   

Política Nacional 

de Promoção a 

Saúde (PNPS). 

Portaria nº 687 MS/GM, 

de 30 de março de 2006. 

Ações específicas para uma alimentação 

saudável: por meio de materiais e 

campanhas educativas. 

Programa Saúde 

na Escola (PSE). 

 

Decreto nº 6.286, de 5 de 

dezembro de 2007- 

Institui o Programa 

Saúde nas Escolas e dá 

outras providências 

(ME/MS) 

Promoção da saúde e prevenção: Ações de 

Segurança Alimentar e Promoção da 

Alimentação Saudável por meio da 

realização de atividades educativas sobre 

promoção da alimentação e modos de vida 

saudáveis com a comunidade escolar, 

valorizando os alimentos regionais.  

Plano de Ações 

Estratégicas para o 

Enfrentamento das 

Doenças Crônicas 

não 

Transmissíveis no 

Brasil (2011-

2020).  

 

Departamento de Análise 

de Situação de Saúde 

– Brasília: MS, 2011. 

Elaborar e implementar programas de 

educação alimentar e de nutrição, 

articulando diferentes setores da 

sociedade; promover ações de educação 

alimentar e nutricional e de ambiente 

alimentar saudável nas escolas; criar 

protocolo de ações de educação alimentar 

e nutricional para as famílias beneficiárias 

dos programas socioassistenciais, 

integrando redes e equipamentos públicos 

e instituições que compõem o SISVAN. 
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Continuação 

Política Documento Ações 

Política Nacional 

de Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Decreto Nº 7.272, de 25 

de agosto de 2010. 

Regulamenta a Lei 

n
o
 11.346 que cria o 

Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN e 

institui a Política 

Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional –

 PNSAN. 

CONSEA/MDS 

No seu Art. 2
o
 fica instituída a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - PNSAN, com o objetivo 

geral de promover a segurança alimentar e 

nutricional, por meio da instituição de 

processos permanentes de educação 

alimentar e nutricional, pesquisa e 

formação nas áreas de segurança alimentar 

e nutricional e do direito humano à 

alimentação adequada; 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar (PNAE) 

Lei Nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, dispõe 

sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro 

Direto na Escola aos 

alunos da educação 

básica e altera e revoga 

ouras leis e medidas 

provisórias.  

O Art. 2
o
 apresenta as diretrizes da 

alimentação escolar: a inclusão da 

educação alimentar e nutricional no 

processo de ensino e aprendizagem, que 

perpassa pelo currículo escolar, abordando 

o tema alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis de 

vida, na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional;  

 

O Plano Plurianual desenvolvido pelo Ministério de Planejamento Orçamento e 

Gestão ressalta que as ações de EAN devem ser vitalizadas no Programa de Segurança 

Alimentar e Nutricionais (BRASIL, 2011). Elaborado pela Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional 2012-2015 integra ações voltadas para a produção de alimentos, o fortalecimento 

da agricultura familiar, o abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e 

adequada. Em sua terceira diretriz coloca como seus objetivos: assegurar processos 

permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e saudável com algumas metas 

prioritárias já alcançadas como a publicação do Marco conceitual em EAN e atualização do 

Guia Alimentar para população Brasileira; estruturar e integrar ações de Educação Alimentar 

e Nutricional nas redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia 

do sujeito para produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis; promover ações de 

Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar e fortalecer a gestão, execução e o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.272-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.272-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
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controle social do PNAE e por fim, estimular a sociedade civil organizada a atuar com os 

componentes da alimentação, nutrição e consumo saudável (BRASIL, 2010). 

No contexto do PNAE suas diretrizes incluem: 

A educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 

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

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional (BRASIL, 2013, p.1).  

 

É importante ressaltar a publicação da Portaria Interministerial 1010/2006 dos 

Ministérios da Educação e Saúde, como um marco que definiu para promoção de uma 

alimentação saudável na escola, as ações de Educação Alimentar e Nutricional, considerando 

os hábitos alimentares como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais e o 

Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial instituída em 2007, que orienta o 

desenvolvimento das ações de Educação Alimentar e Nutricionais no espaço escolar. 

3.2. Escola: Papel de nutricionistas e professores  

As políticas públicas de alimentação e nutrição e de promoção da saúde consideram 

o espaço escolar um ambiente privilegiado para programas de Educação Alimentar e para 

promoção de uma alimentação saudável. (BRASIL, 2010; SANTOS, 2013). Nessa ótica, além 

do PNAE outros programas e projetos, tais como: Dez passos para uma Alimentação 

Saudável na Escola, Projeto Criança Saudável Educação Dez, Projeto Educando com Horta e 

Gastronomia, destacam a importância da escola como espaço propicio para promoção de uma 

alimentação saudável e de ações de Educação Alimentar e Nutricional. (SANTOS, 2012). 

Assim, a escola é um espaço que contribui para construção de valores, crenças, conceitos, 

com potencial para formação de sujeitos críticos e autônomos capazes de compreender a 

realidade e transformá-la, sendo um lugar privilegiado para promoção da saúde (BRASIL, 

2006) 

Considerando a escola como ambiente propício para o processo educativo, Davanço 

et al. (2004), destacam o professor como membro central da equipe escolar devido à 

proximidade com o educando e a similaridade comunicativa, sendo necessário incorporar ao 

seu fazer pedagógico conhecimento e habilidade sobre a promoção da alimentação saudável 

(PICCOLI, 2010). Importante ator no processo de EAN nas escolas está a figura do 
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coordenador pedagógico, que além da sua responsabilidade de formação continuada de 

docentes e sensibilização do seu fazer pedagógico, compete-lhe incorporar o tema 

alimentação saudável no projeto político pedagógico da escola, perpassando todas as áreas de 

estudo e proporcionando experiências no cotidiano das atividades escolares a fim de 

promover à alimentação saudável no ambiente escolar (BRASIL, 2006; LIMA e SANTOS, 

2007).   

Além dos educadores, o nutricionista deve exercer sua função de promover a saúde 

na escola mediante atividades educativas relacionadas com o desenvolvimento do PNAE, em 

integração com outros atores que atuam nesse processo (COSTA, 2001). Segundo a resolução 

CFN nº 358 compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições na Alimentação 

Escolar:  

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e 

nutrição, além de, realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou 

indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas (CFN, 2005, p.4-

5). 

 A resolução do FNDE nº 26/2013 define como atribuição do nutricionista coordenar 

e realizar as ações de Educação Alimentar e Nutricional em conjunto com a direção e 

coordenação pedagógica da escola. Está clara na própria definição de EAN, nesta resolução, a 

necessidade de práticas multiprofissionais e a importância desses profissionais para execução 

de ações de promoção de alimentação saudável na escola, dinamização de currículo, 

desenvolvimento de metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico e a utilização do 

alimento como ferramenta pedagógica, dentre outras. 

 Santos et al. (2013) ressaltam que, para um processo de Educação Alimentar e 

Nutricional efetivo é necessária a contribuição de diversas áreas do conhecimento, a 

dinamização do currículo por meio de abordagens que envolvam múltiplas dimensões, a 

inserção do tema alimentação no projeto pedagógico como direcionamento das atividades 

transdisciplinares, entre docentes e outros profissionais, ou seja, aspectos que não prescindem 

apenas do aporte conceitual e técnico dos sujeitos envolvidos.  

No entanto, a percepção dos educadores e nutricionistas sobre Educação Alimentar e 

Nutricional é reduzida a ações pontuais e não existe a valorização do campo de conhecimento 

das ciências humanas e sociais, o que implica em uma relação teoria e prática não articulada 
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(FRANCO e BOOG, 2007). Além disso, as ações e estratégias de educação alimentar e 

nutricional ainda estão mais próximas da lógica da prevenção, cujas intervenções são 

orientadas para evitar o surgimento de doenças e geralmente são isoladas e pontuais em torno 

de problemas específicos de saúde (SANTOS, 2012). 

No âmbito do PNAE, educadores e nutricionistas tem como desafios formar pessoas 

que estão envolvidas direta ou indiretamente com alimentação escolar, dinamizar o currículo 

escolar abordando o tema alimentação de forma transversal, promover métodos inovadores 

para o trabalho pedagógico, favorecer os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis e 

utilizar o alimento de forma pedagógica (BRASIL, 2009). No entanto, essa tarefa não é fácil e 

a melhor maneira de realizar e avaliar essas ações são constantemente discutidos. Além disso, 

não está muito bem definido para os profissionais envolvidos na alimentação escolar de quem 

é o papel de educar, se do nutricionista ou do professor, e quais os meios necessários para 

alcançar o aluno.  

3.3. Ciências Sociais e Humanas e Educação Alimentar e Nutricional 

Segundo Santos (2013) são escassas as referências sobre teorias, métodos e caminhos 

para realizar e avaliar as ações de EAN. As teorias que subsidiam as práticas educativas em 

alimentação e nutrição, e os percursos metodológicos, estratégias de ensinagem, recursos de 

aprendizagem e processos avaliativos que permeiam a educação alimentar e nutricional não 

estão bem descritas na literatura, assim como as intervenções educativas não possuem 

referenciais pedagógicos explícitos (ALZATE YEPES, 2006).    

Segundo Restrepo Mesa (2005) Alzate Yepes (2006) Santos (2012) as ações em 

educação alimentar e nutricional requerem o desenvolvimento de estratégias de acordo com a 

realidade social, nas quais se respeite a cultura, o saber popular, possibilitando aos indivíduos 

e coletividade problematizar sua realidade e potencializar o cuidado, por meio de ações 

educativas orientadas corretamente, cuidadosamente concebidas e pedagogicamente 

estruturadas, que promovam a autonomia e que sejam baseadas na interdisciplinaridade e na 

transdisciplinaridade,  

Para contemplar os complexos aspectos de a Educação Alimentar e Nutricional e 

proporcionar articulação entre teoria e prática, combatendo a fragmentação do conhecimento, 

Morin (2014) ressalta a ideia do “conhecimento pertinente”, que reflete a totalidade da 
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informação, possibilitando distinguir a multidimensionalidade dos fatos e acontecimentos a 

fim de promover a inteligência geral, ou seja, que não separe e isole conhecimentos, e que 

seja capaz de se referir ao complexo e ao contexto. Para Martinazzo (2007) e Morin (2014) é 

importante rearticular a disciplina de EAN a outros contextos, superar a explicação linear e 

romper com o modelo simplificador, cartesiano moderno, redutivo e compartimentado, em 

que as diferentes áreas do conhecimento não se inter-relacionam, possibilitando a 

compreensão de a educação alimentar e nutricional em toda a sua complexidade, 

considerando o contexto que ela se inscreve.  

 Boog (2011) enfatiza a importância de uma abordagem multidimensional para situar e 

relacionar a temática da alimentação com outras áreas do conhecimento, destacando a 

filosofia, que possibilita romper a estrutura do pensamento cartesiano, lógico-dedutivo e a 

compreensão e fundamentação de outras ciências como a psicologia, antropologia, sociologia, 

história, pedagogia, que permitem perceber a complexidade dos fenômenos alimentares, assim 

como subsidiar o desenvolvimento de estratégias nesse campo que se conjugam necessidades, 

vontades, critério e desejos alimentares.  

Freitas (2008) chama atenção sobre a importância da interdisciplinaridade, a 

necessidade de escuta sensível dos profissionais, a aproximação do conteúdo humano e o 

processo de comunicação para compreensão de códigos que envolvem a cena do educar.  

Diversos estudos mostram as possibilidades de trabalho interdisciplinar entre a 

psicologia e alimentação e ressaltam a importância da EAN, da contribuição de abordagens 

psicopedagógicas, e de métodos que utilizam princípios da teoria social cognitiva, terapia 

cognitiva comportamental, modelos de intervenção nutricional, modelo transteórico e 

abordagem do desvio positivo para compreensão do comportamento alimentar (TORAL e 

SLATER, 2007; RAMALHO e RIBEIRO, 2008; MACHADO, COTTA e SILVA, 2014). 

Observa-se a contribuição da psicanálise e da psicologia para compreensão do processo de 

construção da personalidade e do comportamento alimentar, além da abordagem do 

aconselhamento, por meio de processos de descoberta inicial, exploração em profundidade e 

preparação para ação. Nessa ótica ressalta-se a importância da escuta para se perceber a fala 

do inconsciente do sujeito, permitindo reconstruir sua relação com o alimento e o próprio 

corpo (RODRIGUES, SOARES e BOOG, 2005; MOTTA, MOTTA e CAMPOS, 2013). 
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Na perspectiva das ciências sociais, Contreras e Garcia (2011) ressaltam a aplicação 

da antropologia na compreensão e diagnóstico da complexidade do fenômeno alimentar, 

assim como “conhecer” e “reconhecer” as diferentes culturas, destacando o papel 

desempenhado pela socialização no consumo alimentar e as implicações sociais da comida 

para a saúde e o meio ambiente. Ainda no campo da antropologia e alimentação, destacam-se 

alguns autores que desenvolveram inúmeras pesquisas em profundidade sobre os fenômenos 

alimentares, dentre eles, Margareth Mead, Malinowski, Lévi-Strauss, Maria Eunice Maciel e 

Sidney Mintz, que demonstraram a relevância dos estudos sobre práticas alimentares que 

revelam as diferentes formas de ser, agir e de pensar da sociedade (CANESQUI e GARCIA, 

2005; FREITAS, FONTES e OLIVEIRA, 2008).  

  No campo da Sociologia, Poulain (2013) traz considerações sobre o movimento dessa 

área em direção à alimentação, os estudos sobre práticas alimentares e a alimentação como 

função estruturante da organização social de um grupo humano.  

No que concerne as abordagens educativas e pedagógicas adotadas em EAN, devem 

ser privilegiados os processos ativos, e a integração permanente entre teoria e prática, por 

meio de estratégias que promovam a autonomia do sujeito e desenvolvam senso crítico 

(BRASIL, 2012). 

As ações no campo da EAN, em principio devem ser embasadas pelas teorias da 

educação, sendo pautadas em ideias desenvolvidas por pedagogos e filósofos da educação, 

destaque para Paulo Freire, Rubem Alves e Carlos Rodrigues Brandão (BOOG, 2011).  

As contribuições de Paulo Freire e Piaget com a pedagogia libertadora e construtivista, 

respectivamente, à EAN, parecem ser um caminho a seguir com ênfase na dialogicidade e na 

autonomia do sujeito, com enfoque a problematização, em oposição aos métodos tradicionais, 

visando uma prática reflexiva dos sujeitos sobre os aspectos relacionados à sua prática 

alimentar (SANTOS, 2012; BRASIL, 2012).   

Diante do exposto acima, percebe-se a complexidade do tema Educação Alimentar e 

Nutricional e a necessidade de relacionar diferentes áreas do conhecimento e perspectivas da 

alimentação para melhor compreensão. O presente estudo tem o intuito de analisar e 

apreender a percepção dos diferentes atores envolvidos no desenvolvimento de ações e 
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projetos de EAN, compreensão sobre os processos e práticas interprofissionais, além de 

identificar a presença de diferentes áreas do conhecimento como norteadoras das práticas. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

Apreender e analisar a percepção de professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas sobre seu papel no processo de educação alimentar e nutricional. 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar os modelos de Educação Alimentar e Nutricional desenvolvidos no 

ambiente escolar;  

 Discutir a existência de integração e reconhecimento dos atores envolvidos no 

processo de EAN; 

 Mapear e discutir a presença de diferentes áreas do conhecimento como norteadoras 

das práticas de EAN; 

 Estruturar uma proposta de formação permanente em EAN para professores, 

coordenadores pedagógicos e nutricionistas.  
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5. Desenho, cenários e sujeitos da pesquisa  

5.1. Desenho da pesquisa 

A pesquisa desenvolvida trata-se de um estudo transversal, descritivo e de caráter 

quali-quantitativo.  

5.2. Percepção: marco referencial  

Nesta pesquisa pretende-se conhecer a percepção de diferentes atores da escola em 

relação ao tema EAN. Etimologicamente o termo percepção deriva do latim “perception”, e 

consiste na compreensão e faculdade de perceber, enquanto esse verbo significa: conhecer 

(algo) por meio dos sentidos; captar (algo) com a inteligência; formar ideia a respeito de; 

compreender; notar, descobrir, conhecer por intuição ou perspicácia psicológica (HOUAISS, 

2002). 

O conceito de percepção é concebido de forma distinta por muitos autores e campos 

do conhecimento. Abbagnano (2007) discute três definições distintas sobre percepção 

propostas por pesquisadores do campo da psicologia. O termo designa qualquer atividade 

cognoscitiva em geral, em que não se distingue percepção de pensamento; o ato ou função 

congnoscitiva, a qual se apresenta como objeto real, em que é o conhecimento empírico, 

imediato, certo e exaustivo do objeto real; definido como uma operação determinada do 

homem em suas relações com o ambiente, em que se fundamenta na interpretação de 

estímulos.  

No campo da psicologia identificam-se diferentes abordagens históricas e 

contemporâneas para fundamentação de teorias da percepção, com destaque para o 

estruturalismo, psicologia Gestalt, abordagem construtivista, percepção direta, dentre outras. 

Já com base na psicologia social, Serge Moscovici propõe uma discussão fundamentada pela 

teoria da representação social sobre o tema da percepção, que se apresenta como uma maneira 

de interpretar e pensar a realidade cotidiana.   

A percepção ainda pode ser conceituada na perspectiva de adaptação ao universo 

físico-químico, biológico e social que forma o indivíduo. A percepção biológica está 

intimamente ligada a questões emocionais e a condicionamentos, enquanto a percepção física 

está relacionada ao comportamento físico dos objetos e do próprio corpo em determinado 

espaço e tempo (BALASCH, 1991). 
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Já a definição de percepção social faz referencia a valoração que o indivíduo tem de 

uma determinada situação social e do seu papel e possibilidade sobre ela (BALASCH, 1991). 

Segundo Mc Donald (2012), a percepção envolve a maneira do indivíduo ou de grupos 

de indivíduos compreenderem um fenômeno e envolve os processos de estímulo e 

incorporação de memorias e experiências no processo de compreensão.  

Na ótica da antropologia Melgarejo (2006) entende que o contexto, as circunstâncias 

em que se percebe determinado objeto, os sistemas culturais e ideológicos estão relacionados 

à percepção. Para o autor, é através de estruturas significantes, conceitos construídos 

socialmente e organizados pelo coletivo, que o indivíduo apreende e se apropria de parte da 

realidade e relaciona a uma gama específica de possibilidades aprendidas, integradas e 

reconhecidas socialmente.       

 Diferentes concepções filosóficas foram propostas por autores como Charles S. 

Peirce, Edmund Husserl, Maurice Merleau Ponty, dentre outros. No campo filosófico a 

percepção pode ser analisada a partir de duas correntes distintas. Para os empiristas a 

percepção depende das coisas exteriores, ou seja, são causadas por estímulos externos que 

agem sobre os sentidos e sobre o sistema nervoso e para os intelectualistas a percepção 

depende do sujeito do conhecimento, sendo o sujeito ativo e as coisas externas passivas 

(BACHA, STREHLAU E ROMANO, 2006).  

Na perspectiva filosófica para Chauí (1999) damos novos sentido e valores às coisas 

percebidas por fazerem parte da nossa vida. Segundo a autora após reflexão e aprofundamento 

sobre o tema, a percepção envolve: 

Toda nossa personalidade, nossa história pessoal, nossa afetividade, nossos desejos e 

paixões, nossa vida social, isto é, os significados e os valores das coisas percebidas 

decorrem de nossa sociedade e do modo como nela as coisas e as pessoas recebem 

sentido, valor ou função (CHAUÍ, 1999, p. 155). 

Diante destas múltiplas definições apresentadas observa-se a complexidade do termo 

percepção. Nesta pesquisa, toma-se como base a proposta de definição de Chauí (1999), na 

qual a percepção pode ser entendida como uma experiência dotada de significação, ou seja, 

aquilo que é percebido é dotado de sentido e faz parte do mundo do sujeito e de suas 

vivências. Assim, a percepção sobre EAN considerará o envolvimento que professores, 
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coordenadores pedagógicos e nutricionistas possuem com o tema em suas vidas e no contexto 

escolar, e como a EAN modifica suas atitudes e suas decisões, e traz possibilidade para 

sensibilizar e transformar o educando. A percepção sobre EAN envolve aspectos históricos, as 

experiências e vivências alimentares, subjetividades, valores, crenças e representações sobre 

educação, alimentação e nutrição.  

5.3. Cenário da pesquisa 

A subprefeitura de Campo Limpo está situada na zona sul de São Paulo e ocupa uma 

área de 36,7 km². É constituída pelos distritos de Vila Andrade, Capão Redondo e Campo 

Limpo. Possui uma população aproximada de 650.000 habitantes e densidade demográfica 

média de 17.486,65 hab./km². Segundo o Plano de Assistência Social do Município de São 

Paulo (2010), existem 37.523 famílias na subprefeitura de Campo Limpo em situações de alta 

e muita vulnerabilidade social e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,806.  

A subprefeitura de Campo Limpo, do município de São Paulo, possui 71 escolas 

municipais de ensino fundamental (EMEFs) com 2130 professores, 231 coordenadores 

pedagógicos e 71 diretores, que atendem cerca de 58.563 alunos de ensino fundamental. De 

acordo com o Programa Mais Educação São Paulo, o nível fundamental está dividido em três 

ciclos, alfabetização, interdisciplinar e autoral, os quais são atendidos por 767, 708 e 655 

professores, respectivamente. A Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo (DRE- 

CL), em conjunto a Secretaria Municipal de Educação (SME), tem a proposta, por meio do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), de qualificar as escolas sob sua competência.  

O Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo é responsável pelo gerenciamento técnico, administrativo e financeiro do 

Programa de Alimentação Escolar da Cidade de São Paulo. Diariamente são servidos aos mais 

de 900 mil alunos atendidos pelo Programa de Alimentação Escolar, nas 2.823 unidades 

educacionais, cerca de 2.312.346 refeições, distribuídas em 13 Diretorias Regionais de 

Educação (DREs) que apoiam a gestão da educação municipal. 

5.3.1.  A seleção das escolas 

Para o presente estudo, as unidades escolares foram selecionadas de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: presença, relevância do tema, ou seja, o espaço concedido ao 



36 
 

tema no projeto e a importância do tema no contexto escolar e o planejamento proposto para 

desenvolvimento do tema alimentação no Projeto Político Pedagógico.  

Para identificar as escolas que se adequavam ao critério de inclusão, um questionário 

foi desenvolvido e disponibilizado para as unidades escolares, por meio da ferramenta 

googledocs (APÊNDICE 1), no período de 01 a 31 de março de 2015. As escolas foram 

selecionadas para pesquisa após preenchimento de questionário enviado via googledocs, em 

que os coordenadores pedagógicos informaram sobre a presença do tema alimentação e 

nutrição no PPP da unidade e quais ações estavam sendo planejadas para serem desenvolvidas 

na escola. Do total de 71 EMEFs, 39 responderam ao questionário proposto, sendo que oito 

unidades responderam que não contemplavam o tema alimentação/nutrição no PPP. As outras 

31 unidades referiram que o tema está incluso no PPP, no entanto, 29 unidades apenas 

citavam o tema da alimentação de forma pontual, enquanto duas unidades ressaltavam a 

importância do tema na escola para formação de hábitos dos alunos e descreveram no 

questionário algumas ações a serem realizadas ao longo do ano letivo. Dentre as ações 

descritas pelos coordenadores tem-se: Inclusão do tema nas reuniões pedagógicas; Orientação 

e incentivo ao consumo de alimentos saudáveis; Participação em projetos de hortas 

pedagógicas; Implantação de sistema self-service; Discussão do tema com os alunos; 

Adequação de horários de refeições nas escolas. 

 Dessa maneira, apenas essas duas unidades foram selecionadas para o estudo e 

passaram a ser denominadas A e B (Figura 1). 

Figura 1. Fluxograma seleção escolas 
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5.4. Sujeitos da pesquisa 

A população de estudo foi composta por professores, coordenadores pedagógicos das 

EMEFs da DRE-CL e nutricionistas do DAE, vinculados a Secretaria Municipal de Educação, 

cadastrados no PNAE, no município de São Paulo.  

5.4.1. A seleção dos professores 

A unidade A possui um total de 52 professores, enquanto a unidade B possui um total 

de 25 professores, que atendem 842 e 216 alunos, respectivamente. O universo de professores 

das duas escolas foi convidado a participar desta investigação, no entanto, apenas 56 

professores aceitaram, sendo 44 da unidade A e 12 da unidade B.  

Dos 77 professores convidados para pesquisa, cinco estavam afastados por motivo de 

licença médica, doze pediram remoção para outra unidade, dois foram exonerados, um estava 

em período de férias e o outro se absteve, o que resultou em uma perda amostral de 21 

professores. Assim a amostra final foi de 56 professores, correspondente a 72,7% do universo 

convidado.  

5.4.2.  A seleção dos coordenadores pedagógicos 

Foram convidados a participar da pesquisa os coordenadores pedagógicos das 

unidades A e B. Na unidade A atuavam dois coordenadores pedagógicos, aqui denominados 

de CP1 e CP2, e na unidade B inseria-se uma coordenadora pedagógica denominada nesta 

pesquisa de CP3. Na unidade A, os coordenadores trabalhavam em turnos opostos (matutino e 

vespertino) e na unidade B a coordenadora trabalhava em período integral.   

5.4.3.  A seleção dos nutricionistas 

O Departamento de Alimentação Escolar apresenta em seu quadro 87 nutricionistas 

efetivos e inscritos no PNAE, sendo que destes, 46 nutricionistas realizam visita técnica nas 

escolas municipais de São Paulo diariamente.  

Cada nutricionista visita diariamente em torno de duas unidades escolares do 

município de São Paulo. As visitas realizadas possuem características específicas conforme 

tipo de gestão em alimentação e diretorias regionais de educação. A DRE-CL, cenário onde 

foi realizado este estudo, possui uma gestão do tipo mista, ou seja, a prefeitura fornece o 

alimento para as escolas e uma empresa terceirizada se responsabiliza pela produção e 
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distribuição das refeições. Os nutricionistas supervisores acompanham semanalmente a 

produção das refeições nas escolas e desenvolvem os trabalhos educativos em alimentação e 

nutrição, conforme solicitação das unidades escolares e/ou quando identificam situações que 

envolvem geralmente baixa aceitação da alimentação escolar, desperdício de alimentos, 

dentre outras. No entanto, a realização da EAN nas escolas da prefeitura municipal de São 

Paulo apresenta variações por DRE e a frequência de atividades é influenciada pela demanda 

escolar e percepção dos nutricionistas sobre a necessidade de realizá-las. 

Dos 46 nutricionistas que atuam na supervisão de escolas, foram convidados a 

participar da pesquisa os 28 nutricionistas que desenvolveram ações de EAN nas escolas no 

período que compreende janeiro a maio de 2015, após levantamento disponível no banco de 

dados do Setor de Supervisão do DAE. Após convite, os nutricionistas foram informados 

pessoalmente pelo pesquisador sobre os objetivos da pesquisa e, mediante disponibilidade, as 

entrevistas foram agendadas. A Figura 2 resume o processo de seleção da amostra. 

Figura 2. Fluxograma de seleção da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Instrumentos para a coleta de dados: processo de construção, aplicação e métodos 

de análise 

Foram construídos e aplicados diferentes instrumentos, de acordo com a natureza dos 

dados que se pretendia coletar dos diferentes grupos estudados (FIGURA 3). 
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Figura 3. Instrumentos utilizados para coleta de dados dos diferentes grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Instrumento para coleta de dados dos professores 

Para compreender como os professores percebem o seu papel na Educação Alimentar 

e Nutricional foi utilizado o método quali-quantitativo, por meio de um instrumento fechado, 

denominado escala do tipo Likert (APÊNDICE 2).  

A escala Likert foi criada por Rensis Likert em 1932 com o objetivo de medir atitudes 

e de verificar o nível de concordância do indivíduo com uma proposição que expressa algo 

favorável ou desfavorável em relação a um objeto psicológico (MIRANDA et al., 2009). O 

instrumento atitudinal vem sendo utilizado com frequência em estudos que envolvem as áreas 

da educação e da saúde (MORAES et al, 2012). 

O processo de construção e validação do instrumento está resumido na Figura 4.  

Figura 4. Fluxograma do processo de construção, validação de conteúdo e 

estatístico do instrumento. 
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A construção do instrumento prosseguiu da seguinte forma: a) elaboração do 

instrumento, a partir das dimensões construídas para a pesquisa, construção das assertivas e 

randomização; b) aplicação de piloto em agosto de 2015; c) validação de conteúdo do 

instrumento; d) primeira aplicação do questionário junto aos professores; e) validação 

estatística; f) segunda aplicação do questionário junto aos professores e g) validação 

estatística.    

a) Elaboração do instrumento: O instrumento construído foi divido em duas partes. Uma 

contendo questões para delinear o perfil da população e a outra parte com as assertivas com o 
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propósito de identificar a percepção individual. Com o intuito de delinear as características 

da população da pesquisa foram consideradas as seguintes variáveis: formação dos 

professores e tempo de formação profissional, sexo, idade, especialização, formação na área 

de EAN e participação em eventos na área de EAN. As respostas foram categorizadas de 

acordo com o tipo de variável e analisadas no programa estatístico SPSS versão 21. Ao final 

do instrumento foi disponibilizado um espaço aberto para registro de opinião, permitindo que 

aspectos que não foram contempladas nas asserções fossem identificados.  

A construção das dimensões e assertivas propostas foram norteadas pelas experiências e 

práticas desenvolvidas nas EMEFs sobre EAN e fundamentadas nas seguintes referências: 

Marco de Referência em EAN para políticas públicas considerando suas definições, campos 

de prática e princípios para planejamento de ações; a Portaria interministerial 1010 

considerando os eixos prioritários para promoção da saúde na escola e ações implementadas 

para alcance de uma alimentação saudável; a PNAN considerando a diretriz promoção da 

alimentação adequada e saudável; o PSE considerando as ações de SAN e de promoção da 

alimentação saudável; a resolução 26/2013 do FNDE considerando as ações propostas de 

EAN, os atores responsáveis pelo desenvolvimento de práticas na escola e os objetivos da 

EAN. Além destes documentos, as assertivas foram fundamentadas nos resultados de 

pesquisas desenvolvidas sobre esse tema e nas reflexões de Santos (2005, 2012, 2013, 2014), 

Boog (2010, 2011 e 2014), Freitas (2008 e 2013) e Lima (2000 e 2003) e seus colaboradores. 

Para construção das assertivas foram estabelecidos parâmetros como fraseologia, 

contribuição para compreensão das dimensões, necessidade e clareza. 

As dimensões foram definidas e, por meio de quatro a sete asserções em cada uma, buscou-se 

apreender a percepção dos professores sobre EAN. Para cada uma das opções foram 

atribuídos previamente valor entre 1 (mínimo) e 4 (máximo) pontos. Para se aproximar ao 

máximo da percepção dos professores, optou-se pela construção de uma escala com quatro 

opções de resposta, evitando-se assim viés que poderiam alterar o resultado e a interpretação 

dos dados. Para investigações nos campos de pesquisas em educação em saúde, torna-se 

fundamental que se aproprie o mais próximo possível das percepções dos atores envolvidos 

(FERREIRA, 2004; MORAES et al, 2012).  

Para Bruno (1999) a opção ‘indiferente’, ou neutra, quando utilizada como opção de resposta 

no instrumento, pode potencializar a dificuldade de posicionamento, gerando um viés que 

poderá alterar o resultado e suas interpretações. Neste sentido, o autor não recomenda o uso 
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de cinco opções de resposta e sim quatro, buscando-se um resultado mais revelador da 

realidade pesquisada. Ainda, para Oliveira (2001) a utilização de opções pares de resposta 

evita a tendência centrante. Optou-se assim, pela construção de um instrumento com quatro 

opções de resposta. Os respondentes podiam selecionar as respostas que melhor expressassem 

suas opiniões, de acordo com o esquema: 1- Concordo plenamente (CP); 2- Inclinado a 

concordar (IC); 3- Inclinado a discordar (ID); 4- Discordo plenamente (DP), destacando que 

deveriam escolher apenas uma resposta para cada asserção.  

As dimensões e asserções (APÊNDICE 3) propostas para a pesquisa foram: 

 D1. Percepção e concepção do professor sobre EAN e seus processos. 

 D2. Abordagem educativa e pedagógica adotadas em Educação Alimentar e 

Nutricional. 

 D3. Prática permanente e interprofissional no processo de promoção da 

alimentação saudável na escola. 

 D4. Escola – Ambiente adequado para o desenvolvimento de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional. 

b) Aplicação de piloto: Ocorreu em agosto de 2015 quando foi realizado um pré-teste com 10 

professores de duas escolas com características semelhantes as escolas selecionadas para a 

pesquisa, portanto EMEFs que desenvolveram o tema da EAN na escola, com o intuito de 

avaliar e adequar as assertivas para posteriormente aplicá-las ao grupo-alvo de professores 

deste estudo. 

c) Validação de conteúdo do instrumento: O processo de validação do conteúdo do 

instrumento fundamentou-se em critérios como fraseologia, pertinência das assertivas, 

dubiedade, compreensão das dimensões e avaliação da capacidade dos professores em 

responder as assertivas propostas. Após aplicação não houve alteração no conteúdo da escala, 

pois verificou-se boa compreensão dos respondentes as assertivas formuladas.   

d) Primeira aplicação do questionário junto aos professores: O instrumento atitudinal ou do 

tipo Likert foi aplicado a 56 professores de duas EMEFs unidades A e B da DRE-CL no teste. 

As escalas de percepção possuem dispersão mais adequada em amostras acima de 50 

indivíduos, portanto pode-se inferir que a amostra de 56 professores, constituiu uma 

amostragem adequada para análise estatística realizada (FERREIRA, 2004, 2013; MORAES 



43 
 

et al 2012). Os procedimentos para a aplicação do instrumento seguiram as seguintes etapas: 

após a autorização do diretor da unidade para a realização do estudo, os professores foram 

informados pelos gestores escolares da unidade previamente e no dia da aplicação do 

instrumento. A primeira administração foi realizada em outubro de 2015 e a segunda 

administração em março de 2016. Após consentimento, o instrumento foi aplicado na sala dos 

professores e respondido individualmente, conforme disponibilidade. Os professores tiveram 

1 hora e 30 minutos para responderem o instrumento. A segunda aplicação do instrumento 

seguiu os mesmos critérios e metodologia. O tempo médio para preenchimento do 

instrumento nas duas aplicações foi de 20 minutos.  

e) Validação estatística: a partir da aplicação do instrumento a 56 professores, foi realizado o 

teste de correlação e a análise de confiabilidade. A partir do teste de correlação na primeira e 

segunda administração houve uma perda de oito assertivas, correspondendo a 31% das 

assertivas estruturadas, em que, segundo os autores, perdas em até 40% são consideradas 

aceitáveis. No primeiro momento optou-se, para avaliar a confiabilidade do instrumento, o 

método de Split-half. No entanto, conforme Bruno (1999) e Ferreira (2004, 2012), a forma 

mais direta para avaliar a confiabilidade de um instrumento é aplicar a um grupo de pessoas 

e depois de um tempo reaplica-los a esse mesmo grupo. 

f) Segunda aplicação do questionário junto aos professores: Na segunda aplicação, por motivo 

de aposentadoria e remoção de quatro professores, 52 professores responderam ao 

questionário, que foi aplicado em março de 2016.  

g) Validação estatística: Nesta fase foi realizado o método do teste-reteste e foi aplicado o 

Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon para verificar a confiabilidade do instrumento. O 

valor de confiabilidade encontrado foi de 88%. O processo completo de validação de 

conteúdo e estatístico do instrumento está apresentado no apêndice 4. 

As interpretações dos resultados na escala utilizada na pesquisada pautaram-se pelos 

seguintes intervalos de média conforme proposto por Bruno (1999), Ferreira (2004, 2013) e 

Moraes et al (2012):  

    De 1,00 a 1,99 – Percepção ruim, assertivas situadas em uma zona de perigo, com a 

necessidade de medidas urgentes de correção; 
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 De 2,00 a 2,99 – Percepção intermediaria, assertivas situadas em uma zona de 

alerta, com a necessidade de medidas de médio prazo para a correção. Observa-se a 

necessidade de discutir mais os aspectos evidenciados nas assertivas com os professores.  

 De 3,00 a 4,00 – Percepção é positiva, demanda medidas de acompanhamento e 

os aspectos abordados nas assertivas podem ser aprimorados e potencializados, mas a 

princípio, o objeto ou situação pesquisada encontra-se numa zona de conforto.   

 Apesar do ponto de vista quantitativo algumas assertivas não terem sido 

validadas, do ponto de vista qualitativo foram consideradas importantes para serem discutidas 

no estudo, por possibilitar maior compreensão dos objetivos propostos na pesquisa. 

5.5.2. Instrumento para coleta de dados dos coordenadores pedagógicos 

Para a apreensão das percepções sobre Educação Alimentar e Nutricional utilizou-se a 

narrativa tópica como procedimento de produção de dados. A narrativa tópica segundo 

Minayo (2010) focaliza uma etapa ou um determinado setor da experiência em questão, sendo 

nesse estudo as percepções e vivencias dos coordenadores pedagógicos com EAN na escola. 

A narrativa permite ao sujeito narrador um maior conhecimento sobre si próprio, assim como 

uma reflexão sobre como suas atitudes afetam o próximo, além de, um maior conhecimento 

sobre seus limites pessoais o que possibilita redefinir seus modos de agir (OLIVEIRA, 2011).  

As entrevistas foram conduzidas baseadas em um roteiro aberto de modo a permitir 

que o narrador discursasse livremente sobre a temática. Foi elaborado um roteiro com tópicos 

que foram utilizadas para serem disparadores das narrativas (APÊNDICE 5). Os tópicos 

fundamentaram-se nas observações das práticas educativas desenvolvidas nas unidades 

escolares de Campo Limpo sobre EAN e nos diálogos estabelecidos com os coordenadores 

durante as visitas de acompanhamento do programa de alimentação escolar, considerando o 

contexto escolar e os objetivos propostos nesta pesquisa.    

Para analisar a adequação dos tópicos aos objetivos propostos nesta pesquisa, foi 

realizado um pré-teste com os coordenadores pedagógicos de duas escolas com características 

semelhantes às selecionadas para pesquisa. Essas duas entrevistas não compuseram a amostra, 

pois a partir da análise do discurso o instrumento foi discutido e reformulado.   
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As dimensões de análises propostas para produção de narrativas, após o estudo piloto 

foram: 

 D1. Percepção dos coordenadores pedagógicos sobre Educação Alimentar e 

nutricional;  

 D2. Princípios norteadores para elaboração de um projeto pedagógico com a 

temática da Educação alimentar e Nutricional;  

 D3. Atuação e envolvimento de professores e nutricionistas para o 

desenvolvimento da temática EAN.  

Ainda, para a caracterização dos Coordenadores Pedagógicos, foram coletadas 

informações complementares sobre sua formação e atuação profissional.  

A produção de dados junto aos coordenadores pedagógicos foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2015. As entrevistas foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade dos coordenadores e foram realizadas na própria unidade, nos intervalos entre 

o período matutino e vespertino.  O local no qual fora realizado a entrevista era silencioso e 

com adequada estrutura física. As entrevistas foram realizadas somente pelo pesquisador, sem 

interrupção da fala dos coordenadores pedagógicos, salvo em situações no qual o pesquisador 

foi solicitado a prestar esclarecimentos. O tempo médio das entrevistas com os coordenadores 

pedagógicos foi de 30 minutos.  

Os conteúdos das entrevistas foram registrados em gravador digital MP4 SONY
®

, 

posteriormente transcritos na íntegra e digitados utilizando-se o software Microsoft Word 

2010
®
 pelo pesquisador responsável. A partir da transcrição foram construídas narrativas para 

cada umas das dimensões estudadas, as quais foram posteriormente analisadas pela técnica da 

Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). No item 5.6.4 está descrito como foi o procedimento de 

análise das narrativas produzidas. 

 

5.5.3. Instrumento para coleta de dados dos nutricionistas  

Para a coleta de dados foi elabora um roteiro semiestruturado de entrevista, que 

permite ao entrevistado discorrer sobre o tema deixando-se fluir novos temas e questões 

trazidas pelo interlocutor como sendo de sua relevância. (MINAYO, 2010). As questões 

abertas foram formuladas com base na literatura referente ao PNAE, ao Marco de EAN para 

as políticas públicas, as DCNs para os cursos de nutrição, em Diez-Garcia e Cervato-Mancuso 
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(2011), Santos (2014), Boog (2014) e nas práticas educativas desenvolvidas pelos 

nutricionistas na escola, considerando os objetivos da pesquisa, utilizando-se de linguagem 

adaptada à população investigada, para direcionar a entrevista (APÊNDICE 6).  

Inicialmente, com o objetivo de analisar a adequação das questões aos objetivos 

propostos nesta pesquisa, foi realizado um pré-teste com dois nutricionistas que realizaram 

ações de EAN no ano de 2014, porém não desenvolveram ações no ano de 2015. Essas duas 

entrevistas não compuseram a amostra, pois a partir de sua análise, o instrumento foi 

reformulado.   

As dimensões de análises propostas, após o pré-teste foram: 

 D1. Percepção dos nutricionistas sobre Educação Alimentar e nutricional e o 

seu papel no processo educativo. 

 D2. Princípios, métodos e fundamentos teóricos para o desenvolvimento da 

temática da Educação alimentar e Nutricional:  

 D3. Atuação e envolvimento de professores e coordenadores pedagógicos no 

desenvolvimento da temática EAN na escola.  

 D4. Percepção sobre a EAN na graduação e avaliação do tema na perspectiva 

do PNAE. 

A produção de dados junto aos nutricionistas foi realizada no período de outubro a 

dezembro de 2015. As entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos 

nutricionistas e foram realizadas no DAE e na DRE-CL, no período da manhã e da tarde.  O 

local no qual foram realizadas as entrevistas era silencioso e com adequada estrutura física. 

As entrevistas foram realizadas somente pelo pesquisador principal, sem interrupção da fala, 

salvo em situações no qual o pesquisador foi solicitado a prestar esclarecimentos. O tempo 

médio das entrevistas foi de 20 minutos.  

Os conteúdos das entrevistas foram registrados em gravador digital MP4 SONY
®

, 

posteriormente transcritos na íntegra e digitados utilizando-se o software Microsoft Word 

2010
®
 pelo pesquisador responsável. No item 5.6.4 está descrito como foi o procedimento de 

análise das entrevistas transcritas. 
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5.5.4.  Método para análise dos dados dos coordenadores e nutricionistas 

 Nesta pesquisa, as informações sobre as características de idade, sexo, formação 

profissional, especialização, formação na área de educação alimentar, tempo no cargo atual de 

nutricionistas e coordenadores foram quantificados e expressos em porcentagens com vistas a 

caracterizar o perfil dos sujeitos que compuseram esses dois grupos investigados.  

Para analisar as transcrições das entrevistas dos nutricionistas e as narrativas 

produzidas a partir dos discursos gerados pelos coordenadores pedagógicos, utilizou-se a 

técnica de Análise de Conteúdo. Segundo Bardin (2011), esta consiste em um conjunto de 

técnicas de análise de comunicação que tem como objetivo obter, por procedimentos 

sistemáticos e de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção e/ou recepção destas mensagens. 

A modalidade de Análise de Conteúdo proposta foi à temática, por ser considerada 

apropriada para investigações qualitativas em educação em saúde. A análise de conteúdo 

segundo Bardin (2011) consiste em: 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência, podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2011, p. 135). 

Segundo Bardin (2011) e Franco (2012) esta análise deve ser desenvolvida em três 

etapas: 1) Pré-análise: fase de organização do material transcrito e das narrativas, que consiste 

na leitura detalhada do material com o intuito de conhecer e analisar o texto; 2) Exploração e 

tratamento de dados: utilização de técnicas sistemáticas de análise visando apreender a 

conexão entre as variáveis, sintetizar e selecionar os resultados; 3) Interpretação: percepção 

dos sentidos e significados do material produzido.  

As entrevistas obtidas de coordenadores pedagógicos e nutricionistas foram transcritas 

e, no caso dos coordenadores pedagógicos, a partir das respostas, foram produzidas narrativas. 

Neste estudo, inicialmente foram definidos núcleos direcionadores que orientaram a análise 

do material obtido.   

As respostas ou narrativas produzidas foram codificadas e passaram por uma leitura 

flutuante seguidas da identificação de unidades de contexto (UC). Posteriormente foram 

apreendidos os fragmentos convergentes em conteúdo e sentido, e os dados foram 
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sistematizados e agrupados em quadros de análises, a fim de apreender as unidades temáticas 

e responder aos objetivos da pesquisa. Das UC, foram extraídas unidades de registro (UR) a 

partir de recortes de trechos, palavras e frases dos textos. Em seguida as unidades de registro 

foram codificadas e agrupadas por convergência de significados.  

Os núcleos direcionadores que nortearam a análise das narrativas e a produção de 

dados dos coordenadores pedagógicos foram:  

 Percepção sobre EAN na escola;  

 Princípios norteadores para inclusão de a EAN no PPP;  

 Avaliação das ações de EAN realizada pelos professores na escola;  

 Percepção dos coordenadores pedagógicos sobre o desenvolvimento de a EAN 

pelos nutricionistas na escola;  

 Abordagem sobre EAN na escola;  

 Como esse tema deve ser abordado na escola. 

Os núcleos direcionadores que nortearam a análise e a produção de dados das 

entrevistas dos nutricionistas foram: 

 EAN na graduação em nutrição;  

 Percepção sobre EAN;  

 Papel do nutricionista no processo educativo;  

 Ações de EAN realizadas pelos professores no ambiente escolar;  

 Como devem ser realizadas as ações;  

 EAN na perspectiva do PNAE 

Com base na análise do material, a partir dos núcleos direcionadores definidos, 

apreenderam-se categorias interpretativas dos dados produzidos nas narrativas e entrevistas 

dos coordenadores pedagógicos e nutricionistas, que serão apresentadas nos resultados. 
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6. Resultados 

6.1. Professores 

Participaram da pesquisa 56 professores das duas EMEFs A e B e suas características 

descritivas estão descritas na tabela 1. 

Tabela 1. Características descritivas dos professores. São Paulo, 2016. 

Variáveis  n=56 

Idade (anos)ª 44 (24-67)        

Sexo Feminino  45 (80,7%) 

Tempo de formado (anos)ª 16 (2-31) 

Formação Profissional [n (%)] 

Pedagogia 

Letras 

Biologia 

Outros 

 

 30 (53,6%) 

 8 (14,3%) 

 6 (10,7%) 

 12 (21,4%) 

ªResultados apresentados em mediana (mínimo-máximo).   

As outras áreas de formação dos professores incluíam as áreas de matemática, 

educação física, educação artística, geografia e história. A conclusão de um segundo curso de 

graduação foi relatado por 17,9% dos professores, e 48,2% possuíam algum tipo de 

especialização. O curso de especialização mais frequente foi o de psicopedagogia (10,7%), 

seguido dos cursos de pedagogia (5,4%), gestão escolar (5,4%) e educação infantil (5,4%). 

Vale destacar que um dos professores possui mestrado em física e outro professor possui 

mestrado e doutorado em educação. Após o processo de validação do instrumento foram 

validadas 18 assertivas.  

A figura 5 apresenta a pontuação média das assertivas validadas e não validadas na 

pesquisa. Observa-se que a assertiva A-2 obteve a menor pontuação na escala com 1,04 

pontos e que as assertivas A-3 e A-4 foram as que possuíram maior pontuação.  
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Figura 5: Pontuação média geral por asserções, São Paulo, 2016. 

 

 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4 

 

Pode-se observar que na figura 6 as assertivas A-1, A-2, A-3, A-5, A-6, A-7, A-9 e A-

14 não foram validadas para esta pesquisa e a pontuação média foi de 2,1 pontos. É 

importante destacar que o instrumento evidenciou muitas respostas às assertivas não válidas, 

inclinadas ao consenso, o que em termos estatísticos, contribuiu para resultados negativos, 

pois configurou uma menor dispersão. No entanto, do ponto de vista qualitativo, permitiu uma 

compreensão mais ampla do objeto em estudo.   
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Figura 6: Pontuação média geral por asserções não validadas. São Paulo, 2016.  

 

 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3 

 

Na figura 7 as médias das quatro dimensões podem ser observadas. Os valores 

indicam que houve boa percepção dos respondentes.  

Figura 7: Perfil geral atitudinal por dimensão de professores. São Paulo, 2016. 
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Como pode ser observado, com exceção da dimensão 1, todas as dimensões obtiveram 

média situada na zona de conforto. Entretanto, quando detalhadas por meio das médias de 

cada asserção observa-se asserções para as quais os professores apresentaram menor ou maior 

preocupação, como pode ser identificado na figura (Figura 8) abaixo. Observamos que as 

assertivas A-8 e A-21 foram as mais preocupantes e a assertiva A-4 a menos preocupante.  

Figura 8: Pontuação média geral por asserções validadas de professores. São 

Paulo, 2016. 

 

 Dimensão 1  Dimensão 2  Dimensão 3  Dimensão 4 

 

Observa-se na figura 9 que na dimensão 1 as assertivas A-13 e A-24 estão em uma 

zona de maior conforto com 3,73 e 3,11 pontos respectivamente, no aspecto “Percepção e 

concepção do professor sobre EAN e seus processos” do que as assertivas A-17 e A-21 com 

2,46 e 2,23 pontos, respectivamente.  
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Figura 9: Perfil geral atitudinal das asserções validadas sobre a dimensão 1 

“Percepção e concepção do professor sobre EAN e seus processos”. São Paulo, 2016. 

 

Na assertiva A-13 afirmou-se que “O processo de planejamento e implementação da 

EAN no âmbito escolar deve envolver vários atores e campos do conhecimento” com 

atribuição de 4 pontos para concordância plena, obtendo-se 3,73 pontos junto aos 

respondentes.   

Na assertiva A-17 afirmou-se “A efetividade de práticas educativas em Educação 

Alimentar e Nutricional só podem ser consideradas quando provocam mudanças de 
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considerando 4 como discordo plenamente.  

Na assertiva A-21 evidenciou-se a inclinação a discordância (2,23 pontos), 
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Na asserção A-24 os respondentes inclinaram-se a discordância (3,11 pontos), 

considerando 4 como discordo plenamente,  no aspecto “O direito humano à alimentação 
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diferentes áreas do conhecimento para o trabalho com EAN; entendem que aspectos 

relacionados a SAN e DHAA são temas considerados importantes na EAN. No entanto, 

percebem que a efetividade de práticas educativas em EAN só podem ser consideradas 

quando provocam mudanças de comportamento e que o professor deve transferir todo seu 

conhecimento sobre nutrição para o escolar, aspectos contemplados nestas assertivas que 

devem ser mais trabalhados com os professores no que tange o tema EAN.     

Como pode ser observada na figura 10 a média da dimensão 2 ficou em 3,5 pontos, 

situada em uma zona de conforto, para as quatro asserções.   

Figura 10: Perfil geral atitudinal sobre a dimensão 2 “Abordagem educativa e 

pedagógica adotadas em Educação Alimentar e Nutricional”. São Paulo, 2016. 

 

 

Na assertiva A-10 afirmou-se que “As práticas pedagógicas em EAN devem 

possibilitar a participação ativa do aluno, valorização do seu saber, desenvolvimento de 

habilidades intelectuais e aprendizagem ligada a aspectos significativos de sua realidade, para 

sua transformação social” com atribuição de 4 pontos para concordância plena, obtendo-se 

3,75 pontos junto aos respondentes.   

Na assertiva A-18 afirmou-se “Como docente busco sensibilizar o discente para o 

desenvolvimento da autonomia, autocuidado e ao empoderamento a sua saúde” e os 

respondentes evidenciaram a inclinação a concordancia 3,59 pontos.  
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Na assertiva A-22 evidenciou-se a inclinação a concordância (3,30) no que tange a 

“Processos ativos e integração permanente entre teoria e prática são privilegiados nas 

abordagens educativas e pedagógicas adotadas em Educação Alimentar e Nutricional. 

Na asserção A-25 os respondentes também inclinaram-se a concordancia (3,48) no 

aspecto “Percebo que, no que tange a Educação Alimentar e Nutricional, o professor deve 

atuar como moderador e o conhecimento deve ser construído por meio de experiências do 

mundo real e da interação social, considerando o conhecimento prévio dos alunos.  

Por estes resultados pode-se inferir que: 

 Os professores percebem a importância dos alunos participarem ativamente do 

processo de construção do saber, valorizando o seu conhecimento, e que as 

práticas pedagógicas sejam significativas e se aproximem da realidade do 

aluno. Os professores percebem a relevância do papel do professor no que 

concerne a sensibilização dos educandos aos cuidados com a sua saúde. 

 A percepção dos professores é de que as abordagens educativas em EAN 

devem privilegiar a integração permanente entre teoria e prática e que o seu 

papel é o de moderador da aprendizagem. Ainda, que, para construção do 

conhecimento, a interação social, o contexto e o saber do aluno são 

importantes.          

Como pode ser observado na figura 11, a média da dimensão 3 foi de 3,27 pontos, 

situada em uma zona de conforto. As assertivas A-11, A-19 e A-23 encontram-se em uma 

maior zona de conforto comparadas às assertivas A-15 e A-26 que assumiram os valores na 

pontuação media 2,77 e 2,5 pontos, respectivamente.     
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Figura 11: Perfil geral atitudinal sobre a dimensão 3, “Prática permanente e 

interprofissional no processo de promoção da alimentação saudável na escola”. São 

Paulo, 2016 

 

Na assertiva A-11 afirmou-se que “Como professor, devo oportunizar os educandos a 

fazerem escolhas alimentares mais saudáveis e a serem protagonistas do processo de produção 

de sua própria saúde” com atribuição de 4 pontos para concordância plena, obtendo-se 3,71 

pontos junto aos respondentes.   

Na assertiva A-15 afirmou-se “Entendo que minha função é educativa no ambiente 

escolar, sendo que as ações de promoção de saúde e formação de hábitos alimentares 

saudáveis competem aos profissionais da saúde” os respondentes, considerando 4 como 

discordo plenamente, evidenciaram a inclinação a discordância 2,77 pontos.  

Na assertiva A-19 evidenciou-se a inclinação a concordância (3,75) no que tange a “A 

Educação Alimentar e Nutricional precisa estar presente ao longo do curso da vida, em 

processos permanentes para formação de hábitos alimentares saudáveis, envolvendo saberes 

multiprofissionais e objetivando transformação de práticas sociais”. 

Na asserção A-23 os respondentes inclinaram-se a concordância (3,63) no aspecto 

“Como professor, considero importante a prática interprofssional em Educação Alimentar e 

Nutricional na escola, pois permite aos nutricionistas e professores trocar experiências e 

saberes e a cooperação para o exercício de práticas transformadoras”. 
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Na assertiva A-26 evidenciou-se a inclinação a discordância (2,5), considerando 4 

como discordo plenamente, no que tange a “Percebo que a atuação do nutricionista é 

supervisionar as cozinhas escolares, enquanto que, os professores e coordenadores devem 

planejar e desenvolver os trabalhos educativos sobre alimentação e nutrição no ambiente 

escolar”. 

Infere-se dessa dimensão que os professores entendem a importância de emponderar o 

aluno para que ele assuma o protagonismo na formação de hábitos alimentares saudáveis. Os 

professores percebem que a EAN deve ser desenvolvida em caráter permanente, que deve 

considerar as diferentes fases da vida e evidenciam a prática interprofissioal para possibilitar a 

construção conjunta de conhecimento por meio da troca de saberes. Aspectos relacionados as 

assertivas A-15 e A-26 mostram que não está muito claro para os professores quem é o 

profissional responsável pelo planejamento e desenvolvimento de ações promotoras de saúde 

na escola e de quem é o papel para realização de trabalhos educativos em alimentação e 

nutrição.  

A figura 12 expressa que o valor médio da pontuação da dimensão 4 encontra-se na 

zona de conforto, assim como, as assertivas A-4 e A-12. No entanto, as assertivas A-8 e A-16 

tiveram uma pontuação média menor nessa dimensão.  

    Figura 12: Perfil geral atitudinal sobre a dimensão 4, “Escola – Ambiente 

adequado para o desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional”. São 

Paulo, 2016. 
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Na assertiva A-4 afirmou-se “A escola é um espaço que contribui para a construção de 

valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo, sendo um lugar 

privilegiado para promoção da saúde, visto que tem potencial singular para formar sujeitos 

autônomos e críticos, capazes de compreender a realidade e modificá-la” e os respondentes, 

considerando 4 como concordo plenamente, evidenciaram a concordância 3,89 pontos.  

Na assertiva A-8 evidenciou-se, considerando 4 como discordo plenamente, a 

inclinação a discordância (2,27) no que tange a “Entendo que as questões relacionadas à saúde 

e qualidade de vida devem ser trabalhadas em outros ambientes e por profissionais de saúde 

capacitados.”. 

Na asserção A-12 os respondentes inclinaram-se a concordância (3,68) no aspecto “A 

escola é um espaço que permite a aproximação da família e de profissionais da saúde para 

desenvolverem ações educativas continuas e permanentes promotoras de saúde.” 

Na assertiva A-16 evidenciou-se a inclinação a discordância (2,98), considerando 4 

como discordo plenamente, no que tange a “O tema da alimentação e nutrição deve ser 

trabalhado na escola quando estiver presente no projeto politico pedagógico”. 

Na assertiva A-20 evidenciou-se a inclinação a concordância plena (3,7), considerando 

4 como discordo plenamente, no que concerne a “O desenvolvimento da Educação Alimentar 

e Nutricional no ambiente escolar deve ultrapassar o currículo possibilitando ações 

interdisciplinares”.   

A partir dessa dimensão os professores depreendem que a escola é um espaço 

apropriado para o desenvolvimento de ações contínuas e permanentes promotoras de saúde e 

que possibilita a participação de diversos atores na formação de hábitos alimentares dos 

alunos. Percebe-se a necessidade de discutir com os professores questões relevantes como: a 

presença do tema no PPP como determinante para o desenvolvimento da EAN na escola; 

abordagem sobre a temática da saude e da qualidade de vida no espaço escolar e por 

profissionais capacitados.  

No espaço destinado, para expressarem seus pontos de vista sobre EAN, além do que 

foi contemplado no instrumento do tipo Likert, na primeira aplicação treze professores 

expusseram sua opinião sobre o tema e na segunda aplicação nove, sendo que, os professores 

que se posicionaram na primeira aplicação diferem dos professores da segunda.      
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O quadro abaixo apresenta as ideias compartilhadas pelos professores no espaço 

destinado a comentários no instrumento do tipo Likert.  

Quadro 2. Pontos de vista dos professores sobre a EAN  

Ideias compartilhadas 1° aplicação Ideias compartilhadas 2° aplicação 

“Há necessidade do tema para 

enfrentamento a obesidade” 

“A escola é vida. A EAN deve fazer parte 

da escola. Especialista na área na escola 

é fundamental” 

“A integração entre discentes e 

profissionais da saúde vai beneficiar a 

todos os envolvidos com saúde e 

educação” 

“O nutricionista pode atuar tanto para o 

docente como para o discente com 

teorização e desenvolvimento pedagógico 

para formação de hábitos” 

“Esses conceitos trazidos no instrumento 

não foram trabalhados, minha opinião é 

baseada no senso comum”  

“As opções assinaladas foram baseadas 

no senso comum, não tenho conhecimento 

especifico sobre esse tema” 

“Considero os bons hábitos decisivos 

para mudança da realidade que vivemos. 

A escola deve trabalhar em conjunto com 

os órgãos competentes em promoção da 

saúde a fim de cumprir o seu papel de 

responsabilidade social” 

“A EAN estando ou não no PPP deve ser 

discutida por toda a escola” 

“Acredito que as unidades escolares 

deveriam trabalhar a teoria e a prática 

concomitantemente” 

“Os professores necessitam estar mais 

envolvidos no teor pedagógico desse tema 

para não cair no senso comum”  

“Importância em conscientizar as crianças 

sobre o tema para prevenir doenças e 

evitar a discriminação pelo excesso de 

peso” 

“A EAN é dever de todos os profissionais 

inclusive da sociedade” 

“Precisa existir na escola mais projetos 

para discutir essa temática” 

“O espaço escolar é apropriado para 

construção de hábitos saudáveis. É na 

construção coletiva, nas experimentações e 

no saber efetivo que se constrói praticas 

alimentares” 

“Questões relativas a alimentação, 

trabalhadas na infância potencializam a 

saúde e contribuem para prevenção de 

doenças” 

“A escola é capaz de promover situações 

favoráveis ao escolar se contemplar uma 

aprendizagem significativa e abranger sua 

realidade. Percebo que é possível trabalhar 

o tema em uma perspectiva que ultrapasse 

a teoria e coloque o aluno no 

protagonismo” 

“Temos que ter mais participação no tema 

alimentação” 
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Continuação 

 

 

Ideias compartilhadas 1° aplicação Ideias compartilhadas 2° aplicação 

“O professor tem um papel importante, 

mas em conjunto com a família e os 

nutricionistas para trabalharem esse tema 

na escola” 

“Seria importante a escola receber visitas 

frequentes de profissionais de saúde para 

tratar com profundidade do tema e com 

conhecimento específico” 

“O tema é interessante. O trabalho de 

orientação alimentar deve ser trabalhado 

com os docentes, que estão com excesso 

de peso e são maus exemplos para os 

alunos. Trabalhar o tema com o docente e 

depois com o discente”  

“As assertivas provocaram uma reflexão 

em mim acerca da educação e da EAN. É 

preciso trazer para a comunidade escolar 

e família o tema da alimentação saudável 

com práticas efetivas” 

“A questão alimentar deve fazer parte do 

currículo escolar. A escola, considerando 

sua função social, deve estar atenta as 

demandas dos discente, considerando a 

comunidade que vive e sua cultura”    

 

   

.6.2.  Coordenador pedagógico 

A tabela 2 apresenta o perfil dos coordenadores pedagógicos das duas EMEFs que 

participaram da pesquisa. 

 

Tabela 2. Perfil dos coordenadores pedagógicos das Unidades A e B. 

 Unidade A Unidade B 

 CP1 CP2 CP3 

Idade 47 anos 40 anos 32 anos 

Sexo Masculino Feminino Feminino 

Tempo no cargo 3 anos 12 anos 11 meses 

Formação 

superior 

História/ Teologia/     

Letras 

Pedagogia Pedagogia 

Especialização Gestão Escolar/ Docência 

no ensino superior 

Arte e Educação Direitos Humanos 
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Nenhum dos coordenadores pedagógicos entrevistados possui formação em EAN. No 

tocante a participação em eventos na área de EAN, apenas o CP3 participa do evento, 

denominado “Programa Na Mesma Mesa” na área de educação alimentar e nutricional, com 

frequência semanal
1
.  

Durante a entrevista com os coordenadores, no que se refere à presença e relevância 

do tema no PPP, embora indicassem e previssem a EAN como parte do currículo escolar, não 

estava detalhado no PPP de que forma seriam desenvolvidas as ações e como seriam 

avaliadas. Em contato com o PPP da unidade durante as entrevistas verificou-se que o espaço 

concedido ao tema no PPP foi mínimo e os aspectos teóricos e metodológicos da EAN não 

foram explorados. A construção do PPP das unidades escolares é fundamentada 

essencialmente nas tendências e/ou modelos educativos tradicionais para o desenvolvimento 

de práticas educativas em EAN.   

 A partir das dimensões descritas no item 5.6.2, dos núcleos direcionadores definidos 

para a análise, e do que foi apreendido da análise do material analisado, emergiram as 

seguintes categorias:  

 • EAN na escola: é uma questão de oferta de alimento?  

• EAN no Projeto Político-Pedagógico: perspectivas em disputa  

• Avaliação, Escola, EAN: uma tríade em diálogo  

• EAN na escola: um lugar para o nutricionista  

• EAN na escola; ações coletivas, dialógicas, potentes  

As categorias foram descritas e os significados das mensagens expressas analisadas 

foram apresentadas e interpretadas com base na fundamentação teórica sobre EAN.  

 

                                                           
1
A portaria 4.145/2015 instituiu o Programa na Mesma Mesa que visa possibilitar educadores e educandos 

compartilharem o momento da refeição. O programa tem como objetivo envolver profissionais de educação e 

crianças e adolescentes para construção de conhecimento crítico; fortalecer vínculos; valorizar a cultura 

alimentar; possibilitar a inserção do tema alimentação transversalmente no currículo; resgatar valores e formar 

hábitos alimentares saudáveis. 
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Na categoria “EAN na escola: é uma questão de oferta de alimentos?”, a partir das 

narrativas produzidas, pode-se observar que os CPs percebem que a EAN trata do 

oferecimento de alimentos na escola e dos aspectos nutricionais dos alimentos. No entanto, ao 

longo das narrativas, o CP1 traz pontos de contradições na fala, quando ressalta que a escola 

não deve fornecer refeições e os recursos financeiros destinados à educação devem ser 

direcionados para outras áreas mais importantes.       

O CP1 relata que a alimentação é um tema que não está dentre os principais objetivos 

da escola. A EAN não deve ser explorada permanentemente na escola e a família precisa ser 

mais incentivada a trabalhar o tema.  

“... Só que na minha perspectiva de educador, eu acho que não era na 

escola que tinha que ficar dando comida. Eu acho que na escola 

deveria ter algum tipo de lanche, alguma merenda mínima para 

garantir o período, mas deveria ter um programa de distribuição 

social, uma organização social tal qual as famílias pudessem gerar as 

condições de alimentação na própria família e tudo mais. Eu acho 

que a escola não é lugar pra ficar alimentando, minha perspectiva é 

essa. Eu acho que o recurso da educação tinha que ser voltado para 

outras áreas da educação, não todo esse... esse gasto...” (CP1) 

 

No entanto, CP1, ao considerar a problemática social da fome e do acesso à 

alimentação afirma que é importante que a escola supra temporariamente a necessidade 

alimentar da criança. Entretanto, em sua percepção, devem-se criar outras condições para que 

a família possa assumir seu papel educativo e a escola possa se voltar para o seu objetivo 

principal que é o da educação, considerando aqui o programa de alimentação escolar como 

projeto assistencialista eleitoreiro demagógico. O CP1 reflete sobre a alimentação na escola, 

acreditando que esse espaço talvez seja o único lugar em que a criança obtenha o mínimo de 

nutrientes necessário para manter uma vida saudável, mesmo que pareça não compreender 

muito bem sobre os aspectos nutricionais dos alimentos.        

“... Eu entendo que a gente tem um problema social sério. Talvez aqui 

na escola seja o único lugar, muitas vezes, que algumas crianças vão 

ter, não a comida em quantidade, mas eu tô falando com os nutrientes 

necessários...e então, por enquanto, enquanto a gente vive num país 
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como esse, eu acho que é importante, mas eu acho que deveria ter 

data de validade. A médio prazo, tinha que se criar outras condições 

pra ter também uma educação alimentar lá na família e tudo mais, 

pra que a escola voltasse mais para o seu objetivo principal que é a 

educação mesmo, do que alguns projetos que pra mim, é um 

assistencialismo eleitoreiro, demagógico e tudo mais...” (CP1) 

 

Na percepção do CP2, com o aumento do poder aquisitivo, as pessoas estão comendo 

mais, porém os alimentos consumidos não são de boa qualidade. A comida de verdade e a 

refeição em família foi substituída pelos fast foods e a mídia vem incentivando o consumo de 

produtos industrializados, anunciando-os produtos de ótima qualidade. Na percepção do CP2 

as intervenções dos educadores nos momentos das refeições na escola, com atitudes que 

proíbam o consumo de produtos industrializados e que incentivem o consumo de alimentos 

saudáveis são ações educativas importantes. No entanto, as ações educativas propostas 

enfrentam dificuldades para serem desenvolvidas, pois os pais dos alunos entendem que essas 

ações que proíbem a entrada de alimentos na escola violam direitos garantidos aos seus filhos.   

“... E aí, dentro da escola hoje, por exemplo, eu falei com o aluno 

olha... sobre o salgadinho. Você quer proibir. Você fala dessa questão 

da importância de não trazer, de não comer aquilo no horário do 

intervalo, que tem uma comida toda balanceada. Aí as mães vêm na 

questão do direito. Mas é direito do meu filho trazer. Ele tem que ter o 

direito atendido, né?...” (CP2). 

 

Sob a ótica do CP3, a EAN é percebida como um compromisso da escola em 

conscientizar a criança sobre a alimentação que está sendo oferecida e seus benefícios. Nessa 

perspectiva, o CP3 ressalta os aspectos nutricionais dos alimentos como possibilidade de 

prevenir riscos à saúde, desconsiderando os valores simbólicos, socioculturais e afetivos da 

alimentação.   

“... Bom, eu entendo por educação alimentar... É o compromisso de a 

escola de... É... de conscientização, é... Quanto ao tipo de alimentação 

que está sendo oferecido... Para as crianças. Então assim, delas 

perceberem o quanto aquela alimentação faz bem ou não. Então 

assim, qual o nosso papel de tá fazendo com que elas percebam o que 
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é saudável, o que é que futuramente pode trazer prejuízo? Uma 

questão de educação mesmo...” (CP3) 

 

A EAN na escola pode contribuir para a criança experimentar novos sabores. 

Considerando o cardápio restrito que é oferecido na escola e a resistência ao consumo de 

novos alimentos pelas crianças, na percepção do CP3, a escola deve trabalhar esses aspectos e 

possibilitar novas sensações às crianças, contribuindo dessa forma, para a experimentação de 

alimentos mais saudáveis. Assim, o CP3 entende que é necessário instigar as crianças a 

experimentar novos alimentos e que deve agir como facilitador para auxilia-los a superar suas 

resistências, principalmente a alimentos que não fazem parte do seu cotidiano.     

“... É possibilitar a experimentação de diferentes sabores, diferentes 

texturas. Experimentação no sentido de propiciar um ampliar de 

alimentos, já que a gente sabe... A gente atende uma população que 

tem um cardápio bem restrito, arroz, feijão, carne, mistura. Então 

assim, ampliar esse horizonte. Ampliar esse paladar, como uma 

ampliação de paladares. Instigar na verdade as crianças a 

experimentarem. Porque eles têm... Apresentam bastante resistência 

no novo...” (CP3) 

 

Na segunda categoria “EAN no PPP: perspectivas em disputa”? O CP1 percebe a 

necessidade dos professores se apropriarem dos temas transversais propostos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional para poderem executá-los em projetos específicos. 

Um projeto de destaque, consolidado em sua escola, foi o projeto self-service, que tratou dos 

aspectos relacionados aos nutrientes, de desperdício de alimentos, ou seja, serviu como 

estratégia pedagógica. Aqui nota-se que não está claro o termo educação alimentar para o 

coordenador, que relaciona o termo aos aspectos nutricionais do alimento. Para o CP1, a EAN 

no PPP, é abordada em uma perspectiva ecológica, sendo a horta o tema norteador para todas 

as disciplinas. Na sua perspectiva a horta deve ser explorada por meio de um projeto 

interdisciplinar em que as disciplinas abordariam o tema e sua relação com a alimentação. 

Para ele a horta seria um veículo para promover a discussão sobre o tema e motivar as 

crianças, possibilitando mudança de comportamento e atitude.  
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“... Bom, a minha perspectiva seria numa perspectiva ecológica, né? 

Pensando a partir de uma educação ecológica, eu penso que a 

prioridade seria uma horta. Por exemplo, essa horta ser não utilizada 

pelo professor de ciência, mas em uma relação interdisciplinar, num 

projeto interdisciplinar na qual pudesse trabalhar lá todas as 

disciplinas. Então, a geografia poderia falar de paisagem, poderia 

falar da terra, poderia falar de um monte de coisa. A história poderia 

falar como que é a propriedade da terra ao longo dos anos, de classes 

sociais... só tô dando alguns exemplos, e por aí vai, né? Matemática 

poderia tabular dados, português poderia produzir textos, né? Então, 

não só o conteúdo específico da disciplina, de forma interdisciplinar 

poderia trabalhar com isso e falar da importância, aí mais específica 

da saúde e de uma boa alimentação, natural, sem agrotóxico, enfim, a 

horta. E aí tem um produto final, que no final, é comer a própria 

coisa que está se produzindo, que poderia ser incluído dentro do 

cardápio da escola e tudo mais...” (CP1) 

 

O CP2 narra que o PPP deve ser elaborado de maneira que todas as dimensões do ser 

humano sejam consideradas. Deve-se pensar o sujeito como um todo, considerando o que ele 

come, o que ele faz, os hábitos de vida e as questões relacionadas ao sexo, para planejamento 

e estruturação de ações de EAN. O CP2 identifica que no Centro de Educação Infantil (CEI) o 

tema da EAN está muito mais presente, provavelmente por entender que esse tema deve ser 

trabalhado na educação infantil, que é a fase da vida em que os hábitos alimentares estão em 

formação. No fundamental 1, isso não acontece, pois os professores estão muito presos ao 

currículo e ao conteúdo então, se não é do conteúdo não deve ser trabalhado.         

“... Talvez se nós tivéssemos pensado em um currículo integrador 

mesmo, que a gente pense o sujeito como um todo mesmo, a partir do 

momento que a gente pensar o sujeito como um todo a gente vai 

começar a pensar nestas questões. Claro que a gente tem essa 

preocupação, porque a gente... Foi uma briga conseguir o self aqui, 

né? Até por conta da questão da autonomia do menino, aprender a 

comer, sentar-se à mesa, todo esse movimento, mas não é uma... Uma 

vertente que eu vejo uma preocupação de todos...” (CP2) 
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“... Também penso, não na educação alimentar propriamente dita, 

porque eu não acredito muito em projeto assim fechado. É... Vamos 

trabalhar só a educação alimentar durante o ano inteiro. Agora eu 

penso... Talvez eu pensaria na questão do sujeito como um todo né? 

Aí sim.. pensar o que ele come, o que ele faz, qualidade de vida, é... 

Esporte, toda essa questão, lazer, tudo isso. Aí sim, eu penso que seria 

bacana. E a educação alimentar entraria nessa questão...” (CP2) 

 

Na percepção do CP3, no PPP, a EAN como tema estratégico, assume como princípios 

norteadores a oferta de uma alimentação saudável, favorecendo a reeducação alimentar e a 

experimentação de novos sabores. O intuito de trabalhar esse tema na escola é de quebrar 

paradigmas sobre alimentação e possibilitar assim, o consumo de alimentos mais saudáveis.     

“... O princípio é propiciar a alimentação saudável. Como eu já te 

falei, a experimentação. Eu acho que é isso. A educação com o intuito 

de propiciar uma alimentação saudável. Uma reeducação e 

experimentação de novos sabores de novas texturas ... Então assim, 

quando a gente começou a trabalhar a alimentação saudável na 

escola eles traziam muitas guloseimas. Então, eles tinham essa 

resistência do alimento mais saudável. Frutas... Tem muita criança 

que não aceitava as frutas, não aceitava outro tipo de alimento. Por 

exemplo, queria só macarrão. Então quebrar esses paradigmas...” 

(CP3) 

 

Na categoria “Avaliação, Escola, EAN: uma tríade em diálogo” os coordenadores 

pedagógicos apresentam sua percepção sobre o processo de avaliação das ações em EAN na 

escola. Na ótica do CP1, por esse tema ser explorado mais em sala de aula pelo professor, 

torna-se difícil identificar e avaliar as ações de EAN. Não existe um trabalho articulado na 

unidade e são ações mais pontuais. A narrativa permite perceber que os professores 

desenvolvem práticas educativas que promovem o desenvolvimento do educando, mas sem se 

dar conta dos objetivos específicos de cada disciplina.    
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“... A escola, nesse tema específico me parece, pelo ano que estou 

aqui, que se o professor trabalha, trabalha talvez lá no conteúdo dele 

de uma forma muito “en passant”, muito mais específica que a gente 

ainda não consegue mapear tudo isso. Eu não vejo um projeto 

articulado da unidade como um todo...” (CP1) 

“... Eu acho que é uma questão (...) quando o professor está 

conscientizado e compra uma causa então, ele tem a estrutura para 

poder avançar naquele projeto. Porque no dia a dia do professorado 

eles estão mais por força da própria dificuldade do fazer pedagógico, 

mas sem dar conta das atividades específicas, das especificidades de 

cada disciplina dele. O alfabetizador alfabetiza, o de história da 

noção de temporalidade, o de geografia de espaço. E tá muito difícil a 

educação né?...”(CP1) 

 

As ações de EAN para os alunos do fundamental 1 são exploradas de forma mais 

abrangente, enquanto que, para os alunos do fundamental 2, o professor de Ciências se 

encarrega mais em realizar estas ações.  Na perspectiva do CP2, não são todos os professores 

que sentem a necessidade de abordar esse tema na escola.  

“... O fundamental 1 é mais... Fica assim: o fundamental 1 é mais 

abrangente, né? Porque está com os menores. E o fundamental 2, fica 

a cargo do professor de Ciências. O restante ‘não é meu’, eu enxergo 

isso dentro da escola...” (CP2) 

 

A CP2 percebe que os professores têm boa vontade em desenvolver as ações de EAN 

e avalia as ações desenvolvidas como positivas.  Os professores trabalham esse tema em sala 

de aula e incentivam os alunos para uma alimentação mais saudável.  

“... Eu vejo como positiva. Porque os professores fazem link com as 

propostas da sala de aula, então eles costumam fazer receitas, né? 

Trabalham receitas na sala e em determinadas disciplinas, e fazem 

essa e produzem esse alimento através da receita junto com as 

crianças e depois fazem a degustação. Então, eu acho que isso é uma 

forma de incentivarem os alunos a não comerem, aliás, a comerem, e 

criarem gosto por...”(CP2) 
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A categoria “EAN na escola: um lugar para o nutricionista” explora a percepção 

dos coordenadores pedagógicos sobre papel dos nutricionistas. O CP1 referiu a 

impossibilidade de avaliar as ações de EAN desenvolvidas pelos nutricionistas. Os 

nutricionistas são acompanhados na escola pelos assistentes e/ou diretores e o contato entre 

coordenadores e nutricionistas acontecem quando são discutidas questões gerais na escola em 

reuniões com a direção.     

“... Bem, eu acho que por uma questão de organização burocrática da 

escola de papeis e de, atribuições de papeis, eu acabo não tendo como 

lhe responder com propriedade isso, por que, quem acaba 

acompanhando os nutricionistas, são os auxiliares, os assistentes de 

direção, ou o próprio diretor. A gente conversa na equipe coisas que é 

de um caráter geral e não um acompanhamento específico...” (CP1) 

O CP2 e CP3 consideram como imprescindível e importante a atuação dos 

nutricionistas no acompanhamento da cozinha, no preparo, no armazenamento de alimentos e 

no auxílio a apresentação de palestras e diálogo com as crianças. As ações dos nutricionistas 

são significativas e possibilitam mudança de paradigma.   

“... Olha, é importante esse acompanhamento do nutricionista na 

escola para ajudar as meninas da cozinha no preparo, na escolha dos 

alimentos, na preocupação de armazenamento, tudo. Todas essas 

coisas eu acho válido, né? É... Eu já tive... Em outras escolas essas 

nutricionistas já deram palestras. Esse ano a gente não conseguiu 

fazer alguma coisa desse tipo, mas elas costumam ser bem prestativas 

com o trabalho. Eu acho bacana, quando a gente tem... por exemplo, 

no dia das crianças, a gente consulta as nutricionistas, qual é a 

possibilidade mais saudável de fazer algo diferente e saboroso que 

eles todos possam aproveitar...” (CP3) 

 

“... É imprescindível. Eu vejo assim, eu estou na rede desde 97. Eu 

vejo que hoje há uma preocupação muito maior, né? A alimentação 

não é só: ‘eu vou lá e sirvo o menino e tudo bem’. Tem todo um 

contexto, toda uma dinâmica. Mesmo as nutricionistas da empresa 
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elas estão sempre disponíveis para nos auxiliar com palestras, 

conversar com os meninos. Tem toda uma atuação muito significativa. 

É uma mudança de paradigmas mesmo né? Até essa ideia de 

introduzir alimentos integrais...” (CP2) 

 

A última categoria “EAN na Escola: ações coletivas, dialógicas, potentes” traça as 

percepções dos CPs sobre as abordagens da EAN no espaço escolar em relação ao que se 

realiza e os caminhos potenciais que podem ser tomados.  

Nas duas unidades investigadas os coordenadores pedagógicos referiram que a EAN é 

abordada em projetos que envolvem a oferta de alimentos pelo sistema de distribuição por 

self-service, no qual a distribuição de refeições é realizada utilizando-se o balcão térmico, em 

atividades que incentivem a experimentação e exploração de receitas, oficinas e palestras. 

Segundo os coordenadores esse tema é abordado pelo professor do fundamental 1 e pelo 

professor de Ciências no fundamental 2. Os professores de fundamental 2 em geral não 

desenvolvem muito esse tema na escola. As narrativas permitem compreender que as ações de 

EAN na escola são centradas nas aulas de Ciências, porque há um entendimento que essa 

disciplina possibilita maior aproximação ao tema e que o alvo das atividades que envolvem 

alimentação são os alunos de fundamental 1, em que as práticas educativas em alimentação 

são mais fáceis de serem abordadas devido à faixa etária.  Para o CP1 é necessário repensar 

sobre as práticas na escola. Na sua ótica a escola carece de professores mais conscientes e que 

tenham mais elementos para desafiar, estimular e convencer o coletivo para desenvolver as 

ações educativas em alimentação e nutrição. Para o CP 3 o trabalho que a escola desenvolve 

de incentivo ao consumo de alimentos na escola possibilitou as crianças incorporarem um 

hábito alimentar mais saudável.    

  

“... Pela limitação dos professores e as dificuldades que a gente tem 

na educação tal, e o PPP, que coloca outros temas como a questão 

transversal, o esforço coletivo está sendo no self-service...” (CP1) 

 

“... Atividades de incentivar a alimentação, de experimentação, de 

explorar receitas novas...eles desenvolvem, eles pesquisam receitas 

que os alunos, por exemplo, gostam em casa, que eles têm o costume 
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de fazer, ou a mãe, ou alguém próximo em casa. Eles trazem. Elas 

fazem levantamento de qualidade das receitas, o que é que eles acham 

que é saudável, o que não é. Fazem votações para depois fazer uma 

oficina de... Receitas. Então...depois eles fazem...Produzem essa 

receita...” (CP3) 

“... É abordado pelo professor de fundamental 1 e pelo professor de 

ciências, ou dentro de palestras que a gente promove. A gente 

conversa um pouco...” (CP2) 

Para o CP1 o caminho é trabalhar nos espaços e horários de discussões pedagógicas 

em busca de superação das resistências internas. Esse tema e outros devem ser discutidos nos 

horários coletivos e no projeto especial de ação em que os coordenadores se reúnem 

regularmente. As ações de EAN na escola não devem ser impostas e a mentalidade do 

professor, condizente com um modelo de currículo arcaico, impossibilita repensar sobre suas 

práticas educativas e superar as suas resistências. Para ele, em 23 anos de prefeitura, nunca 

observou ações educativas coletivas, sendo privilegiadas ações individuais e pontuais.     

“... Olha, eu penso que não tem outro caminho a não ser nos espaços 

pedagógicos, que é a estrutura que a prefeitura oferece. São nas 

reuniões pedagógicas, nos horários coletivos e no projeto especial de 

ação, né? Que gente se reúne regularmente, pelo menos 4 dias por 

semana, e uma hora e meia. Mas a gente tem várias demandas. Teria 

que cavar um espaço ali para ouvir. Talvez fazer um estudo inicial, se 

não tem essa liderança. Se não tem essa pessoa que... liderança no 

sentido de ter um acúmulo de conhecimento sobe o tema e de 

vivências e experiências sobre o tema que pudessem apontar 

caminhos e jornadas, se não tiver, a gente precisa nos apropriar e ler 

algumas coisas. Ouvir o grupo, ver a sensibilidade do grupo, para 

tentar encontrar esses caminhos...” (CP1) 

 

“... Vencer essa primeira etapa de resistência, né? Porque 

inicialmente o colega professor ele pensa assim, é mais um trabalho 

que eu tenho que fazer entre tantos milhões que são jogados sobre as 

minhas costas... Então como fazer isso? sinceramente, eu não sei. É 
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só no dia-a-dia, dependendo do grupo que vai se... Não dá pra ser no 

decreto. Não da pra dá canetada e falar você tem que fazer... Ou é no 

convencimento mesmo, ou a coisa não vai...” (CP1)  

 

“... E por fim, eu acho assim, que ainda há aí, não é uma crítica ao 

professor individual, mas a mentalidade dos professores, é que ainda 

nos estamos com uma perspectiva de currículo, apesar da legislação, 

apesar de SME, apesar de intelectuais e da academia apontar a 

necessidade de investigar e reinvestigar, se é que existe, né? Ou 

repensar o currículo, né? O imaginário ainda está naquele currículo 

muito arcaico, muito do século XVI e XVII enciclopedista, muito 

cientificista, muito cartesiano, muito positivista o que também gera 

uma resistência a pensar num outro tipo de currículo que talvez 

tiraria um pouco do peso de tanta demanda, que muitas vezes essa 

própria mentalidade se impõe. E ele poderia ter tempo, e espaço, e 

energia para entrar nessas projetos e ações, não só do alimentar, mas 

de tantas outras demandas, né?...” (CP1)                  

 

 O CP 2 entende que deve pensar o sujeito na sua integralidade, considerar a rotina 

alimentar na escola, os espaços e a organização das refeições.    

“... É... eu penso que é um todo mesmo. É a gente pensar como o 

sujeito integrado. Pensar o horário da refeição, pensar como esse 

menino se serve, pensar no tempo que ele tem pra sentar, pra comer, 

se é de qualidade. Porque, o que é que acontece, ele sai com a 

perspectiva de brincar, e não de comer, então essa alimentação ela 

fica para segundo plano, quando ela deveria ser o primeiro. Agora é 

a escola, ela trabalha com uma dinâmica que não favorece muito. 

Porque, você tem 12 salas no mesmo horário, 12 salas com 35 alunos. 

Então, vamos supor que saiam 250 de uma vez é... Em 20 minutos. 

Isso não é, não vamos dizer a questão mais saudável. Outra questão é 

assim, se você tivesse...As escola fossem pensadas com menos alunos, 

espaços mais adequados. Então, eu organizo para ele comer meio dia, 

ele almoça, sai pra sua casa né? Todo mundo almoça junto. A gente 
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tem que mexer em questão de horário pela quantidade de sala, pela 

quantidade de alunos. Então, o que é possível ir fazendo, vai se 

fazendo...” (CP2) 

 

A EAN, na perspectiva do CP3, deve valorizar e ampliar os conhecimentos que os 

alunos já possuem sobre alimentação.   

“... Deve ser feita de forma de educação. Educar para ampliar o 

conhecimento. Ampliando o que eles já sabem, trazendo novidade. 

Sempre fazer procurando uma alimentação saudável. Procurando não 

ficar na mesmice né? Naquilo que eles costumam, que eles gostam. 

Por que, se for deixar em aberto, eles querem fazer sempre bolo né? 

Então, a gente procura ampliar a questão. De ampliar mesmo o 

conhecimento sobre alimentação...” (CP3) 

 

 

6.3. Nutricionistas 

Com base nos resultados obtidos, a partir do questionário semiestruturado proposto, a 

tabela 3 apresenta as características descritivas dos nutricionistas.   

Tabela 3. Características descritivas dos nutricionistas. São Paulo, 2016. 

Variáveis  n=28 

Idade (anos)ª 36,5 (24-60)        

Tempo de formado (anos)ª 13 (3-35) 

Pós-graduação [n(%)] 

Especialização em Nutrição Clínica 

Especialização em Saúde Pública 

Especialização em Alimentação Escolar 

Mestrado e/ou doutorado 

24 (85,7%) 

10 (35%) 

5 (17,85%) 

1 (3,5%) 

3 (10,7%) 

Tempo no cargo <3 anos [n(%)] 16 (57,1%)  

ªResultados apresentados em mediana (mínimo-máximo).  
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Apenas um nutricionista referiu ter formação em educação alimentar direcionada a 

pacientes diabéticos. A participação em eventos na área de EAN foi relatada por 60,7% dos 

nutricionistas e 21,6 % destes referiram participar pelo menos uma vez ao mês, destacando-se 

palestras sobre esse tema.  

A partir das dimensões descritas no item 5.6.2, dos núcleos direcionadores definidos 

para a análise, e do que foi apreendido da análise do material analisado, emergiram as 

seguintes categorias:  

• EAN na formação: do currículo ao cotidiano de aprendizagem  

• EAN: múltiplos sentidos, práticas diversas  

• EAN na escola: avaliação em processo  

• EAN na escola: sujeitos, temas, currículo, práticas  

 

A categoria EAN na formação: do currículo ao cotidiano de aprendizagem traz o 

ponto de vista dos nutricionistas sobre sua formação e a dicotomia entre a teoria e a prática. A 

EAN não foi contemplada como disciplina no currículo da graduação em nutrição para 32% 

dos nutricionistas e foi pouco trabalhada durante o curso. Para esses nutricionistas a EAN 

esteve presente em duas ou três aulas inserida em disciplinas como técnica dietética e/ou 

avaliação nutricional ou abordada nos estágios curriculares de unidades de alimentação e 

nutrição, marketing e nos ambulatórios de saúde pública.   

“...A gente não teve muito contato com essa parte de educação 

nutricional e alimentar no sentido de matéria...” (N10) 

“...A disciplina de educação alimentar e nutricional não... não tive 

nenhuma matéria sobre educação alimentar e nutricional em minha 

formação...” (N26) 

“...Eu não lembro de ter desenvolvido muito esse tema na época da 

faculdade...”(N24) 

 

Para 68% dos nutricionistas para os quais a disciplina de EAN foi contemplada no 

currículo da graduação em nutrição, apenas dois respondentes cursaram a disciplina de EAN 

em dois semestres no curso de graduação. A EAN foi abordada por meio de dinâmicas sobre 

alimentação, palestras, teatro, trabalhos específicos por faixa etária, formas de comunicação, 

desenvolvimento de estratégias e métodos de avaliação, trabalhos em campo com avaliação 
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nutricional, utilização da EAN na prática clínica, etc. Apresentação de palestras e teatro foram 

destacados por três nutricionistas.  

“...Na parte teórica era mais essa questão de dinâmicas, o que 

trabalhar com palestras...” (N26) 

“...Eu tive só um semestre de educação, na época chamava-se 

educação nutricional... só era a matéria...” (N28) 

 

A EAN na graduação possuiu um enfoque mais teórico do que prático. As abordagens 

teóricas não foram muito aprofundadas e as práticas quando realizadas foram por meio de 

ações pontuais. A teoria e a prática não estavam bem articuladas. As aulas teóricas eram 

conduzidas por discussões de artigos, exposições de temas relacionados aos conceitos e 

formas de trabalhar a EAN nos diversos ambientes, elaboração de material prático. Não foi 

mencionado como parte do conteúdo da disciplina de EAN pelos depoentes as teorias 

educativas, fundamentos teóricos das ciências sociais e outros campos do conhecimento.  

Além disso, a EAN foi abordada durante a graduação por meio de avaliação nutricional, 

atividades realizadas conforme faixa etária, atividades lúdicas, avaliação a partir de um 

diagnóstico do estado nutricional. Os nutricionistas consideraram a avaliação nutricional per 

si como uma ação de EAN. Outras atividades destacadas relacionadas ao tema foram teatro, 

música, exposição de vídeos direcionadas as diferentes faixas etárias.           

“...De maneira geral muito teórica e as coisas práticas muito 

pontuais...” (N3) 

“...Era mais teoria, mas não teve prática pra gente ir ao campo...” 

(N5) 

“...Muita coisa teórica, uma teoria muito básica mesmo, eu acho, pela 

minha recordação, e não teve muita coisa prática.. essa vivência da 

prática...” (N18) 

“...Um trabalho de campo com conceitos e o semestre todo era um 

trabalho de um tema...com crianças... crianças. Então teve peso, 

estatura, achar um diagnóstico nutricional e realizar uma atividade 

de EAN ...” (N9) 

“...Foi abordado a questão da educação nas varias faixas etárias...” 

(N4) 
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“...A gente fez acho que teatro, fez musica, falou-se um pouco sobre 

pedagogia... mas muito pouco... foi uma coisa muito pincelada...” 

(N11) 

 

Outros aspectos que foram abordados na disciplina de EAN durante a graduação 

foram os métodos de comunicação (N25), roda de conversa e debates (N23), além da 

utilização do modelo transteórico (N22). As estratégias metodológicas, a definição de 

objetivos e formas de avaliação foram mencionadas, além de, o uso de abordagens não 

tradicionais. Apenas 10% dos nutricionistas referiram a presença de métodos não 

tradicionais de ensino na graduação, baseado na problematização de temas relacionados a 

alimentação e aspectos metodológicos e operacionais da EAN, destacando a importância do 

planejamento e execução das ações.    

“...Foi bem importante a gente aprendeu estratégias... de ter uma 

metodologia, de qual é o meu objetivo a ser atingido, como avaliar, a 

gente trabalhou com casuística e método e aquele modelo 

transteorético também...” (N22) 

“...Não era muito extenso, mas a gente aprendeu bastante coisa, 

então método de comunicação, como abordar, trabalhar diferentes 

faixas etárias...” (N25) 

“...Foram aulas muito assim, abertas, muita roda de conversa, muito 

debate, opiniões, não lembro assim de ser uma aula tradicional...” 

(N23) 

 

Para 53% dos nutricionistas a disciplina foi avaliada como fraca, pouco explorada, 

com abordagem inadequada e tratada com menor importância no currículo.     

“...Minha formação acadêmica não foi adequada nesse ponto de vista 

da educação...” (N7) 

“...Pouco explorado... Educação nutricional parecia ser uma parte 

menos importante do curso...” (N12) 

“...Acho que é bem deficiente, né? A gente não explora muito...” 

(N15) 

 



76 
 

Na categoria “EAN: múltiplos sentidos, práticas diversas” foi possível compreender 

a percepção e concepção dos nutricionistas sobre EAN. A EAN foi percebida e conceituada 

de diferentes formas pelos nutricionistas. Destaca-se o entendimento sobre EAN como uma 

ferramenta ou instrumento educativo, de promoção de saúde e para o desenvolvimento de 

autonomia. 

“...Ferramenta que tem que ser desenvolvida para educar mesmo...” 

(N10) 

“...Ferramenta principal para promoção de saúde...” (N16) 

“...Instrumento para a pessoa ter autonomia de escolha...” (N4) 

 

A EAN foi definida como: divulgação, transferência de informação e passagem de 

conhecimentos sobre alimentação e nutrição para as pessoas terem bons hábitos e fazerem 

suas escolhas alimentares. 

“...É passar conhecimento para as pessoas terem bons hábitos e boa 

saúde...” (N3) 

“...O jeito de o nutricionista passar seus conhecimentos de uma 

maneira simples, objetiva, para que as pessoas entendam e consigam 

entender sobre a alimentação...”  (N24) 

“...É dar pra pessoa o conhecimento para que ela possa fazer suas 

escolhas alimentares...” (N20) 

“...Todo ato que você faz de informar diretamente ou indiretamente 

conceitos sobre alimentação e nutrição...” (N15) 

 

A EAN foi percebida por 28% dos nutricionistas como um processo que envolve o 

ensino sobre alimentação e nutrição e a utilização de métodos e estratégias pedagógicas que 

possibilitem escolhas alimentares saudáveis. No entanto, nas falas não foi identificado quais 

os métodos e estratégias pedagógicas dão suporte ao ensino da EAN. 

“...Várias formas de você trabalhar a nutrição utilizando métodos 

pedagógicos para você atingir o outro...” (N14) 

“...O ensino dos conceitos de alimentação e nutrição...” (N21)  

“...Processo pelo qual o nutricionista utiliza estratégias pedagógicas 

para poder atingir o público nos conceitos de alimentação e 

nutrição...” (N14) 
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A EAN percebida por 7,1% dos nutricionistas como um processo de sensibilização 

para escolhas alimentares mais saudáveis. Esse aspecto mencionado não foi aprofundado no 

discurso dos nutricionistas.  

“...É um processo de sensibilização do indivíduo para que ele possa 

fazer escolhas alimentares mais inteligentes e saudáveis...” (N12) 

“...É sensibilizar alguém sobre alimentação fazer com que a pessoa 

entenda a importância deste alimento pra vida dela a longo prazo...” 

(N27) 

 

A EAN foi percebida por 10,7% dos nutricionistas como um processo que envolve a 

transformação e mudança de comportamento alimentar dos sujeitos. Os nutricionistas 

caracterizaram a EAN como a base para a mudança de comportamento alimentar.   

“...Uma forma de transformar o que as pessoas pensam e fazem com 

relação à nutrição...” (N1) 

“...Uma proposta de tentar mudar comportamento e não só transmitir 

informação...” (N19) 

Para 10,7% dos nutricionistas apenas falar sobre alimentação e nutrição é suficiente 

para conscientizar as pessoas  

“...É uma coisa que é função do nutricionista que aprendeu e tem o 

papel de conscientizar quando puder todas as pessoas...” (N9) 

 

 Para 10,7% dos nutricionistas a EAN consiste em falar e esclarecer sobre 

alimentação. A EAN foi percebida como falar sobre as ciências da nutrição e sobre 

alimentação de uma forma continua, além de esclarecer sobre questões relacionadas ao tema.  

“...Esclarecimento sobre o assunto...” (N7) 

“...Falar sobre a ciência da nutrição...” (N19) 

 

A percepção dos nutricionistas evidencia a importância de aspectos relacionados a 

aspectos socioculturais e sistemas alimentares. Os depoentes perceberam a EAN balizadas por 

questões socioculturais, considerando a história dos indivíduos e o meio cultural em que 

vivem, assim como a produção, transporte e consumo de alimentos.   
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“...Não é apenas a questão do alimento, mas do contexto da cultura, 

sociabilização e religiosa...” (N21) 

“...Aquisição desse conhecimento por parte das pessoas, sobre as 

consequências importância de ingerir alimentos, forma de consumir, 

de onde o alimento veio, importância social e contexto...” (N23) 

 

Foi possível observar que para 32% dos nutricionistas a EAN foi percebida como 

processos que envolvem a transmissão e divulgação de informações. Os nutricionistas se 

consideraram profissionais importantes para passar e prover conhecimento e informações 

sobre alimentação e nutrição. 

“...Transmissora, você vai transmitir as informações de maneira 

clara...” (N28) 

“...Papel muito importante pra levar informação...” (N18) 

“...Nós somos uma base pra que esse conhecimento seja 

disseminado...” (N15) 

 

As ações pedagógicas devem ser executadas pelos educadores, sendo que o seu papel é 

mais de incentivador nesse processo. Os nutricionistas percebem o seu papel como um guia, 

orientando caminhos e dando alternativas para desenvolvimento de ações pelos professores. 

Consideraram importante apoiar a escola e os professores para desenvolvimento de ações de 

EAN na escola, contribuindo com os conhecimentos técnicos da área da nutrição levando 

apenas as informações e incumbindo os professores a prática pedagógica. No entanto, 

referiram desconhecer como podem auxiliar e consideraram-se pouco preparados.      

“...Meu papel... muito mais de incentivadora ... não as vezes de 

executora...”  (N10) 

“...Trabalhar junto com o educador para que ele possa fazer essa 

parte pedagógica...”(N13) 

“...Eu meio que assisto... Eu acho que o intuito é deixar as pessoas... 

isso aflorar delas...” (N21) 

 

Dentre os nutricionistas 32% se identificaram como um dos atores principais no 

desenvolvimento da EAN na escola. O estabelecimento de parcerias com os professores, o 

diagnóstico de problemas alimentares, a orientação sobre os benefícios de uma alimentação 
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saudável, auxílio aos coordenadores pedagógicos na elaboração de projetos, no processo 

educativo, a disseminação de informações técnicas e despertar o interesse a mudança de 

hábito alimentar foram destacados como as principais atividades voltadas a EAN realizadas 

pelos nutricionistas na escola.         

“...Fazer as palestras, participar, fazer dinâmica, eu acho muito 

legal...” (N7) 

“...Me vejo nessa parte de frente... lidando com crianças, 

merendeiras, professores, diretor, coordenadora pedagógica...”(N6) 

“...Para abordar, para fazer acontecer... é fundamental, no processo 

educativo...”(N5) 

“...Eu faço parte do processo... eu intermeio aí várias ações...” (N4) 

 

Na categoria “EAN na escola: avaliação em processo” são resumidas as ações de 

EAN realizadas no ambiente escolar pelos professores mais destacadas pelos nutricionistas, 

assim como sua percepção de que caminhos podem ser tomados para sua realização. 

Os nutricionistas descrevem que os professores desenvolvem rodas de conversa, 

abordam a pirâmide alimentar, desenvolvem oficinas culinárias e trabalhos com hortas. Além 

dessas atividades foram mencionadas com menor frequência visitação em feiras, teatro, 

música, pintura e desenhos com alimentos, vídeos e contação de histórias. Essas atividades 

são desenvolvidas pelos professores de forma pontual em sala de aula. As ações não são 

sistematizadas e as avaliações geralmente ocorrem por meio de observação, sem critérios 

determinados pelos próprios professores. As ações são predominantes em CEIs e EMEIs e nas 

EMEFs praticamente não abordam esse tema.   

“...Oficinas culinárias, teatro ... vídeos ...” (N21) 

“...Muitas estão na questão da pirâmide ainda...” (N2) 

“...Um pouco falando, também com historinhas, elas pintam os 

alimentos, desenham e só...” (N4) 

 

Há escassez de ações de EAN e de projetos contínuos realizados pelos professores em 

EMEFs. Dos nutricionistas entrevistados 53% referiram ausência ou desconhecimento de 

abordagem sobre essa temática pelos professores.  Os nutricionistas enxergam como possível 

a inserção desse tema em diversas disciplinas do currículo. Percebem que os professores são e 
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se sentem despreparados para explorar esse tema no espaço escolar não conseguindo 

relacionar a alimentação ao cotidiano do aluno. Um nutricionista compreende que enquanto 

não houver tempo e espaço destinado a discutir essa temática nos momentos pedagógicos e 

como explorar a alimentação e nutrição nas disciplinas, a EAN estará em segundo plano, 

sendo abordada apenas pelos professores que se identificam com o tema.       

“...Não tenho nenhum relato de EMEF que eu acompanho...” (N10) 

“...Hoje ainda acho que é muito tímido essa questão de educação 

alimentar e nutricional nas EMEFs...” (N11) 

“...Eu acho que eu não conheço... em EMEFs um trabalho continuo 

de alimentação...” (N22) 

 

Os nutricionistas avaliaram que os professores precisam ser capacitados para 

realizarem atividades de EAN. Percebem a necessidade de formação na área com a 

presença do tema no currículo de graduação em pedagogia e capacitação quando 

estiverem inseridos na prática profissional, para o melhor desenvolvimento do tema na 

escola. Eles possuem a didática, mas pouco conhecimento sobre a temática. Além disso, 

muitos não compreendem a importância em trabalhar esse tema na escola. A temática esta 

prevista para ser trabalhada no currículo escolar, no entanto é abordada de forma errada e 

superficial.       

“...Eu acho que falta capacitação pra eles mesmo nesse sentido, de 

levar a informação certa...” (N15) 

“...O professor tem a didática, mas conhecimento eu acho que não 

tem...” (N5) 

“...Alguns nem entendem porque que tem que trabalhar essa questão 

da alimentação... para eles a alimentação na escola não é 

importante...” (N27) 

“...Alguns fazem as ações muito... como muito obrigação, porque eles 

são... teoricamente... eles tem obrigação de trabalhar. Isso esta no 

currículo deles trabalhar a questão da alimentação. Então fica um 

trabalho muito superficial, as vezes errado...” (N27) 

 

Para 17% dos nutricionistas ações de EAN desenvolvidas pelos professores na 

escola são positivas. Esses profissionais consideram os professores como motivadores e 
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inspiradores das crianças e que as ações independentes, não previstas no PPP da escola, da 

forma que foram construídas e exploradas, trazem reflexos para as crianças. Para 28% dos 

nutricionistas, os professores sabem abordar o tema da alimentação e tornam as ações de 

EAN possíveis na escola.  

“...Acho que nos temos professores muito bons, que sabem abordar 

muito bem, que realmente estimulam as crianças. Então eu acho que é 

valido...” (N6) 

“...Então, eu acho que o papel do professor, independente da forma 

que ele trabalha, tem com certeza um reflexo...” (N22) 

“...O papel deles é importantíssimo. Acho que independente do tipo de 

ação, só acontece mesmo, porque é um professor. Ele que viabiliza 

que essa ação seja continua...” (N22) 

Na categoria “EAN na escola: sujeitos, temas, currículo, práticas” é possível 

compreender como os nutricionistas pensam o desenvolvimento da EAN na escola e sua visão 

sobre a EAN na perspectiva do PNAE. 

Na ótica dos nutricionistas as ações de EAN desenvolvidas no ambiente escolar devem 

ser realizadas de diferentes formas e devem contar com a participação de gestores escolares, 

professores, nutricionistas e comunidade escolar. As ações devem ser realizadas de forma 

integrada, continua e permanente. Deve ser sistemática, fazer parte do projeto politico 

pedagógico da unidade e partir das necessidades dos educandos e educadores. Ressalta-se a 

necessidade de sensibilização e formação para os atores que desenvolvem as ações no âmbito 

escolar, além de sensibilização e conscientização. Enaltece o desenvolvimento de atividades 

de acordo com a faixa etária que se quer atingir.  No quadro 7 estão resumidas as percepções 

para essa categoria. 
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Quadro 3. Como devem ser realizadas as ações de EAN na percepção dos 

nutricionistas. 

Como devem ser 

realizadas as ações de 

EAN 

n Percepções 

De forma integrada, 

contínua e permanente 

 

4 “...De forma integrada e contínua ... e permanente. 

(N4) 

“...Contínua e tinha que ter em cada disciplina 

...fizesse parte mesmo do currículo...” (N9) 

“...Teria que ter um projeto contínuo, revisado a 

todo momento, que não tivesse prazo de validade 

...inserido dentro das disciplinas ...” (N21) 

Sistemáticas e inseridas 

no PPP 

 

5 “...Sistemático. Uma forma que fizesse parte do 

currículo...da escola do projeto politico 

pedagógico...”(N5) 

“...Inserido dentro de um projeto politico pedagógico 

...durante o ano todo ...”(N6) 

“..Iinserir isso no projeto político pedagógico da 

unidade e consiga trabalhar o ano todo ...” (N14) 

Formação continuada 

  

4 “...Uma formação continuada para professores...” 

(N14) 

“...Parceria junto aos coordenadores pedagógicos e 

uma formação continuada, relacionada ao tema...” 

(N14) 

“...Capacitar mais os educadores ... certo eu acho 

que seria o professor fazer...” (N8) 

Escuta de educandos e 

educadores 

 

3 “...Ouvir o aluno ... e fechar um diagnóstico ... e ter 

a participação deles...” (N1) 

“...Trabalhar com uma serie e escutar o professor 

para poder atingi-lo ...” (N2) 

“...Escuta do adolescente ...pequenos grupos com 

esses adolescentes e conversar ...” (N5) 

Conforme faixa etária 

 

6 “...Atividade diferenciada conforme a faixa etária 

...Objetivo final que é melhorar a alimentação ...” 

(N7) 

“...Criancinha menor, teatrinho. Se são crianças 

maiores, a questão muito da internet, das coisas mais 

eletrônicas...”  (N23) 

“...Começar desde o CEI...EMEI dá pra trabalhar 

com uma coisa maior, na EMEF eles já capazes de 

assistir uma palestra, fazer um trabalho grande 

mesmo, ou uma feira de ciências...”( N25) 
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Continuação 

 

  

Como devem ser 

realizadas as ações de 

EAN 

n Percepções 

Por meio de 

sensibilização e 

conscientização 

 

3 “...Começar na direção... sensibilizar a direção, 

coordenadores, educadores, alunos, merendeiras,  

comunidade ...” (N28) 

“...Sensibiliza-lo com relação a obesidade mundial, 

consumo de produtos industrializados ..com relação 

ao projeto horta....” (N21) 

“...Sensibilizar e conscientizar os professores... 

pensar em mudar o comportamento alimentar deles 

...” (N11) 

No momento de 

distribuição de refeições 

na escola 

 

 

3 “...Usar a alimentação servida na escola como 

instrumento para educação alimentar e nutricional 

...(N3) 

“... Têm que ser feitas de varias formas e em vários 

momentos... tem que ser incentivado desde o horário, 

da criança se alimentar...forma que ela ta se 

alimentando, o ambiente que ela ta se alimentando, 

os instrumentos que ela usa pra se alimentar é saber 

o que ela ta comendo porque ela ta comendo aquilo, 

quem preparou aquilo, porque foi preparado 

aquilo...”(N15) 

“...De acordo com o que a criança vivencia na 

escola...aproveitar o momento da refeição pra 

desenvolver o que seria tema da alimentação ... 

envolve-los e saber o que eles acham da alimentação 

... Trabalhar com alimentos que eles trazem na hora 

do intervalo ...(N24) 

 

Outras estratégias de EAN relatadas pelos nutricionistas que podem ser adotadas 

na escola foram o desenvolvimento de atividades com horta, atividades que valorem os 

alimentos, oficinas culinárias, processos participativos e utilização de metodologias pré-

fixadas. Essas ações realizadas pontualmente na escola contribuem para formação de 

hábitos alimentares dos alunos e devem ser estimuladas. Estratégias pré-fixadas são 

importantes para nortearem os professores nas escolas.     

No que concerne à percepção sobre o tema EAN na perspectiva do PNAE 21% dos 

nutricionistas demonstraram desconhecimento sobre o programa, as manifestações dos 

nutricionistas foram: 

 “...É, não sei opinar... Por eu não ter nunca lido não sei 

informar...”(N4) 
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“...Então, na verdade eu não sei o que o programa traz de específico 

e pontual da legislação em educação alimentar nutricional...” (N8) 

“...Não posso te dar uma opinião completa assim sobre isso, porque 

eu não tenho um conhecimento profundo pra poder falar...” (N7) 

 

No que tange a avaliação das propostas em EAN descritas no PNAE para serem 

executadas na escola 53% dos nutricionistas avaliaram a EAN de forma negativa e 39% 

como positiva. A EAN entendida pelos nutricionistas na perspectiva do PNAE consiste 

em: ofertar alimentos para atingir as necessidades nutricionais dos alunos; desenvolver 

ações pedagógicas nas escolas. Para os nutricionistas o PNAE discrimina nas suas 

diretrizes que a EAN é um trabalho do nutricionista, e que ele deve buscar implantá-lo nas 

escolas. Destaca ainda, que somente a presença do tema na legislação não garante a 

prática. Considera que o programa está em construção e que precisa de atualização, e que 

questões como as desigualdades sociais devem ser valorizadas.  O quadro 4 resume os 

aspectos positivos e negativos do PNAE na percepção dos nutricionistas.  

Quadro 4. Aspectos positivos e negativos do PNAE na percepção dos 

nutricionistas. 

Fragilidades Potencialidades 

“...Eu acho que a gente está bem pra trás. 

Porque o programa mesmo ele não traz 

nenhuma proposta pra gente...” (N22) 

“... Programa tem assim, né? Alimentos 

interessantes, né? Importantes... tem toda 

uma questão de oferecer uma alimentação 

adequada...” (N18) 

“...Pelo lado do PNAE a gente não tem 

nada, não tem nenhuma formação, 

nenhum apoio deles pra isso...” (N24) 

“...Eu acredito que está avançando...ele 

coloca ter isso nas escolas, ter isso nas 

matérias, ter isso no cotidiano ...” (N20) 

“...Eu acho que na teoria esta muito bem 

colocada, né?...”(N23) 

“...Eu acho que na teoria está muito bem 

colocada´, né?...” (N23) 

“... A gente oferece alimentação pra 

criança, mas todo o trabalho 

educacional não é aplicado...”(N26) 

“...Acho que tem avançado bastante nessa 

parte de educação nutricional nos últimos 

anos ...” (N13) 

“...Oferta é balanceada é nutritiva atende 

as necessidades, atende, mas nada disso 

é completo e significativo...”(N26) 

“...É uma boa diretriz ...” (N2) 
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Sobre os aspectos positivos do PNAE ressaltados, a oferta de alimentos foi 

considerada importante para o desenvolvimento da EAN por considerar questões culturais 

e hábitos alimentares dos beneficiados do programa, como os grupos indígenas, mas que 

precisa avançar para atender melhor essa e outras culturas como a dos bolivianos e 

nordestinos que frequentam as escolas municipais de São Paulo. Os aspectos negativos 

destacados demonstram a desarticulação entre teorias propostas e práticas realizadas, 

assim como, a ausência de capacitação para planejar, desenvolver e avaliar programas de 

EAN e que somente a oferta de uma alimentação balanceada não garante efetividades nas 

ações educativas.           

A necessidade de mais materiais a serem disponibilizados e de orientações para 

abordagem da EAN na escola foi sugerido como mudanças importantes para o programa.  

“...Como usar a educação alimentar pra se criar bons hábitos... isso é 

pouco divulgado...” (N3) 

“...Acho que a gente deveria ter matérias para trabalhar com cada 

faixa etária...” (N9 ) 
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7. Discussão  

Minayo (1993) evidencia as possibilidades de complementação dos métodos 

quantitativos e qualitativos para compreensão da realidade social.  A autora destaca que estes 

métodos podem ser integrados e que promovem uma mais elaborada e completa construção da 

realidade, possibilitando novas teorias e técnicas cooperativas (MINAYO, 2014). A 

combinação destes métodos nesta pesquisa possibilitou maior compreensão de situações 

particulares e do universo simbólico de professores, coordenadores e nutricionistas. 

É importante destacar no estudo, que apesar dos objetivos propostos visarem conhecer 

a percepção dos professores, coordenadores e nutricionistas, foram identificados e discutidos 

também concepções e vivências dos atores entrevistados no que tange a EAN. 

 

7.1.  Dialogando com os professores 

Segundo Davanço et al (2004): 

Sendo a escola ambiente propício para o processo educativo, o professor é o 

membro central da equipe de saúde escolar, pois além de ter maior contato com os 

alunos, está envolvido na realidade social e cultural de cada discente e possui uma 

similaridade comunicativa (DAVANÇO et al, 2004, p.179). 

 

Para Albuquerque, Osorio e Pontes (2013) o professor conhece e convive diariamente 

com o estudante em uma relação de construção de conhecimento e tem o importante papel no 

estabelecimento de uma educação alimentar e nutricional.  

A partir destas considerações torna-se relevante conhecer a percepção dos professores 

sobre EAN, tendo em vista o seu importante papel no que concerne o desenvolvimento de 

práticas promotoras de saúde na escola.  

As assertivas A-1, A-2 e A-3 apresentaram menor dispersão, dentre as assertivas não 

validadas, e foram discutidas pela relevância para compreensão dos objetivos da pesquisa.   

Em termos estatísticos, quando os instrumentos evidenciam muitas respostas de 

inclinação ao consenso, apresentam menor dispersão dos dados, prejudicando, do ponto de 

vista estatístico, a validação da assertiva. Contudo do ponto de vista qualitativo, essa situação 

pode revelar aspectos importantes sobre a percepção, apontando para acertos a serem 

mantidos, bem como para inadequações a serem corrigidas. Por este motivo é essencial que as 
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assertivas que não foram validadas, mas que sejam importantes para compreensão dos 

objetivos da pesquisa também sejam avaliadas qualitativamente.  

Na assertiva A-1 “Percebo que, na Educação Alimentar e Nutricional, a alimentação e 

nutrição ressaltam os aspectos relacionados aos nutrientes e seu impacto na saúde” 74% dos 

professores concordaram plenamente e 26% inclinaram-se a concordar. Destarte, essa 

assertiva não foi validada, pois apresentou uma inclinação ao consenso e em termos 

estatísticos uma dispersão menor. No entanto, no que tange ao aspecto qualitativo, 

compreender os sentidos e significados que permeiam a alimentação e nutrição tornando-se 

relevante para entendimento do objeto de estudo.     

Balizados nos estudos sobre antropologia da alimentação, Contreras e Garcia (2011) 

perceberam a alimentação associada ao conjunto de representações, crenças, conhecimentos e 

práticas herdados e/ou aprendidos e que são compartilhados pelos indivíduos de uma dada 

cultura ou de um grupo social determinado. 

Segundo Maciel (2001) o tema alimentação provoca reflexões a questões 

fundamentais da antropologia, tais como a relação com a natureza, o simbólico e o biológico. 

Nessa ótica, para a autora o alimentar-se é: 

Um ato vital, sem o qual não há vida possível, mas, ao se alimentar, o homem cria 

práticas e atribui significados àquilo que está incorporando a si mesmo, o que vai 

além da utilização dos alimentos pelo organismo (MACIEL, 2001, p.145).  

 

Apesar dos termos alimentação e nutrição estarem imbricados no cotidiano, 

concebidos pelos professores no campo semântico como sinônimo, são conceitos distintos que 

necessitam de uma maior compreensão e aproximação nas abordagens de EAN. Para Prado et 

al. (2011) a aproximação entre a alimentação e nutrição é estratégica no campo de produção 

de conhecimento e saberes relativos aos processos socioculturais e biológicos que percorrem 

as várias esferas da vida. Para Carvalho, et al. (2011) a alimentação é criação histórico-

cultural, por meio da qual se pode estudar uma sociedade, enquanto que à nutrição se atribui 

um sentido de ação racional, entendendo a necessidade de articulação e compartilhamento de 

saberes entre esses diferentes campos.  

A assertiva A-2 afirmou “Entendo, como professor, que é fundamental uma boa 

comunicação e transmissão de conhecimento sobre alimentação e nutrição para os alunos, a 
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fim de conscientizá-los sobre uma alimentação mais saudável” em que os professores 

inclinaram-se ao consenso para concordância plena com 96,4%, sendo não validada a 

assertiva pela baixa dispersão.  

Os professores entendem que a comunicação e a transmissão de conhecimento sobre 

alimentação e nutrição promovem a conscientização dos alunos para uma alimentação mais 

saudável. Nessa relação de transmissão de conhecimento para conscientização de sujeitos 

relembramos Freire:  

O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julgam 

não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 

transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações. Isto 

demanda um esforço não de extensão, mas de conscientização que, bem realizado, 

permite aos indivíduos se apropriarem criticamente da posição que ocupam com os 

demais no mundo. Esta apropriação crítica os impulsiona a assumir o verdadeiro 

papel que lhe cabe como homens. O de serem sujeitos da transformação do mundo, 

com a qual se humanizem (FREIRE, 2001, p. 36).  

 

Manço e Costa (2004) ao indicarem a educação problematizadora como ação 

libertadora, em oposição à educação bancária, refletem que a centralidade do processo de 

conscientização está no indivíduo, que encontra condições para se descobrir e se conquistar 

como sujeito de sua própria destinação histórica e capaz de sozinho, controlar seus problemas 

relacionados à alimentação, sendo que esse processo envolve independência, e que os sujeitos 

se conscientizem de sua realidade para poder transformá-las.  

Oliveira e Carvalho (2007), após reflexão e análise das obras de Paulo Freire, 

entendem a conscientização como um processo pedagógico que busca dar ao ser humano uma 

oportunidade de descobrir-se através da reflexão sobre a sua existência.  

A assertiva A-3 “Entendo, como professor, que o tema da alimentação e nutrição deve 

ser abordado de forma dinâmica e transversal no currículo e que a prática pedagógica deve 

utilizar metodologias inovadoras para promoção da saúde” e a assertiva A-5 “À alimentação, 

por estar presente de forma transversal no currículo, necessita de um trabalho mais 

significativo e expressivo”, foram as mais bem pontuadas no instrumento, dentre as assertivas 

não validadas. Para essas assertivas houve uma inclinação ao consenso por parte dos 

professores, considerando concordo plenamente como 4 pontos, com pontuação média de 

3,89 e 3,77 pontos para A-3 e A-5, respectivamente, o que em termos estatísticos, contribuiu 
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para resultados negativos, devido a menor dispersão. Os professores perceberam a 

importância de explorar o tema da alimentação e nutrição de forma dinâmica e transversal no 

currículo por meio de metodologias inovadoras e de abordagens significativas. 

Os parâmetros curriculares nacionais enaltecem a importância dos temas transversais 

no currículo escolar, destaque para saúde. Nesse contexto, o tema alimentação e nutrição vêm 

sendo cada vez mais explorado.  

Bizzo e Leder (2005) ao refletirem sobre uma possível inserção da EAN no currículo 

entendem que as metodologias pedagógicas se fundamentam, dentre outros aspectos, em 

abordagens significativas, ou seja, que tenham sentido para os alunos e que sejam 

transversais, fluindo em caráter integrado com as demais matérias do currículo.   

Pipitone et al. (2003) após observação sistemática do trabalho de professores de 

ciências, em salas de aula, em escolas de ensino fundamental de São Paulo, observaram que a 

motivação dos alunos frente ao tema da educação nutricional está relacionada a capacidade de 

inovação de estratégias de ensino. Esses autores constataram também que, o tema da 

alimentação e nutrição ganha importância em sala de aula, quando está intimamente ligado ao 

interesse dos alunos.  

Conforme resultados apresentados, na dimensão 1 os professores percebem a 

importância em envolver outros profissionais e diferentes áreas do conhecimento para o 

trabalho com EAN.   

Segundo Cervato-Mancuso, Vincha e Santiago (2015), após analisarem o histórico da 

EAN no Brasil, referem que a EAN se estabeleceu e foi concretizada com a publicação do 

Marco em EAN para as políticas públicas como um campo de práticas que devem envolver 

nutricionistas e outros profissionais e os campos de conhecimento das ciências humanas, além 

das teorias da área da educação e pedagogia. Santos (2013) destaca a possibilidade de 

estruturação de estudos mais consistentes na área da saúde, alimentação e nutrição a partir da 

contribuição da socioantropologia da alimentação e nutrição associados a outros campos do 

conhecimento.    

Na percepção dos professores os aspectos relacionados a SAN e DHAA são temas 

considerados importantes e são contemplados na EAN. Apesar de distintos conceitualmente, 

esses temas aparecem interligados em diversas políticas públicas e documentos oficiais 

destaque para a Lei 11.346/2006 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
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Nutricional (SISAN), a PNAN (2011), o Marco em EAN para as políticas públicas (2012), a 

resolução do FNDE 26/2013, sendo que a EAN aparece como estratégica para realização de 

DHAA e para garantia da SAN. Esse aspecto é evidenciado na Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLANSAN) que ressalta o desenvolvimento de ações de EAN e de 

medidas regulatórias para promover e proteger a alimentação adequada e saudável da 

população brasileira (CAISAN, 2016). 

As médias de pontuação nas assertivas A-17 e A21, situadas em uma zona de alerta, 

demonstram a necessidade de trabalhar mais com os professores os aspectos relacionados a 

mudança de comportamento por meio de práticas educativas e a transmissão do conhecimento 

em nutrição para os discentes. Nessa esteira, Freire ressalta a prática educativa e a 

importância dos processos, em vistas a formação de uma consciência crítica, que promova a 

problematização da realidade, favoreça a interação, a intersubjetividade, o diálogo e a 

transformação dos sujeitos (Freire, 2011, 2016). Luckesi (2006) destaca a importância dos 

processos consistentes para produtos efetivos e a prática educativa para ampliar a consciência 

dos educandos. De acordo com a percepção dos professores observa-se a necessidade de 

problematizar as práticas educativas em EAN para mudanças de comportamento alimentar. 

Nesse sentido, Boog (2014) destaca a importância em compreender os fatores relacionados ao 

comportamento alimentar para o desenvolvimento de ações de EAN. Para autora a educação 

no campo da nutrição lida com as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e a sensorial 

que influenciam no comportamento alimentar. Segundo Boog (2014), o comportamento 

alimentar abrange: 

A sucessão de tudo o que se aprende ao longo da vida em termos de práticas, 

habilidades, conhecimentos, informações, significados, representações e valores, 

percepções e opiniões, enfim, tudo que se pensa, sente e faz em torno do comer e da 

comida (BOOG, 2014 p.60). 

Uma possível razão para a pontuação baixa nestas assertivas é que aspectos 

relacionados à EAN e ao comportamento alimentar não são muito presentes no currículo de 

graduação em pedagogia, e esses temas são poucos inseridos nas propostas formativas 

estruturadas pela SME para professores das escolas municipais de São Paulo. Conforme 

Parecer CNE/CP Nº 5/2005 a organização curricular do curso de pedagogia deve seguir o 

Plano Nacional de Educação, no sentido de que a formação de professores nas suas fases 

iniciais e continuadas, deve contemplar questões relacionadas à saúde, dentre outras. No 
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entanto, não são mencionados aspectos relacionados à alimentação e nutrição, ficando a 

critério das IEs abordar estes temas em suas propostas curriculares.     

Na dimensão 2 os professores inclinaram-se a concordar sobre a importância do 

protagonismo do aluno na construção do conhecimento, e que as práticas pedagogicas sejam 

significativas e se aproximem da realidade do aluno. O professor reconhece a relevância do 

seu papel para sensibilizar os educandos aos cuidados com a sua saúde e que as abordagens 

educativas em EAN devem privilegiar a integração permanente entre teoria e prática. Nesse 

sentido Freire (2002), ressalta a importancia do educando no processo de construção e 

reconstrução de saberes e na arquitetura de sua própria prática cognoscitiva. Anastasiou e 

Alves (2003), destacam a importancia dos processos em que, o aluno atua de forma 

significativa, responsável e com crescente autonomia e protagonismo, na busca da construção 

do conhecimento. Nessa perspectiva, o professor assume importante papel no 

desenvolvimento de práticas educativas significativas que estimulem e valorizem o saber do 

educando. Nessa ótica, percebe-se as possibilidades para o desenvolvimento da EAN 

fundamentada por estratégia de aprendizagem significativas em que, novos conhecimentos 

sobre alimentação e nutrição sejam significativos para o educando para resolução de seus 

problemas. Segundo Moreira (2012), a aprendizagem significativa é aquela em que ideias 

expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o 

aprendiz já sabe. Nessa linha, considerando a relevância da alimentação para vida, a EAN é 

um caminho possível para construção de novos sentidos para o ato de se alimentar, para 

ressignificar as práticas alimentares e para proporcionar mudanças de comportamento. 

   

  A partir da dimensão 3 pode-se inferir que os professores percebem que a EAN deve 

ser desenvolvida em caráter permanente e que deve considerar as diferentes fases da vida e 

evidencia a prática interprofissioal para possibilitar a construção conjunta de conhecimento 

por meio da troca de saberes.  

 

Aspectos relacionados às assertivas A-15 e A-26 mostram que não está muito claro 

para os professores quem é o responsável para realização de trabalhos educativos em 

alimentação e nutrição na escola. Nessa perspectiva, cabe uma reflexão se os professores do 

município de São Paulo conhecem de fato o PNAE e o seu papel no desenvolvimento da EAN 

na escola. O Marco em EAN para as políticas públicas e a resolução 26/2013 do FNDE 

indicam a necessidade de integração e prática colaborativa nas ações de EAN pelos 
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nutricionistas e membros da escola. No entanto, observa-se, por meio do acompanhamento 

das ações de EAN desenvolvidas no município de São Paulo, que esses atores atuam de forma 

não integrada na elaboração e desenvolvimento da EAN na escola.      

Na dimensão 4 os professores consideram a escola um espaço apropriado para o 

desenvolvimento de ações contínuas e permanentes promotoras de saúde e que possibilita a 

participação de diversos atores na formação de hábitos alimentares dos alunos. O PSE (2011) 

destaca a escola como espaço apropriado para práticas promotoras de saúde e ressalta o papel 

dos diferentes atores, professores, educandos, merendeiras, família e profisisonais de saúde na 

produção de aprendizagens significativas, no desenvolvimento da autonomia e autocuidado a 

saúde e na formação de hábitos de vida mais saudáveis. Para os professores as assertivas A-8 

e A-16 que versam sobre a necessidade de outros espaços e  profissionais para trabalhar com a 

temática da saúde e que a presença do tema no PPP é determinante para o desenvolvimento da 

EAN na escola, respectivamente, tiveram uma pontuação media situada na zona de alerta, 

aspectos relevantes sobre EAN na escola que devem ser mais discutidos com os professores. 

A escola cumpre papel essencial na formação dos cidadãos para uma vida saudável e para 

compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal e social (BRASIL, 1996). A 

Portaria interministerial 1010/2006 destaca a incorporação do tema alimentação saudavel no 

PPP da escola. Nas escolas municipais de São Paulo observa-se que a presença do tema no 

PPP, entendendo que a elaboração do PPP parte da construção coletiva da comunidade escolar 

e no reconhecimento da escola na formação de cidadãos, a presença da  EAN no PPP desperta 

o interesse dos professores a desenvolverem atividades sobre alimentação e nutrição na 

escola. No entanto, como observado na seleção das unidades para esta pesquisa, mesmo as 

unidades que não incluiram o tema no PPP, desenvolvem práticas educativas na area de 

alimentação e nutrição, conforme orientação prevista nos temas transversais apresentados nos 

PCNs.                     

No espaço aberto, disponibilizado para os professores se posicionarem sobre o tema, 

percebe-se: a importância da escola para o desenvolvimento da EAN; a aproximação dos 

profissionais da saúde para o desenvolvimento do tema na escola; o tema é dever de toda a 

sociedade, destaque para o papel da família, professores e profissionais de saúde para 

desenvolvimento do tema; necessidade de mais envolvimento dos professores com a EAN e 

estruturação de projetos com essa temática na escola; possibilidade do tema para 

enfrentamento da obesidade, formação de hábitos alimentares, conscientização sobre 
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alimentação saudável e para potencializar a saúde e prevenir doenças; as abordagens de EAN 

devem associar a teoria com a prática e serem significativas para o aluno. Estes aspectos 

mencionados pelos professores sobre a EAN estão alinhados com as propostas dos Programas 

Mais Educação São Paulo e São Paulo integral.  

Conforme Portaria 5930/13 da SME o programa mais educação prevê práticas 

pedagógicas interdisciplinares, ressignificação do currículo, protagonismo do aluno, gestão 

democrática e participativa, formação de professores para explorar temas do cotidiano, dentre 

outros. O Programa São Paulo integral para as unidades educacionais da rede municipal de 

ensino, instituído pela Portaria nº 7.464/2015 tem como objetivo:  

Promover a vivência de situações que enriqueçam o seu processo formativo, 

expandindo os tempos de permanência dos alunos dos educandos na escola, nos 

territórios educativos e nas comunidades de aprendizagem (SME, 2015, p.3).   

  

 As diretrizes pedagógicas do programa preveem, dentre outros aspectos: promover o 

desenvolvimento integral do educando, fomentar a intersetorialidade, constituir, ampliar, 

promover e fortalecer a interlocução com as famílias e demais sujeitos da comunidade de 

aprendizagem; compreender a escola como espaço no qual a gestão e vivência democráticas 

possam ser potencializadas para além das atividades acadêmicas e científicas, por meio de 

percursos pelos “Territórios do Saber” destaque para o tema promoção da saúde.     

Estes aspectos evidenciados pelos professores convergem com princípios 

estabelecidos na Portaria interministerial 1010/2006, com o PSE (2009), Marco em EAN para 

as políticas públicas (2012), resolução FNDE 26/2013, que no que tange a escola como 

espaço adequado para realização de ações de EAN e de promoção de saúde, a importância da 

aproximação da comunidade escolar, profissionais de saúde e família no desenvolvimento de 

ações educativas em alimentação e nutrição, nas práticas educativas interdisciplinares e 

intersetoriais e no desenvolvimento de abordagens educativas significativas para os 

educandos.       

Os professores destacam que: as ações de EAN na escola devem ser direcionadas para 

os docentes, considerando que estes profissionais precisam ser orientados para darem bons 

exemplos aos alunos; a sua percepção sobre o tema é baseada no senso comum; não possuem 
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conhecimento especifico da área; e que o tema deve ser explorado na escola 

independentemente de sua presença no PPP.   

No contexto atual do município de São Paulo, as ações educativas em alimentação e 

nutrição desenvolvidas nas EMEFs são direcionadas, na maioria das vezes, para os alunos. 

Com o intuito de envolver os professores e possibilitar que o tema da alimentação em todas as 

suas dimensões seja abordado transversalmente no currículo foi instituído o Programa Na 

Mesma Mesa por meio da Portaria 4.145/2015 que visa: 

Propiciar a construção de práticas alimentares saudáveis, considerando o momento 

da refeição escolar como oportunidade de convívio, fortalecimento de vínculos, 

compartilhamento de saberes, tendo o educador fundamental destaque na formação 

do comportamento alimentar das crianças e adolescentes matriculados na Rede 

Municipal de Ensino (SME, 2015, p.2).    

 

Além disso, considerando a importância do professor na formação de hábito alimentar 

do escolar, o programa propõe a oferta de cursos de formação para professores para auxiliar o 

desenvolvimento do Programa. Segundo Davanço, Taddei e Gaglionone (2004) a capacitação 

do professor é o primeiro passo para a promoção da saúde no ambiente escolar, contudo 

consideram relevante que o professor, além de adquirir o conhecimento teórico sobre o tema, 

sejam conscientes da sua atuação na formação de hábitos alimentares saudáveis.      

 

7.2. Dialogando com os Coordenadores Pedagógicos 

Os resultados obtidos possibilitaram conhecer as percepções dos coordenadores 

pedagógicos sobre EAN, os princípios norteadores para inclusão do tema no PPP, o papel dos 

professores e dos nutricionistas no processo educativo na ótica do CP e as abordagens 

pedagógicas utilizadas no espaço escolar. A discussão dos dados produzidos foi realizada a 

partir do referencial teórico apresentado na introdução, enaltecendo os diversos campos do 

conhecimento que envolvem esse tema   

O decreto 54.453/2013 estabelece o CP como o responsável pela coordenação, 

articulação e acompanhamento dos programas, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas 

na unidade educacional, assim como, a coordenação, elaboração, implementação e avaliação 

do PPP visando melhoria da qualidade do ensino.  
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Sendo a escola um espaço adequado para o desenvolvimento de ações promotoras de 

saúde, o papel do coordenador pedagógico torna-se de suma importância para o planejamento 

e acompanhamento de ações de EAN.   

A Portaria interministerial 1010/2006 propõe diversas ações para a promoção da 

alimentação saudável no ambiente escolar, com destaque para a incorporação do tema 

alimentação saudável no PPP da escola, perpassando todas as áreas do estudo e propiciando 

experiências no seu cotidiano. Essa, e outras ações que orientam a Portaria para promoção de 

uma alimentação saudável na escola, convergem com as atribuições previstas para o CP em 

legislações vigentes.  

Conforme os resultados apresentados, na percepção dos coordenadores pedagógicos 

sobre EAN na escola, apreendeu-se a categoria EAN na escola: é uma questão de oferta de 

alimento?, na qual observa-se que a principal estratégia da EAN é a oferta dos alimentos. Os 

coordenadores associam a oferta de alimentos ao desenvolvimento da autonomia, e ao 

estímulo a experimentação e conhecimento de novos sabores. No entanto, não enfatizam as 

possíveis atividades desenvolvidas nas diferentes disciplinas, perpassando o currículo. Apesar 

dos aspectos mencionados pelos coordenadores serem importantes no contexto da 

alimentação escolar a EAN é um tema muito mais amplo e complexo, que visa promover a 

adoção de práticas autônomas e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, que não é 

alcançado apenas com a oferta de alimentos e estímulo a experimentação e conhecimento de 

novos sabores. 

Silva e Fonseca (2009), analisaram artigos científicos sobre alimentação na escola, 

verificaram que a oferta de alimentos e de informações acerca do valor nutricional de 

alimentos não é suficiente para formação de hábitos alimentares, entendendo a alimentação 

como um fenômeno complexo que requer investimentos de abordagens educativas 

progressistas, transversais, intersetorias e a colaboração de diversos atores.  

Na perspectiva do CP1, a escola não deve fornecer refeições e os recursos 

educacionais devem ser destinados para outras áreas mais importantes. O CP1 considera a 

EAN importante, no entanto, não a destacou como tema principal a ser abordado na escola, 

atribuindo à família, o protagonismo das ações educativas em alimentação e nutrição. 
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Santos (2013) após realização de formação para coordenadores pedagógicos com o 

intuito de orientá-los e sensibilizá-los para transversalização do tema alimentação e nutrição 

no currículo, verificou que alguns coordenadores compreendem que o tema é relevante e deve 

ser trabalhado na escola.   

No que tange aos princípios norteadores para inclusão da EAN no PPP da escola, 

emergiu como categoria explicativa: EAN no Projeto Político-Pedagógico: perspectivas em 

disputa.  Na concepção do CP1 a EAN deve ser incluída a partir de uma perspectiva 

ecológica em projetos interdisciplinares envolvendo a horta e a interface com a alimentação. 

A Portaria Interministerial 1010/2006 do FNDE aponta como um importante caminho para 

formação de hábitos alimentares saudáveis do escolar a incorporação da EAN no PPP da 

escola. Para Veiga (2002), no PPP planejamos e estruturamos o que temos a intenção de fazer. 

O projeto é construído e vivenciado por todos os envolvidos no processo educativo, sendo 

político pelo compromisso de formar cidadãos e pedagógico, pois definem suas ações e 

práticas educativas em vistas de cumprirem os seus propósitos e sua intencionalidade. A horta 

e suas possibilidades de diálogo com todas as disciplinas do currículo escolar despontam 

como uma importante ferramenta pedagógica para professores nas escolas. 

A proposta para abordagens interdisciplinares e que tenham sentido para o aluno 

mencionada pelo CP1 se aproxima das concepções educativas de Paulo Freire e Edgar Morin, 

de integração de saberes diferentes, participação ativa e de práticas educativas que considerem 

o contexto e que tenham significados para o educando. Vale ressaltar, que nas EMEFs do 

município de São Paulo as atividades que envolvem horta são pouco exploradas e 

contempladas nos PPPs das escolas. Este fato está relacionado a necessidade de funcionário 

para assumir os cuidados com a horta, a dependência de parceiros e técnicos para instruir o 

manejo da terra e fornecer insumos para o desenvolvimento da horta, além das dificuldades 

impostas pelas rotinas escolares, demandas para cumprimento de conteúdos, interesse e 

criatividade dos professores.    

Para o CP3 a perspectiva norteadora é a oferta de uma alimentação saudável, 

favorecendo a reeducação alimentar e a experimentação de novos sabores. O caminho 

proposto pelo CP3 corrobora com a resolução 26/2013 do FNDE que traz como ações de 

EAN a oferta de alimentação adequada e saudável. No entanto, a resolução compreende esta 

como uma das ações a serem desenvolvidas que estimulem a adoção voluntária de práticas e 

escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde e a 



97 
 

qualidade de vida do escolar (BRASIL, 2013). Entretanto, observa-se na própria definição da 

EAN proposta pela resolução e pelo Marco em EAN para as políticas públicas, que a EAN é 

um tema complexo, que é abarcada por muitos campos do conhecimento, setores e 

profissionais e que para sua realização deve ser considerado os recursos educacionais e as 

abordagens educativas que envolvam os indivíduos e favoreçam o diálogo.    

Para o CP2 o PPP deve ser elaborado de maneira que todas as dimensões do ser 

humano sejam consideradas. Nessa perspectiva, as DCNs e PCNs orientam que o 

desenvolvimento das práticas educativas considerem o contexto cultural, social e político e 

que utilizem metodologias apropriadas para formação de cidadãos (BRASIL, 1996, 1997). 

Segundo o Marco em EAN para as políticas públicas a alimentação por está relacionada a 

aspectos culturais, sociais, afetivos e sensoriais, as abordagens em EAN devem se aproximar 

das múltiplas dimensões dos seres humanos, desta forma ela se aproxima da vida real das 

pessoas e permite o estabelecimento de vínculo entre o processo pedagógico e as diferentes 

necessidades locais e familiares (BRASIL, 2012). Boog (2014) trata a alimentação como um 

fenômeno multidimensional, e que é fundamental resgatar significados e representações sobre 

o alimento e a alimentação das pessoas. Para a autora:  

É preciso lembrar que os significados atribuídos aos alimentos tem origem na 

história dos países, das sociedades, dos grupos e também na história de cada pessoa, 

e que eles estão sempre presentes no ato de comer e, portanto, também nas ações de 

educação em nutrição (BOOG, 2014, p.56).          

No que concerne a avaliação das ações educativas em alimentação e nutrição realizada 

pelos professores na escola, apreendeu-se como categoria Avaliação, Escola, EAN: uma 

tríade em diálogo. Na concepção do CP1, esta tríade defronta-se com a dificuldade de 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula, e a ausência 

de projetos sobre essa temática que envolvam toda a escola.    

Para o CP2, as ações de EAN realizadas pelos professores para os alunos do 

Fundamental 1, são exploradas de forma mais abrangente, enquanto que, para os alunos do 

fundamental dois, o professor de ciências se encarrega mais em realizar. Conforme a Portaria 

5930/2103 da Secretaria Municipal de Educação o ensino fundamental esta organizado em 

três ciclos. O ciclo um, alfabetização, compreende do 1º ao 3º ano do ensino fundamental; o 

ciclo dois, interdisciplinar, compreende do 4º ao 6º ano do ensino fundamental; o ciclo três, 

autoral, compreende do 7º ao 9º ano do ensino fundamental. O CP2, quando se refere ao 



98 
 

Fundamental 1, faz referência a organização curricular e administrativa anterior a esta 

Portaria, em que o fundamental 1 contemplava o 1º ao 5º ano do ensino fundamental.  

No contexto atual, nos anos iniciais do ensino fundamental, os docentes são 

polivalentes e permanecem por mais tempo com os alunos, sendo que os professores 

especialistas lecionam geralmente as disciplinas de inglês, informática, educação física e 

artes. Nesta fase, o professor por ensinar diferentes disciplinas e passar mais tempo com os 

alunos, favorece o processo de planejamento e desenvolvimento de ações educativas em 

alimentação e nutrição. 

 O CP2 percebe que as abordagens relacionadas à alimentação e nutrição ficam mais a 

cargo do professor de ciências, nas séries finais do ensino fundamental.  Pipitone (2003), após 

estudo com professores e alunos do ensino fundamental de Piracicaba-SP, destaca as 

possibilidades em se trabalhar transversalmente no currículo o tema da alimentação e nutrição 

na disciplina de ciências conforme prevê o PCNs ou explorar o tema de acordo com o 

proposto nos livros didáticos para o ensino fundamental.  

Nas EMEFs do município de São Paulo os professores de ciências, possivelmente pela 

afinidade com o tema, pela presença de aspectos relacionados a alimentação e nutrição serem 

contemplados nos livros didáticos da disciplina, e as possibilidades de inter-relação com 

projetos que envolvem horta nas escolas e ao Programa de Alimentação Escolar, geralmente 

trabalham com as questões relacionadas a alimentação e nutrição no conteúdo da disciplina. 

Além disso, de acordo com os PCNs, as questões alimentares devem ser abordadas 

transversalmente no currículo, podendo ser abordadas em todas as disciplinas. Ademais, o 

programa mais educação São Paulo destaca a interdisciplinaridade como conceito e 

fundamento das ações educativas em toda a rede municipal de ensino, entendendo a 

integração de saberes como necessário e a qualidade social da educação vista como um direito 

de aprendizagem. Nessa linha, temas como alimentação e nutrição, tornam-se essenciais para 

a aprendizagem do aluno e para o aprofundamento dos conhecimentos no contexto das 

demandas sociais vivenciadas por ele (SME, 2015).  

Na concepção do CP1, por uma questão de organização da escola, o diretor e 

assistente de direção acompanham os nutricionistas durante as suas visitas, e que somente 

quando são discutidas questões gerais na escola, nutricionistas e coordenadores se 

aproximam. Observa-se conforme percepção do coordenador, o distanciamento entre estes 
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profissionais, principalmente para elaboração e desenvolvimento de ações educativas em 

EAN. No contexto das EMEFs do município de São Paulo observa-se que, estes dois atores 

atuam de forma isolada no planejamento e execução das ações de EAN.  Segundo a resolução 

do CFN de nº 465/2010 compete ao nutricionista:  

Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se 

com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 

atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição (CFN, 2010). 

 

Conforme o Decreto nº 54.453/2013, que fixa as atribuições dos profissionais de 

educação que integram as equipes escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de 

Ensino, compete ao coordenador pedagógico, dentre outras atribuições, coordenar a 

elaboração, implementação e avaliação do PPP, a formação permanente de professores e 

orientar, acompanhar e promover ações que integrem outros profissionais no desenvolvimento 

das atividades curriculares. Nesse sentido, observa-se a importância da integração destes dois 

profissionais para o planejamento e desenvolvimento de ações em EAN visando formação de 

hábitos alimentares saudáveis do escolar.   

A análise das percepções sobre as ações de EAN desenvolvidas na escola permitiu 

delinear a categoria: EAN na escola: um lugar para o nutricionista, na qual os CP2 e CP3, 

ressaltam o importante papel do nutricionista no acompanhamento da cozinha, no preparo, no 

armazenamento de alimentos e no auxílio a apresentação de palestras e diálogo com as 

crianças. Os coordenadores ressaltaram nas narrativas a importância do nutricionista nas 

mudanças de paradigmas no que tange a oferta de alimentos e na apresentação de temas 

relacionados a alimentação saudável por meio de palestras. Nesse sentido, observa-se que, os 

coordenadores percebem a atuação dos nutricionistas na EAN no espaço escolar relacionado a 

boas práticas de alimentação e na garantia da oferta de alimentos de qualidade e em 

quantidade suficiente, conforme previsto na resolução do FNDE 26/2013.  

Ainda, os coordenadores pedagógicos evidenciam o importante papel do nutricionista, 

como profissional da área da saúde, na exposição de temas técnicos da área da nutrição 

centrados em métodos transmissivos, no entanto, não reconheceram os nutricionistas como 

educadores em alimentação e nutrição na escola. Vale ressaltar, que a apresentação de palestra 

com enfoque na alimentação saudável, Guia Alimentar para População Brasileira e boas 
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práticas de manipulação de alimentos, são as práticas mais desenvolvidas pelos nutricionistas 

do DAE nas escolas.  

No que tange ao desenvolvimento da temática EAN na escola, a interpretação das 

percepções dos coordenadores permitiu configurar como categoria: EAN na escola; ações 

coletivas, dialógicas, potentes.  Para o CP1 o caminho é trabalhar nos espaços e horários de 

discussões pedagógicas em busca de superação das resistências internas. Esse tema e outros 

devem ser discutidos nos horários coletivos e no projeto especial de ação em que os 

coordenadores e professores se reúnem regularmente. As ações de EAN na escola não devem 

ser impostas e a mentalidade de alguns professores, condizente com um modelo de currículo 

arcaico, impossibilita repensar sobre suas práticas educativas e superar as suas resistências. 

O coordenador percebe a possibilidade de trabalhar o tema da EAN durante a Jornada 

Especial Integral de Formação (JEIF), que está prevista na Portaria nº 647/2008, que dispõe 

sobre as jornadas docentes de trabalho na rede municipal de São Paulo, momento destinado 

para o desenvolvimento de atividades de formação profissional, com vistas à elaboração e 

qualificação de práticas educativas. O CP 1 percebe a possibilidade de trabalhar a EAN no 

Projeto Especial de Ação (PEA), que segundo a Portaria n° 901/2014 consiste em: 

São instrumentos de trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais, que 

expressam as prioridades estabelecidas no “Programa de Reorganização curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo- Mais Educação São Paulo” e no Projeto Político-Pedagógico, voltadas 

essencialmente às necessidades das crianças, jovens e adultos, definindo as ações a 

serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e avaliação, visando ao 

aprimoramento das práticas educativas e consequente melhoria da qualidade social 

da educação (SME, 2014, p.3). 

 

O CP1 entende, que nos espaços formativos e nos encontros entre docentes para 

planejamento e estruturação de projetos nas EMEFs são momentos oportunos para trabalhar 

com a comunidade escolar na elaboração e desenvolvimento de práticas educativas em 

alimentação e nutrição. Além disso, o coordenador percebe que as atividades de EAN não 

devem ser prescritas pela SME, e nem pela DRE-CL, sendo que os professores devem ter 

autonomia e perceber a importância em desenvolver esse tema na escola.   
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Com base no exposto, no contexto das EMEFs, observa-se as potencialidades e os 

significados dos trabalhos em EAN desenvolvidos pelos coordenadores pedagógicos e suas 

contribuições para reflexão do tema na escola, formação de professores e no desenvolvimento 

de ações e práticas educativas colaborativas. Vale ressaltar o papel dos coordenadores na 

sensibilização, mobilização e incentivo às ações educativas em alimentação e nutrição na 

escola e por favorecer a aproximação de nutricionistas, famílias e outros atores importantes 

para formação de hábitos alimentares do escolar.   

7.3. Dialogando com os Nutricionistas  

Os resultados obtidos possibilitaram conhecer a percepção dos nutricionistas sobre 

EAN na graduação, o entendimento e definições, o papel no processo educativo do 

nutricionista, a avaliação da EAN desenvolvida pelos professores, como devem ser realizadas 

as ações de EAN na escola e a EAN na perspectiva do PNAE.  A análise foi realizada a partir 

do referencial teórico apresentado na introdução, enaltecendo os diversos campos do 

conhecimento que envolvem esse tema.   

A literatura situa a EAN como disciplina relevante para formação do nutricionista nos 

cursos de graduação em nutrição (MURA e SILVA, 2014). A EAN influencia diretamente a 

qualidade de vida das pessoas e o nutricionista tem como papel principal o de educador em 

saúde (BADULK et.al, 2009; RECINE et.al, 2012). Segundo Camossa et al. (2012), a EAN é 

disciplina obrigatória na graduação em nutrição, sendo uma importante estratégia em saúde 

pública, e deve fazer parte da atuação do nutricionista em todos os campos.   

O Ministério da Educação (MEC) estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) dos cursos de graduação em nutrição, que traz no art. 5º, como habilidades e 

competências a serem adquiridas pelos nutricionistas, a formulação e execução de políticas e 

programas de EAN, considerando-a estratégica para SAN e para promoção de uma 

alimentação saudável. A importância da EAN é ressaltada na Lei 8234/1991 que regulamenta 

a profissão do nutricionista, que prevê como atividade privativa a educação nutricional e a 

resolução CFN nº 465/2010, na proposição e realização de ações de EAN, necessitando de 

uma formação adequada para explorar esse campo e para um bom cumprimento dessas leis.  
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 No que tange ao núcleo direcionador “EAN na graduação em nutrição” os 

depoimentos analisados permitiram identificar como categoria: EAN na formação: do 

currículo ao cotidiano de aprendizagem.  

A disciplina de EAN foi contemplada no currículo da graduação em 68% dos cursos 

referidos pelos respondentes da pesquisa. Esse fato corrobora com a pesquisa realizada por 

Recine et al. (2012), que verificou a presença da disciplina Educação Nutricional, eixo 

temático de nutrição em saúde pública, em mais de 70% dos cursos avaliados de Instituições 

de ensino superior (IES) públicas e privadas. Franco (2006) ao analisar a organização da 

disciplina de educação nutricional, em cursos de graduação em nutrição no Brasil, verificou 

que das 12 IES públicas e privadas que enviaram o programa da disciplina para análise em 

dez (83,3%) a disciplina é oferecida em apenas um semestre, e em duas (16,7%), a disciplina 

é ministrada em dois semestres. 

 Apesar do lugar curricular, os nutricionistas sinalizam que os aspectos teóricos da 

EAN foram mais evidenciados do que os práticos nos cursos de graduação em nutrição 

frequentados. No entanto, para a maioria, a teoria foi abordada de forma superficial, não 

articulada à prática, e essas quando realizadas, eram por meio de ações pontuais e de forma 

não planejada.  Recine et al. (2012), verificaram que o percentual médio de carga horária 

prática por carga horária total era apenas de 24,9% nos cursos de graduação em nutrição. 

Franco e Boog (2007) observaram desarticulação entre teoria e prática, fragmentação do 

conhecimento, não reconhecimento de teoria própria sobre EAN, além de presença de ações 

pontuais em EAN.  

Desta forma, os nutricionistas referiram que sua formação em educação alimentar e 

nutricional foi inadequada e deficiente e o tema foi considerado pouco explorado no currículo.  

Canesqui e Garcia (2005) estudaram a presença da disciplina no currículo em 12 

cursos de graduação em nutrição e constataram que essas disciplinas unidas à nutrição e saúde 

pública correspondiam em média a 4,7% da carga horária do curso. Considerando a 

alimentação como uma prática social a EAN requer uma abordagem integrada que reconheça 

as práticas, comportamento, atitudes, consumo e preferencias alimentares (BRASIL, 2012).  

Os aspectos pedagógicos não tiveram muito destaque na disciplina e os métodos 

tradicionais de ensino foram os mais ressaltados pelos nutricionistas da pesquisa. 
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Prevaleceram às ações pontuais balizadas pelo modelo hegemônico biomédico e tradicional 

em detrimentos dos recursos educacionais problematizadores e permanentes. A disciplina de 

EAN na graduação evidenciou mais o planejamento e aplicações de atividades pontuais em 

EAN.  

Para Ferreira e Magalhães (2007) a lógica dos métodos tradicionais na EAN se 

concentra mais nos efeitos biológicos dos nutrientes no organismo, na orientação nutricional e 

na preservação de nutrientes, sendo que os modelos tradicionais não contemplam métodos de 

ensino problematizadores e construtivistas. A educação problematizadora é libertadora, 

dialógica e transformadora e é vista como um caminho para formação da consciência crítica 

dos educandos (MANÇO e COSTA, 2004). Para Boog (2011) a disciplina de EAN deve 

conter uma parte prática que propicie interação entre grupos e pessoas e a inter-relação entre 

educadores e educandos possibilitando a partir do estudo da realidade a elaboração e as 

propostas de intervenção.   

No tocante à percepção sobre EAN pelos nutricionistas, emergiu como categoria: 

EAN: múltiplos sentidos, práticas diversas. Existem múltiplas definições e entendimentos 

sobre a EAN. O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional2 para as políticas 

públicas em EAN publicado em 2012, documento construído por muitas mãos e por meio de 

um extenso diálogo, trouxe uma ampla e complexa definição sobre essa temática e alguns 

pontos foram mencionados pelos que integraram a pesquisa. A EAN, segundo Boog (2014), 

transcende aquilo que é apreendido em família e em vivência de grupos, sendo necessária uma 

educação nutricional orientada pelo conhecimento científico.  

O entendimento sobre EAN como uma ferramenta ou instrumento educativo, de 

promoção de saúde e para o desenvolvimento de autonomia foi um dos sentidos evidenciado 

pelos nutricionistas. As políticas públicas em alimentação e nutrição consideram a EAN como 

                                                           
2 O marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas foi fruto da parceria do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Ministério da Saúde e Ministério da Educação e 

contou com a participação de representantes da sociedade civil, gestores, professores, acadêmicos, etc. O 

processo de construção do Marco teve início com a composição de um grupo de trabalho e posteriormente foram 

promovidas, sob a coordenação do CGEAN do MDS, quatro atividades: encontro EAN-discutindo diretrizes em 

Brasília/DF; atividade integradora sobre EAN, realizada durante a IV conferência nacional de SAN em 

Salvador/BA; oficina de EAN nas políticas públicas realizada no Congresso World Nutrition Rio2012 e 

posteriormente o documento foi disponibilizado para consulta pública.  O documento visa qualificar a agenda de 

alimentação e nutrição e contribuir para o planejamento, execução e avalição de ações no campo da EAN (Brasil, 

2012).   
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instrumento importante para promoção de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2012). No 

entanto, segundo Restrepo Mesa (2005) a EAN deve ser um dispositivo de ações articuladas, 

mais do que um instrumento, e requer o trabalho de diferentes setores e disciplinas.   

A EAN foi também significada pelos nutricionistas como um simples ato de prestar 

esclarecimentos e divulgar informações sobre alimentação. Santos (2005) questiona sobre o 

real papel do nutricionista na promoção da saúde, e que a centralidade das práticas educativa 

está na transmissão de mensagens consistentes, coerentes e claras, mas vai muito além da 

transmissão da informação. No entanto, eles são vistos mais como veiculadores de 

informações do que sujeitos das ações educativas e, segundo os resultados dessa pesquisa, 

assim se percebem.  

A EAN, na perspectiva dos nutricionistas entrevistados, deve ser fundamentada em 

práticas que privilegiem a transferência de informação e conhecimentos sobre alimentação e 

nutrição para as pessoas terem bons hábitos e fazerem suas escolhas alimentares. Esse achado 

é corroborado pelos resultados de outras investigações sobre o tema. Por exemplo, Vincha et 

al. (2014) ao compararem dois grupos educativos que atuavam na atenção primaria em saúde 

em São Paulo e Bogotá, questionaram esses atores a respeito do entendimento sobre educação 

alimentar e nutricional. Os autores identificaram, após análise dos discursos, que para ambos 

os grupos a EAN foi percebida como um processo que envolve transmissão de conhecimento.    

Diversos estudos envolvendo EAN ressaltam a utilização de modelos tradicionais de 

ensino baseado na transmissão de conhecimento (OLIVEIRA, 2008; ALZATE YEPES, 

2006). Para Vasconcelos (2009) a abordagem tradicional possui dois aspectos distintos: um 

centrado na mudança de comportamento, em que as soluções para situações prejudiciais à 

saúde dependem exclusivamente do indivíduo, e o outro, baseado na transmissão de 

conhecimento que leva a população a compreensão e as soluções corretas. Santos (2013), após 

revisar os estudos brasileiros de intervenção no campo da EAN em escolares, verificou 

predominância na utilização de métodos como palestras e apresentações caracterizadas como 

pedagogia de transmissão ou transferência de conhecimentos. No entanto, uma abordagem 

educativa fundamentada na transmissão de informações em geral, é insuficiente para motivar 

mudanças mais significativas das práticas em saúde (KOPS, ZYS e RAMOS, 2013). Para 

Boog (2014) a educação alimentar e nutricional vai muito além da transmissão de informação 

e deve: 
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Transmitir informações e comunicar conceitos de nutrição, mas também penetrar na 

história de vida, na inserção social do sujeito, na cultura, no universo de significados 

afetivos que dão sentido as práticas de alimentação, tanto aquelas passadas de 

geração a geração como as que são construídas nas novas formas de viver (BOOG, 

2014, p.31).  

Ainda, em oposição a essa modelo tradicional de transmissão de informações, Manço 

e Costa (2004) sugerem a educação problematizadora baseada em Paulo Freire como um 

caminho possível para enriquecimento profissional, e que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Santos 

(2012) reforça que a EAN está direcionada para assumir uma perspectiva da educação popular 

cunhada no pensamento de Paulo Freire, com ênfase na dialogicidade e na autonomia do 

sujeito. Uma educação crítica e dialógica que rompe com o modelo de transmissão de 

conhecimento e é comprometida com a construção de conhecimentos como instrumentos de 

transformação social, em que há situações interativas de ensino e aprendizagem entre 

educadores e educandos (BATISTA, 2012). Em substituição a reprodução passiva valoriza-se 

cada vez mais a troca de informações dos envolvidos no processo educativo e o estímulo a 

criatividade (RUIZ-MORENO, 2014).  

A EAN, em um outro sentido, emerge como um processo que envolve o ensino sobre 

alimentação e nutrição e a utilização de métodos e estratégias pedagógicas que possibilitem 

escolhas alimentares saudáveis.  Nessa perspectiva nota-se a percepção dos nutricionistas 

sobre a importância do ensino e da utilização de abordagens pedagógicas. Para Batista e 

Rossit (2014) ensinar, sendo uma prática social, compreende processos de intervenção 

marcados por apropriação do conteúdo a ser trabalhado, planejamento, intencionalidade, 

conhecimento do sujeito que aprende e reflexão sobre o que, por que e como se aprende.  

As pedagogias liberais que incluem as concepções tradicionais e comportamentalistas 

e as pedagogias progressistas baseada em concepções construtivistas e político-social vêm 

sendo reconhecidas como as práticas educacionais utilizadas no campo das ciências da saúde, 

no qual a EAN está inserida (SILVA e FONSECA, 2009). As pedagogias liberais 

compreendem as tendências tradicional, renovada e tecnicista. A tendência tradicional o 

ensino é centrado no professor e na transmissão do conhecimento, e os métodos utilizados 

visam à fixação da informação e os processos avaliativos enfatizam os aspectos cognitivos 

(ARANHA, 2006). A tendência renovada tem como princípios norteadores a valorização do 
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indivíduo, sendo o aluno o centro da atividade educativa, e o processo de ensino considerado 

mais importante do que o ensino em si (PEREIRA, 2003). Por outro lado, as tendências 

pedagógicas tecnicistas ou condicionadas à prática pedagógica é controlada pelo professor e 

visa qualificar e adaptar os indivíduos para o mercado de trabalho, e as questões objetivas são 

mais valorizadas do que as subjetivas (PEREIRA, 2003; ARANHA, 2006).  

Em contrapartida as pedagogias progressistas compreendem principalmente a 

pedagogia libertadora e crítico-social. A pedagogia libertadora para Pereira (2003): 

A educação é uma atividade em que professores e alunos são mediatizados pela 

realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem 

um nível de consciência dessa realidade, a fim de nela atuarem, possibilitando a 

transformação social (PEREIRA, 2003, p.1531). 

 

 Nessa tendência a prática pedagógica é participativa, reflexiva e envolve 

metodologias e recursos educacionais problematizadores e possibilita processos de construção 

coletiva do saber (PEREIRA, 2003; ARANHA, 2006; LIBÂNEO, 2010). Por fim, a tendência 

histórico-crítica compreende que a escola tem o objetivo de promover a socialização e 

produção do saber, entendendo que esse processo acontece no interior das relações sociais, 

sendo a escola mediadora entre o aluno e a realidade (ARANHA, 2006). 

Conforme o Marco de referência em EAN para as políticas públicas: 

A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais 

problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos 

populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema 

alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar 

(BRASIL, 2012, p.23).  

Segundo Pereira (2003), embora haja críticas, é indiscutível que a prática educativa 

norteada pela pedagogia da problematização é mais adequada à prática educativa em saúde.  

No entanto, há predominância de utilização de práticas pedagógicas baseadas nas 

concepções tradicionais e comportamentalistas (COSTA et al., 2009; FERNANDES et al., 

2009; CARVALHO et al., 2010). 

Rodrigues e Boog (2006) em um estudo qualiquantitativo com 22 adolescentes, com o 

objetivo de ajudá-los a modificar a alimentação utilizando como estratégia a problematização 
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para desenvolvimento de programa de EAN, verificaram que essa abordagem contribuiu para 

ampliação da compreensão das práticas próprias ao comportamento alimentar, possibilitando 

reflexão e atitudes positivas para mudanças no seu cotidiano, modificando assim, o seu estilo 

de vida e qualidade da alimentação.  

Outro estudo, pautado na educação problematizadora, foi desenvolvido com 155 

alunos em escolas da zona rural do estado de São Paulo, como objetivo de incentivar o 

consumo de alimentos produzidos na região. Após análise do programa à luz do pensamento 

Freiriano, possibilitou conhecer o alcance e a natureza dos obstáculos encontrados (BOOG, 

2010).   

A problematização, utilizada pelas metodologias ativas como estratégia de ensino-

aprendizagem, tem o objetivo de alcançar e motivar o aluno, pois, diante do problema, ele se 

detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas 

(MITRE et.al, 2008)  

Os nutricionistas também significaram a EAN como “transformação e mudança de 

comportamento” e mencionaram em alguns depoimentos, a EAN como processo de 

sensibilização e conscientização para promoção de alimentação saudável e escolhas 

alimentares corretas, vinculada a aspectos socioculturais e a sistemas alimentares e a EAN 

definida simplesmente como “falar e esclarecer sobre alimentação”. Resultados semelhantes 

foram encontrados na experiência de educação permanente na forma de oficina sobre 

educação nutricional para educadores, nutricionistas da alimentação escolar e graduandos de 

nutrição, em que os nutricionistas relataram a importância do processo de sensibilização para 

promoção da saúde na escola e formação de hábitos alimentares saudáveis (JUZWIAK, 

BATISTA E CASTRO, 2013). Da mesma maneira, Vincha et al.  (2014) verificaram, após 

análise do discurso de nutricionistas de Bogotá e São Paulo, que em sua concepção, a 

educação nutricional é uma prática que tem como essência a mudança de comportamento.  

McNulty (2013) após análise de documentos, livros e publicações científicas da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e de outras agências que trabalham em prol da 

promoção da saúde, verificou que a maioria das definições e objetivos da educação 

nutricional fundamentava-se em mudança voluntária de comportamento ou em modificação 

de práticas alimentares.  
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Diversos métodos e abordagens são utilizados com o intuito de promover mudança no 

comportamento alimentar. Dentre esses, o desvio positivo, o modelo transteórico e a teoria 

social cognitiva vem sendo amplamente utilizada para auxiliar a EAN. A abordagem do 

desvio positivo visa principalmente a mudança do comportamento, sobre a égide de que em 

cada comunidade existem indivíduos com maior capacidade de encontrar fórmulas para 

solucionar problemas do que os seus pares, sendo que essas soluções sejam ampliadas para 

toda a população (MACHADO et al., 2014).     

Machado et al (2014) realizaram revisão sistemática sobre a utilização do método do 

desvio positivo para promover a mudança de comportamento alimentar, a fim de identificar as 

potencialidades desse método para a educação em saúde e nutrição. Os pesquisadores 

concluíram que o desvio positivo pode contribuir para promover mudanças no comportamento 

alimentar e parece ser eficaz para promover educação em saúde em áreas de vulnerabilidade 

social.  

A aplicação do modelo transteórico parece ter um papel promissor em relação à 

melhor compreensão da mudança de comportamento alimentar, almejada nas intervenções 

nutricionais (BERTOLIN e SLATER, 2007). Esse modelo abrange quatro componentes 

principais: 1) estágio de mudança de comportamento; 2) processos de mudança de 

comportamento; 3) auto eficácia; 4) equilíbrio de decisões. Este modelo entende que o 

processo de mudança de comportamento é dinâmico e prevê momentos de avanços e 

retrocessos (BERTOLIN e SLATER, 2011). Assis et al. (2014) avaliaram os estágios de 

mudança de comportamento com o intuito de verificar a efetividade das ações de EAN em 

escolares. Verificou-se aumento no percentual de indivíduos em estágios mais avançados de 

mudança após a intervenção, com relação ao consumo de frutas, verduras e legumes, que 

indicou o sucesso nas ações de EAN. Slater e Bertolin (2013) sugerem a associação do 

modelo transteórico às estratégias de intervenção nutricional para ampliar a compreensão do 

comportamento dos indivíduos e fornecer maior embasamento para promover motivação para 

adoção de uma dieta saudável.   

Alguns trabalhos em EAN utilizam como base teórica a teoria social cognitiva, com o 

intuito de contribuir para mudança de comportamento. A teoria social cognitiva destaca a 

influência do processo cognitivo no comportamento humano, não se limitando a atuar apenas 

como incentivos e reforços, e afirma que comportamentos, fatores pessoais e ambientais 

interagem e influenciam o comportamento reciprocamente incentivando mudanças 



109 
 

(DAVANÇO, et al., 2004). Gaglianone et al., (2006) analisaram a implementação e o 

desenvolvimento de um programa de educação nutricional, aplicado a estudantes e 

professores, fundamentados pelo modelo transteorético e pela teoria cognitivo-social visando 

promover mudança no comportamento alimentar. Os resultados revelaram a melhora nas 

escolhas alimentares e a redução da ingestão de alimentos com alta densidade energética pelos 

estudantes e uma melhoria no conhecimento e atitudes de professores em relação à prevenção 

da obesidade.   

Outra abordagem em educação nutricional utilizada é a do aconselhamento dietético. 

Rodrigues et al., (2005) definem aconselhamento dietético como: 

Uma abordagem de educação nutricional, efetuada por meio de diálogo entre o 

cliente portador de uma história de vida- que procura ajuda para solucionar 

problemas de alimentação- e o nutricionista, preparado para analisar o problema 

alimentar no contexto biopsicossociocultural da pessoa que auxiliará a explicitar os 

conflitos que permeiam o problema, a fim de buscar soluções que permitam integrar 

as experiências de criação de estratégias para o enfrentamento de problemas 

alimentares na vida cotidiana, buscando um estado de harmonia compatível com a 

vida (RODRIGUES et al.,2005, p.127). 

 

Boog (2014) propõe quatro etapas para o aconselhamento: construção de vínculo, 

estabelecimento do diálogo e diagnóstico inicial; exploração em profundidade; planejamento 

e implementação de ações; integração. Essas etapas podem, por meio do exercício da escuta e 

do diálogo, contribuir para a compreensão da origem dos problemas alimentares, a 

identificação de padrões e comportamentos alimentares, despertar para a necessidade de 

mudança e possibilitar o desenvolvimento de autonomia para as escolhas alimentares.  

Para tanto, percebe-se que, apesar da relevância e possibilidades de modelos e teorias 

que promovam mudanças no comportamento alimentar de grupos e indivíduos, compreende-

se que a EAN envolve aspectos mais amplos e complexos, não se reduzindo apenas a 

mudança de comportamento.    

A EAN vinculada ao sentido sociocultural e a sistemas alimentares pode ser 

apreendida nas percepções de 7,1% dos nutricionistas. Franco e Boog (2007) explicam que há 

baixa representatividade de disciplinas como a antropologia, sociologia, filosofia, geografia e 

psicologia nos cursos de graduação em nutrição.  
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Santos (2013) ressalta que, apesar da inconsistência de dados, os nutricionistas não 

têm formação especifica na área de EAN, os cursos de pós-graduação do país o campo da 

disciplina não constitui uma área específica e a produção científica com essa temática não é 

expressiva.   

Uma abordagem integrada a diferentes campos do conhecimento possibilita à EAN 

compreender os significados, os aspectos simbólicos e as múltiplas dimensões da 

alimentação. A EAN quando aborda as múltiplas dimensões relacionadas à alimentação se 

aproxima da vida real das pessoas e permite o estabelecimento de vínculos entre o processo 

pedagógico e as diferentes realidades e necessidades locais e familiares (BRASIL, 2012). 

Santos (2008) ao discorrer sobre o pensamento antropológico clássico chama a atenção às 

diferentes abordagens nas produções antropológicas sobre a alimentação na atualidade: 

comportamento alimentar, o sistema alimentar - a produção, distribuição e consumo dos 

alimentos - e o universo alimentar simbólico. Para Rodrigues e Boog (2006) a educação 

nutricional deve contemplar os conhecimentos do campo da antropologia da alimentação e os 

fundamentos teóricos do campo da educação, para que esteja inserida em um contexto 

político-social de promoção à saúde e qualidade de vida. A interlocução entre a EAN e as 

ciências socias e humanas é promissora para compreensão de hábitos, práticas e 

comportamentos alimentares. 

  A EAN foi significada, também, como um processo que envolve sensibilização e 

conscientização dos sujeitos para escolhas alimentares saudáveis. Os depoentes entendem que 

por meio da divulgação de informações sobre alimentação promovem a conscientização dos 

sujeitos. A percepção de que por meio da EAN se consegue conscientizar as pessoas, 

mostrando a importância, os benefícios e os malefícios de uma alimentação saudável, foi 

identificado no discurso dos nutricionistas entrevistados nos contextos de Bogotá e São Paulo 

(VINCHA et al., 2014). Nessa perspectiva não se observa aqui a complexidade do processo e 

conceito de conscientização como processo interno compreendido por Paulo Freire, 

fundamentados nas dimensões política, epistemológica e estética, dentre outros.     

Para Boog (2014) a sensibilização é o ponto de partida para EAN, algo do domínio da 

atitude, sentimentos, habilidades, mas desde que estejam a serviço do prazer, da autonomia e 

do conforto. Para a autora o despertamento e a sensibilização são os passos iniciais do 

processo educativo. O processo de sensibilização também é enaltecido pelo Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional que prevê em sua terceira diretriz – Instituição de 
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processos permanentes de EAN, inserir nos processos de EAN estratégias de sensibilização e 

orientação à população para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

Ainda dentro desta categoria, no que tange a sentido e prática da EAN, os 

nutricionistas entrevistados se referem à EAN como uma questão de transmissão de 

informação. Santos (2012) destaca que as ações educativas em alimentação e nutrição se 

situam em modelos tradicionais baseados na transmissão de informação apesar da crescente 

preocupação com as bases teórico-metodológicas.  

Caniné e Ribeiro (2007) ao analisarem as práticas e concepções educativas de 

nutricionistas em escolas do Rio de Janeiro identificaram nos depoimentos dos nutricionistas 

a presença da concepção clássica de educação baseado na transmissão de conhecimento. 

Nessa esteira, Pereira (2003) esclarece que a pedagogia tradicional tem o professor como 

único condutor do processo educativo e as ações de ensino estão centradas na exposição do 

conhecimento. Para a autora no modelo tradicional: 

Há predominância da exposição oral dos conteúdos, seguindo uma sequência 

predeterminada e fixa, independentemente do contexto escolar; enfatiza-se a 

necessidade de exercícios repetidos para garantir a memorização dos conteúdos 

(PEREIRA, 2003, p.1529). 

  

A pedagogia tradicional para Luckesi (2005) é centrada no educador, no intelecto, nos 

conteúdos cognitivos transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina e na memorização. 

Em oposição aos modelos tradicionais de educação diversos autores coadunam a ideia de que 

a EAN deve ser orientada por abordagens e recursos educacionais problematizadores, que 

proporcionem a reflexão e estimulem a criticidade dos sujeitos, e que favoreçam o 

desenvolvimento da autonomia (BRASIL, 2012; SANTOS, 2013; BOOG, 2014). 

Os nutricionistas relatam que as ações pedagógicas devem ser executadas pelos 

educadores, sendo que o seu papel é mais de incentivar, orientar e auxiliar a escola, os 

professores e coordenadores. Na ótica do nutricionista, cabe à prática pedagógica apenas ao 

professor, sendo que sua contribuição é passar o conhecimento técnico sobre nutrição. Por 

outro lado, alguns nutricionistas se identificaram como um dos atores principais no 

desenvolvimento da EAN na escola.  
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Conforme resolução CFN 465/2010 e a FNDE nº 38/2009 é atribuição dos 

nutricionistas no âmbito do PNAE propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional 

para a comunidade escolar. Segundo a Lei 11.947/2009 os nutricionistas em conjunto com os 

professores devem desenvolver ações que promovam a EAN na escola.  

Franco e Boog (2007) ao entrevistarem nutricionistas, docentes de curso superior de 

instituições públicas e privadas do Brasil, a educação foi considerada primordial e essencial 

para profissão e trabalho do nutricionista, sendo que o nutricionista foi visto como educador 

em todas as áreas de atuação. Banduk et al., (2009) após entrevistarem coordenadores e 

alunos de cursos de nutrição de São Paulo, perceberam que os coordenadores concebem o 

nutricionista como um educador que promove ação transformadora no seu ambiente de 

trabalho.    

Apesar das divergências de percepções compreende-se o potencial que esses 

profissionais têm em desenvolver ações educativas relacionadas à alimentação e nutrição e 

trabalhar de forma colaborativa e interprofisonal para promoção de saúde na escola.  

No que tange as ações de EAN realizadas pelos professores no ambiente escolar sob a 

ótica dos nutricionistas, apreendeu-se como categoria: EAN: avaliação em processo a 

importância da construção conjunta para transformar. Os nutricionistas relatam os tipos de 

ações educativas realizadas na escola e suas características. 

A resolução FNDE nº 38/2009 estabelece no Art. 13 a EAN como:  

O conjunto de ações formativas que objetivam estimular a adoção voluntária de 

práticas e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o 

estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo (FNDE, 2009, p. 6). 

 

São consideradas ações de EAN a implantação de hortas, a inserção do tema no 

currículo, a realização de oficinas culinárias, a formação com a comunidade e o 

desenvolvimento de tecnologias sócias, dentre outras (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009). 

As ações de EAN devem abranger desde os aspectos relacionados ao alimento e 

alimentação, os processos de produção, abastecimento e transformação, quanto os aspectos 

nutricionais (BRASIL, 2012). Percebe-se que as ações desenvolvidas pelos professores 

convergem com as definições e orientações contidas nos documentos citados, no entanto, não 



113 
 

foram mencionados como são desenvolvidas e conduzidas estas ações na escola pelos 

professores do ponto de vista metodológico. Os nutricionistas referiram que as ações 

contínuas e permanentes sobre EAN na escola são escassas e perceberam que no geral, as 

ações não são avaliadas. No entanto, quando as ações são avaliadas os professores recorrem a 

avaliações por métodos observacionais.  

Na ótica dos nutricionistas, as avaliações de ações de EAN podem ser por métodos 

observacionais, utilizadas pelos professores entrevistados na escola, não são planejadas e não 

seguem nenhum tipo de protocolo para registrar comportamentos e atitudes relacionadas à 

alimentação. Cardozo (2008) destaca a necessidade em estabelecer protocolos e critérios para 

metodologias observacionais de crianças, considerando o planejamento e a sistematização 

como aspectos importantes. O processo de observação atribui necessariamente um sentido 

significativo ao que vê, e permite detectar informações que posteriormente serão recolhidas, 

organizadas, compreendidas e relatadas (MENDES et al., 2014). 

Refletindo sobre o processo de avaliação em ações educativas em alimentação e 

nutrição Boog (2014) afirma que a avaliação não pode ter como objetivo apenas saber se o 

conteúdo foi assimilado. Para autora a EAN tem sentido: 

Se for reconstruída pelos sujeitos, se permear sua forma de perceber fatos da 

alimentação no cotidiano, de enfrentar as dificuldades no campo da alimentação, se 

a pessoa se apropriar pessoalmente dos conteúdos e desenvolver novos sentidos para 

o ato de comer (BOOG, 2014, p.255).  

 

Nessa perspectiva para o desenvolvimento de um trabalho educativo se faz necessário 

o estabelecimento de um diagnóstico educativo, de avaliação dos processos e resultados e de 

ações e programas de EAN. Abdalla (2014) conceitua avaliação diagnóstica: 

Como uma ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que 

tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências 

dos estudantes com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de 

acordo com as situações identificadas (ABDALLA, 2014, p.7).  

  

A avaliação diagnóstica deve preceder o trabalho educativo em alimentação em 

nutrição, com o intuito de compreender e analisar as informações que se tem a respeito das 
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pessoas e os problemas que estão enfrentando, para posteriormente, a partir do estudo do 

problema, pensar no tipo de objetivo que irá direcionar a ação educativa (BOOG, 2014). 

A avaliação formativa segundo Esperança e Galisa (2014) é a análise da validade, da 

eficiência e da efetividade das atividades e dos resultados. Segundo Liden (2011) a avaliação 

formativa ocorre durante todo o processo com a finalidade de se fazer ajustes durante a 

intervenção educativa.  

Por outro lado, a avaliação somativa é realizada apenas ao final do processo de 

aprendizagem com o propósito de medir o produto final com objetivos classificatórios e de 

medição da capacidade de reprodução de determinado conteúdo (LUCKESI, 2000; 

ABDALLA, 2014). 

Esses métodos e outros não citados são complementares e essenciais para avaliar o 

desenvolvimento de práticas educativas em alimentação e nutrição. Ramos, Santos e Reis 

(2013) realizaram uma análise de estudos sobre EAN publicados entre 2000 e 2011 e 

observaram um predomínio do uso de metodologias baseadas em estudos epidemiológicos de 

intervenção. Os autores verificaram apenas que um estudo utilizou avaliação do processo 

educacional e que a maioria dos estudos utilizaram um instrumento para avaliar o antes e o 

depois da intervenção, destaque para avaliação antropométrica e do consumo alimentar. 

 Bizzo e Leder (2005) sinalizam para a confluência de métodos quantitativos e 

qualitativos, assim como a importância da avaliação do processo educativo de ações de EAN, 

sendo o processo de avaliação muito mais amplo do que uma simples verificação de 

conhecimento.  

A análise das entrevistas permitiu apreender, também, a categoria EAN na escola: 

sujeitos, temas, currículo, práticas, a partir da visão dos nutricionistas de como devem ser 

realizadas as ações e a perspectiva da EAN no PNAE. 

 Os nutricionistas consideraram possível a inserção da EAN em diversas disciplinas do 

currículo. Mencionaram a necessidade de haver tempo e espaço destinado a discutir essa 

temática nos momentos de discussão pedagógica.  
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Considerando a alimentação e nutrição um tema relevante para promoção da saúde na 

escola, Bizzo e Leder (2005) destacaram a importância da inserção da educação nutricional 

como tema transversal nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. 

Os PCNs para o ensino fundamental ressaltam a importância em se obter uma 

alimentação adequada e orientam a abordagens que objetivem compreender as necessidades 

humanas, investigação de hábitos alimentares em diferentes culturas, identificação das 

relações entre dieta, rituais da alimentação e vivência social, além de estudos do processo 

completo da nutrição e aspectos relacionados ao sistema alimentar.  

Os nutricionistas perceberam o despreparo dos professores para abordar a EAN na 

escola e relataram a necessidade de capacitação para trabalharem o tema. Motta e Teixeira 

(2012), após entrevistarem professores de ciências de escolas estaduais de Pernambuco, 

identificaram o despreparo destes profissionais para desenvolver uma abordagem que integre 

os diferentes aspectos pertinentes às questões alimentares e que a falta de formação nessa área 

compromete o desenvolvimento de trabalhos. Benardon et al. (2009) entendem que há lacunas 

na formação de professores referente a temas relacionados a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, e ressalta a necessidade de desenvolver estratégias de capacitação para torna-los 

aptos a trabalharem esses temas.   

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) entende a escola como espaço 

prioritário para o desenvolvimento de ações de educação em saúde. Nesse sentido o professor 

é figura importante nesse espaço formativo. No que tange ao processo de qualificação dos 

professores para desenvolver o tema educação em saúde, destaque para alimentação e nutrição 

na escola, compreende-se que esse tema é pouco explorado no currículo, e que estão 

geralmente disponíveis em disciplinas optativas nos mais diversos cursos de licenciatura e que 

os professores não possuem uma concepção ampliada sobre conteúdos de ensino. 

Marinho et al. (2015), após investigarem a concepção de professores sobre educação 

em saúde no currículo, perceberam que esse tema não tem espaço no currículo escolar e que é 

trabalhado de forma isolada, desvinculada da prática educativa.  

Os nutricionistas referiram diversas formas de trabalhar o tema da EAN na escola. Os 

nutricionistas perceberam a importância das ações de EAN serem desenvolvidas na escola por 
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meio da parceria de gestores escolares, professores, nutricionistas e comunidade escolar e que 

as ações devem ser realizadas de forma contínua e permanente na escola. 

O capítulo V da resolução FNDE nº 26/2013 trata que compete ao nutricionista 

coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, 

ações de educação alimentar e nutricional. Boog (2014) destaca o protagonismo de diferentes 

atores envolvidos no campo da alimentação e nutrição, dado seu potencial de transformação 

das próprias práticas alimentares e propõe uma EAN fundamentada nas pedagogias ativas, 

participativas, interativas e dialógicas com aspectos da realidade social. O Marco em EAN 

para as políticas públicas concebe que as práticas em EAN devem ser realizadas de forma 

contínua e permanente e envolver diversos atores.  

Nessa linha, é importante ressaltar que a educação continuada representa uma 

continuidade de modelo escolar e acadêmico, em vistas a atualização de conhecimento, 

geralmente com enfoque disciplinar, em ambiente didático e baseado em técnicas de 

transmissão (BRASIL, 2009). Por outro lado, a educação permanente incorpora o ensino e o 

aprendizado à vida cotidiana, modifica substancialmente as estratégias educativas 

problematizando o próprio fazer, promove a reflexão dos atores sobre a prática e coloca-os 

como construtores de conhecimento, possibilita a integração e interação de sujeitos evitando a 

fragmentação disciplinar e favorece a ampliação dos espaços educativos (BRASIL, 2009). 

Apesar de conceitos distintos as práticas contínuas e permanentes em EAN são previstas na 

Lei 11.947/2009, resolução FNDE nº 26/2013 e no Marco em EAN para politicas públicas e 

estiveram presentes no discurso dos nutricionistas. 

Na percepção dos nutricionistas as ações de EAN na escola devem ser sistemáticas e 

inseridas no PPP. Os nutricionistas entendem que por meio da inclusão do tema no PPP, os 

professores passam a se responsabilizar em abordar o tema na sala de aula, de forma 

transversal no currículo, ou por meio de projetos que envolvam outros atores da escola. O 

PPP é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola e busca um rumo, uma direção possuindo ação intencional, com 

um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente (VEIGA, 2002). A 

inclusão da alimentação saudável no PPP perpassando todas as áreas do estudo e propiciando 

experiências no cotidiano das atividades escolares é importante para se alcançar uma 

alimentação saudável (BRASIL, 2006).  
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Os nutricionistas percebem o desenvolvimento de formação continuada para 

professores como um caminho para a EAN no ambiente escolar. Consideram em princípio, 

que a capacitação dos professores em EAN promove o desenvolvimento do tema na escola.  O 

professor possui papel importante na promoção da saúde na escola e na criação de condições 

favoráveis para ampliação do conhecimento dos alunos, incentivando-os a serem aprendizes 

inquisitivos, criativos e críticos (BERNARDON 2009; CAMPOS, 1999). Davanço et al., 

(2004), após realização de curso teórico prático com professores sobre nutrição, atividade 

física e saúde, observaram que os professores se mostraram mais preparados conceitualmente 

e também mais sensibilizados quanto ao papel do professor e da escola enquanto 

transformadores da realidade. Nascimento (2011), após análise documental de projeto político 

pedagógico e de análise do conteúdo de entrevistas de professores, coordenadores e diretores 

de três Escolas de Ensino Fundamental do Distrito Federal, verificou a necessidade de 

instrumentalização de professores por meio de um programa de formação continuada em vista 

de um melhor desenvolvimento de ações de EAN no ambiente escolar.  

Os nutricionistas entenderam que as ações de EAN devem ser desenvolvidas nos 

momentos de distribuição de refeições, e por meio de ações que considerem as diferentes 

faixas etárias e valorizem as opiniões de educandos e educadores. Freitas et al. (2013) 

consideraram importante refletir sobre o cotidiano, a cultura e o habitus que se institui na 

escola e sobre a análise da percepção de estudantes sobre os alimentos que lhes são oferecidos 

na escola, instigando-os a pensar sobre questões como origem, processo de compra e 

benefícios para saúde. Freitas et al. (2013), após análise de redações e entrevistas com 

escolares da Bahia, destacaram a importância da identificação dos significados da alimentação 

escolar pelo estudante, pois revelam sua condição sociocultural e econômica e questões 

relacionadas a valores culturais sobre o comer na escola. 
3
 

Para a realização de ações e programas de EAN considera-se importante a 

compreensão e respeito aos valores, entendimento das percepções e concepções sobre 

alimentação, necessidade e possibilidade de intervenção nos hábitos alimentares e preservação 

dos significados culturais (CANESQUI e GARCIA, 2005).  

                                                           
3
 Habitus na perspectiva de Pierre Bourdieu consiste em: [...] sistemas de disposições duráveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador 

das práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser produto da 

obediência às regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio 

expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser produto da ação 

organizadora de um regente (BOURDIEUR, 1994, p.20).  
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Para a concepção de projetos educativos e planejamento de ações em EAN as 

características e necessidades de diferentes faixas etárias devem ser consideradas para 

adequação de propostas educativas. A resolução FNDE nº 26/2013 estabelece que as ações de 

educação alimentar e nutricional deverão ser planejadas, executadas, avaliadas e 

documentadas, considerando a faixa etária, as etapas e as modalidades de ensino.  

Apesar de estar explicito na resolução FNDE nº 26/2013 que dispõe sobre atendimento 

a alimentação escolar aos alunos da educação básica no PNAE e na Lei 11.947/2009 que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola 

aos alunos da educação básica a EAN, os nutricionistas referiram desconhecimento sobre a 

legislação vigente sobre o PNAE e se os documentos oficiais contemplam a EAN.  Uma 

possível explicação para esse fato é que a consolidação sobre o papel do nutricionista no que 

concerne a EAN ocorreu com a implantação da resolução 32/2006 e na Lei 11.947/2009, ou 

seja, uma mudança recente nas diretrizes do PNAE.  

No que tange a avaliação da EAN no PNAE os nutricionistas que avaliaram 

negativamente, destacaram a desarticulação entre teorias propostas e práticas realizadas, 

assim como, a ausência de capacitação para planejar, desenvolver e avaliar programas de 

EAN e que somente a oferta de uma alimentação balanceada não garante efetividades nas 

ações educativas.    

Segundo a Lei 11.947/2009 compete aos municípios promover a EAN nas escolas, no 

entanto, essas e outras diretrizes propostas na lei, no município de São Paulo, carecem de 

mais ações de EAN e de avaliação de impacto das ações desenvolvidas nas escolas. 

As ações de sensibilização, capacitação e assessoramento às entidades executoras é de 

competência do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE). Os 

CECANES são centros de referência dentro de instituições de ensino superior que realizam 

estudos e pesquisa sobre alimentação escolar e desenvolvem ações de capacitação de agentes 

envolvidos no PNAE e foram instituídos por meio da parceria entre o FNDE e instituições de 

ensino superior. As propostas formativas para os nutricionistas visando desenvolvimento de 

trabalhos voltados a EAN e a promoção de hábitos alimentares saudáveis na escola 

teoricamente devem ser proposta pelo CECANE. A recente parceria entre o Centro de 

Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (UnB) e o FNDE promoveu o Projeto 

Educando com Horta Escolar e a gastronomia buscando contribuir com a formação de 
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multiplicadores em alimentação e nutrição nos municípios e estados. Uma possível explicação 

para o posicionamento dos nutricionistas, quanto a falta de capacitação para trabalhar essa 

temática, deve-se a escassez de ações formativas propostas pelo CECANE na área de EAN no 

município de São Paulo.   

No que concerne a avaliação positiva da EAN no PNAE, para os nutricionistas a oferta 

de alimentos foi considerada importante para trabalhar a EAN por considerar questões 

culturais e hábitos alimentares dos beneficiados do programa, como os grupos indígenas, mas 

que é necessário avançar para atender melhor essa e outras culturas como a dos bolivianos e 

nordestinos que frequentam as escolas municipais de São Paulo. Esse discurso está embasado 

na Lei 11.947/2009, disposto na seção um “das ações de EAN”, que destaca a oferta de 

alimentação saudável e adequada como ação de EAN.  

Vale salientar que, conforme o exposto pelos diferentes atores, trazer o tema para a 

discussão na escola possibilita pensar em novas abordagens e reflexões sobre as práticas 

educativas atuais e futuras em EAN na escola. Observa-se que, ações de sensibilização sobre 

o tema no espaço escolar, que favoreçam o dialogo, que valorizem os saberes de todos os 

envolvidos e que considerem as necessidades dos diferentes atores e dos escolares podem 

potencializar novas formas de agir e de conduzir processos de ensino aprendizagem no que 

concerne EAN.       
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8. Concluindo ... Vozes dos Sujeitos 

Na análise das percepções de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas 

observa-se a coexistência de diferentes tendências pedagógicas, destacando-se os modelos 

tradicionais e progressistas. No entanto, percebe-se que as abordagens pedagógicas baseadas 

em métodos tradicionais são mais privilegiadas no desenvolvimento da EAN nas escolas 

municipais de São Paulo.  

     Os professores reconhecem a importância dos profissionais de saúde na troca de 

saberes, compartilhamento de experiências e valorizam as práticas multiprofissionais e as 

abordagens interdisciplinares. Os professores consideram o seu papel relevante para o 

desenvolvimento de ações de EAN na escola, e ressaltam a necessidade de uma maior 

aproximação com o tema, assim como da ação conjunta com outros profissionais e as famílias 

em um processo educativo por meio de práticas colaborativas.     

Os coordenadores pedagógicos destacam o papel dos professores na formação de 

hábitos alimentares, no entanto, percebem a necessidade do desenvolvimento de ações 

articuladas, integrando os diferentes atores, e a importância de conscientização dos 

professores sobre a temática, de forma a superar as resistências internas e capacitá-los para o 

desenvolvimento de práticas educativas em alimentação e nutrição. Os coordenadores 

pedagógicos percebem o importante papel dos nutricionistas, principalmente, no 

acompanhamento da cozinha escolar e na apresentação de palestras e diálogos com o aluno, 

no entanto, não reconhecem o papel educativo do nutricionista na escola. Consideram as 

ações dos nutricionistas nas escolas importantes para mudanças de paradigmas, por 

influenciar a oferta e consumo de alimentos. No âmbito escolar os coordenadores pedagógicos 

agem como moderadores de práticas interdisciplinares em EAN possibilitando a aproximação 

de professores e nutricionistas. Os nutricionistas ressaltam o papel dos professores no 

desenvolvimento da temática na escola, no entanto, destacam a necessidade de capacitação 

destes profissionais, de mais discussão sobre a EAN na escola e consideram a incorporação do 

tema no PPP como fundamental para o desenvolvimento da EAN.       

Os professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas consideram fundamental a 

presença de outras áreas do conhecimento para nortearem as práticas de EAN. Os 

coordenadores pedagógicos destacam as possibilidades de entrecruzar diferentes campos do 

conhecimento como o meio ambiente, a matemática, a história com a saúde, alimentação e 
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nutrição. Os nutricionistas direcionam as ações e atividades de EAN na escola por meio de 

práticas educativas fundamentadas em abordagens interdisciplinares e transversais.   

Estes atores consideram a escola como um espaço adequado para ações de promoção 

de saúde e destacam a importância em valorizar o conhecimento do aluno e a sua participação 

ativa no processo de construção de saberes relacionados a alimentação e nutrição. Ressaltam o 

tema para a prevenção e o enfrentamento de problemas relacionados a saúde e as ações 

educativas na infância como prioritárias para construção de hábitos saudáveis e, ainda, o papel 

essencial da família, sociedade, profissionais de saúde, comunidade escolar na formação de 

hábitos saudáveis do escolar e que o tema deve fazer parte do currículo e do PPP das escolas. 

Referiram que as ações de EAN na escola são desenvolvidas de forma pontual e sem 

aprofundamento teórico.  

Os professores pontuaram sobre a necessidade de mais envolvimento com as questões 

alimentares na escola, de ações formativas sobre o tema e de trabalhos com orientação 

alimentar para mudança de hábito dos professores para depois alcançar os alunos. Consideram 

que as ações de EAN podem ser desenvolvidas independentemente da presença do tema no 

PPP.  

Os coordenadores pedagógicos ressaltaram a necessidade dos professores se 

apropriarem mais dos temas transversais e das dificuldades encontradas para se avaliar as 

ações educativas em alimentação e nutrição desenvolvidas por professores e nutricionistas nas 

escolas. Coordenadores pedagógicos e nutricionistas consideram que as ações em EAN são 

mais desenvolvidas nas EMEFs no fundamental 2 e pelos professores de ciências. Os 

nutricionistas destacam que as ações em EAN são escassas nas EMEFs.   

No que tange ao desenvolvimento de ações em EAN na escola, coordenadores, 

professores e nutricionistas percebem a necessidade de espaços destinados a discussão do 

tema na escola e destacaram as possibilidades de ações que aproximem a horta e a EAN. Não 

foram detalhadas como as ações de EAN devem ser desenvolvidas nas escolas. Para os 

coordenadores o caminho é trabalhar durante as discussões pedagógicas com os professores, 

por meio de ações que valorizem o conhecimento que os alunos já possuem sobre alimentação 

e devem considerar todas as dimensões dos sujeitos.  Para coordenadores e nutricionistas a 

EAN pode ser trabalhada durante a distribuição das refeições na escola e os nutricionistas 

consideraram importante direcionar as ações de acordo com a faixa etária.  
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Observa-se que, os nutricionistas possuem uma maior compreensão sobre o tema e 

suas possibilidades. Por outro lado, professores e coordenadores pedagógicos, a partir das 

suas vivências e contato com os alunos nas escolas, reconhecem as dificuldades e os 

obstáculos para o desenvolvimento da EAN na escola. Portanto, torna-se fundamental que 

estes atores trabalhem colaborativamente no desenvolvimento da EAN em vista da formação 

de hábitos alimentares saudáveis dos escolares.        

O estudo desenvolvido reforça diversos aspectos presentes em documentos e 

normativas que norteiam o desenvolvimento de ações de EAN. A percepção dos professores, 

coordenadores e nutricionistas demonstra a necessidade de se avançar na discussão sobre esta 

temática na escola, no que tange a concepções, abordagens, metodologias e avaliações de 

práticas educativas em alimentação e nutrição. Fica evidente os desafios enfrentados por estes 

atores para o desenvolvimento da EAN no cenário escolar, no que concerne as práticas 

permanentes, interprofissionais e intersetoriais. Nota-se nesta pesquisa, as dificuldades 

enfrentadas para transversalização do tema no currículo escolar e a escassez de abordagens 

inter e transdisciplinares, assim como se percebe a coexistência de modelos tradicionais e 

progressistas como condutores das práticas educativas em alimentação e nutrição na escola. 

Além disso, ressalta-se a importância em aprofundar os aspectos teóricos e metodológicos que 

permeiam a EAN, assim como relacioná-los com os campos das ciências sociais e humanas. 

Deve-se também considerar os sentidos e significados da alimentação e nutrição no contexto 

da escola, pensando esta, como espaço em que questões do cotidiano devem ser tratadas para 

preparar o educando para vida e contribuir, desta forma, para formação de cidadãos mais 

conscientes e responsáveis por sua saúde. Para tanto, cabe a reflexão sobre a inserção da EAN 

como estratégica nas politicas de alimentação e nutrição, no contexto do DHAA e da garantia 

da SAN, no desenvolvimento de tecnologias sociais e seus limites e possibilidades na escola 

para promover mudanças de comportamento e de práticas alimentares do escolar.    

A partir dos resultados apresentados, foi elaborado o projeto Educaen (Apêndice 7) 

com o intuito de promover uma formação permanente em educação alimentar e nutricional 

para professores, coordenadores pedagógicos da EMEF A e nutricionistas da DRE-CL e 

estender a formação para o assistente de direção da unidade considerando o seu papel 

relevante nas ações educativas na escola.     

 

 



123 
 

9. Referências  

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo, 1º edição. 2007. 

ABDALLA, Ively Guimarães. Avaliação educacional: uma reflexão. São Paulo. 2014.  

ACCIOLY, Elizabeth. A escola como promotora da alimentação saudável. Ciência em tela, 

Rio de Janeiro, UFRJ, v.2, n.2, p. 1-9. 2009. 

ALBUQUERQUE, Alcinez Guerra. Conhecimento e prática de educadores e nutricionistas 

sobre educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. 2012. 102f. Dissertação (Mestre 

em Saúde Pública). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pernambuco, 

Recife. 

ALBUQUERQUE, Alcinez Guerra; PONTES, Cleide Maria; ÓSORIO, Mônica Maria. 

Conhecimento de educadores e nutricionistas sobre a educação alimentar e nutricional no 

ambiente escolar. Revista de Nutrição, São Paulo, v.26, n.3, p.291-300. 2013.  

ALZAPES-YEPES, Terezita. Desde la educación para la salud: Hacia la pedagogía de la 

educación alimentaria y nutricional. Perspect. Nutr. Hum, v.16, p.21-40. 2006. 

ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo; ALVES, Leonir Passate. Processos de ensinagem 

na universidade. Editora Univille, Santa Catarina. 2003. 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia da educação. Editora Moderna, 3.ed, São Paulo, 

2006.  

ASSIS, Maíra Macário de; PENNA, Leticia Ferreira; NEVES, Cibelle Matias; MENDES, 

Ana Paula Carlos Cândido; OLIVEIRA, Renata Maria Sousa; NETTO, Michele Pereira. 

Avaliação do conhecimento nutricional e comportamento alimentar após educação alimentar e 

nutricional em adolescentes de Juiz de Fora – MG. Juiz de Fora, v. 40, n. 3, p. 135-143, 2014. 

BACHA, Maria de Lourdes; STREHLAU, Vivian Iara; ROMANO, Ricardo. Percepção: 

termo freqüente, usos inconseqüentes em pesquisa? Salvador, p.1-15, 2006.  

BALASCH, Joseph Roca. Percepción: usos y teorias. Educacio física i Esports, Barcelona, 

v.25, p.9- 14. 1991.   



124 
 

BANDUK, Maria Luiza Sampaio; RUIZ-MORENO, Lidia; BATISTA, Nildo Alves. A 

construção da identidade profissional na graduação do nutricionista. Interface - Comunic., 

Saúde, Educ., v.13, n.28, p.111-20. 2009. 

BATISTA, Nildo Alves. Educação Interprofissional em Saúde: Concepções e Práticas. 

Caderno FNEPAS, v. 2, p. 25-28. 2012 

BATISTA, Sylvia Helena; ROSSIT, Rosana Aparecida. Aprendizagem, ensino e formação 

em saúde: das experiências às teorias em construção. In: BATISTA, Nildo Alves; BATISTA, 

Sylvia Helena. Docência em saúde temas e experiências. São Paulo. Senac, 2.ed. 2014, p.52-

68. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.  

BARROS, Maria Sylvia Carvalho; TARTAGLIA, José Carlos. A Politica de Alimentação e 

Nutrição no Brasil: Um breve histórico, avaliação e perspectiva. Rev. Alim. Nutr., v. 14, n. 1, 

p. 109-121. 2003. 

BERNARDON, Renata; SILVA, Juliana Rezende de Melo da; CARDOSO, Gabriela Tavares; 

MONTEIRO, Renata Alves; AMORIN, Nina Flávia de Almeida. Construção de metodologias 

de capacitação em alimentação e nutrição para educadores. Rev. Nutr., Campinas, v.22, n.3, 

p.389-398. 2009. 

BIZZO Maria Letícia Galuzzi; LEDER Lídia. Educação Nutricional nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Rev. Nutr., v. 18, n. 5, p.661-667. 2005. 

BOOG, Maria Cristina Faber. Educação nutricional: passado, presente, futuro. Rev. Nutr., 

Campinas, v.10, n.1, p. 5-19. 1997.  

BOOG, Maria Cristina Faber; VIEIRA, Carla Maria; OLIVEIRA, Nayara Lucia; FONSECA, 

Odila; L’ABATTE, Solange. Utilização de vídeo como estratégia de educação nutricional 

para adolescentes: “comer o fruto ou o produto?”. Rev. Nutr., v. 16, n. 3, p. 281-93. 2003. 

BOOG, Maria Cristina Faber; CARVALHO, Mirian Correa de; SILVA, Marina Vieira da; 

FONSECA, Maria da Conceição Pereira da; MOTTA, Denise Giacomo da; NOGUEIRA, 

Rosana Maria; FARFAN, Jaime Amaya. Avaliação do projeto “Criança saudável – educação 



125 
 

dez”: a visão de gestores e professores de escolas brasileiras de ensino fundamental. 

Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v.16, n.2, p. 60-86, 2009. 

BOOG, Maria Cristina Faber. Programa de educação nutricional em escola de ensino 

fundamental de zona rural. Rev. Nutr., v. 23, n. 6, p. 1005-1017, 2010. 

BOOG Maria Cristina Faber. Histórico da Educação Alimentar e Nutricional no Brasil. In: 

DIEZ-GARCIA Rosa Wanda; CERVATO-MANCUSO Ana Maria. Nutrição e Metabolismo: 

Mudanças Alimentares e Educação nutricional, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. p. 

67-73. 

BOOG, Maria Cristina Faber. Educação em Nutrição: Integrando Experiências. São Paulo: 

Komedi, 2014. 

BOURDIEU, Pierre. Gostos de classe e estilos de vida. In: ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu: 

sociologia. São Paulo, Ática, 1994. 

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília, 1996.  

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: 

saúde. Brasília, 1997. 

BRASIL. Ministério do desenvolvimento social e combate à fome. Projeto fome zero. Uma 

proposta política de segurança alimentar para o Brasil. Instituto Cidadania, São Paulo. 2001.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Princípios e diretrizes de uma política de segurança alimentar e nutricional. Brasília, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 5 de 2005.  Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de pedagogia. 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 1.010 de 

08 de maio de 2006. Institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas 

escolas de educação 

infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito 

nacional. Brasília, 2006.  



126 
 

BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada e dá outras providências. Diário oficial da União, Brasília, 16 set. 2006. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm> Acesso em: 

01 jan. 2016. 

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 

educação básica. Diário oficial da União, Brasília, 17 jun. 2009. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm> Acesso em: 15 

jan. 2016. 

BRASIL. Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE. Diário oficial da União, Brasília, 17 jul. 2009. Disponível em: 

< 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_

tipo=RES&num_ato=00000038&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC> 

Acesso em: 10 fev. 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Série B. Textos 

Básicos de Saúde, Brasília, 3ª edição. Brasília, 2010. 

BRASIL. Decreto Nº. 7272 de 25 de agosto de 2010. Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Brasília, 2010. Diário oficial da União, Brasília, 26 ago. 2010. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7272.htm> Acesso em: 01 fev. 2016. 

BRASIL. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 2012/2015– PlanSAN. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília, 2011.  

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de 

educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Brasília, 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000038&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000038&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm


127 
 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília, 2012.     

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Brasília, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da Política 

de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a 

alimentação saudável. Brasília, 2014. 

BRASIL. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2016-2019). Brasília, 2016. 

BRUNO, Léo Fernando Castelhano. Levantamento da Qualidade de Vida no Trabalho.  

Universidade do Amazonas, 1999.  

CAMOSSA, Ana Cristina do Amaral; COSTA, Fatima Neves do Amaral; OLIVEIRA, Paula 

Fernanda de; FIGUEIREDO Tânia Poggi. Educação Nutricional: Uma área em 

desenvolvimento. Alimentos e Nutrição, v. 16, n. 4, p. 349-354. 2005. 

CANESQUI, Ana Maria; DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda. Ciências sociais e humanas nos 

cursos de nutrição. In: CANESQUI, Ana Maria; DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda. Antropologia 

e Nutrição: um diálogo possível. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 255-274. 2005. 

CANINÉ, Emília Santos; RIBEIRO, Victória Maria Brant. A prática do nutricionista em 

escolas municipais do Rio de Janeiro: um espaço-tempo educativo. Ciência & Educação, 

v.13, n.1, 2007. 

CARVALHO, Maria Claudia da Veiga Soares; LUZ, Madel Therezinha; PRADO, Shirley 

Donizeti. Comer, alimentar e nutrir: categorias analíticas instrumentais no campo da pesquisa 

científica. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, Jan. 2011. 

CERVATO-MANCUSO, Ana Maria; VINCHA, Kellen Regina Rosendo; SANTIAGO, 

Debora Aparecida. Educação alimentar e nutricional como prática de intervenção: reflexão e 

possibilidade de fortalecimento. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.26, n.1, p. 225-

249. 2015. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000.  



128 
 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução CFN nº 465/2010. Dispõe 

sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência 

no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. Brasília, DF: 

2010. 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução nº 380/2005. Dispõe sobre as 

atribuições do Nutricionista. Brasil, 2005 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Ministério da Saúde. (Brasil). Resoluções 

1996. Brasília, DF, 1996. 

CONTRERAS, Jesús; GARCIA, Mabel. Alimentação, sociedade e cultura. Editora Fiocruz, 

Rio de Janeiro, 2011.   

COSTA, Ester de Queiroz; RIBEIRO Victoria Maria Brant; RIBEIRO Eliana Claudia de 

Otero. Programa de Alimentação Escolar. Rev. Nutr., v. 14, n. 3. 2001. 

COSTA, Nilce Maria da Silva Campos. Formação pedagógica de professores de nutrição: 

uma omissão consentida? Rev Nutr., v. 22, n. 1, p. 97-104. 2009. 

DAVANÇO, Giovana Mochi; TADDEI, José Augusto de Aguiar Carrazedo; 

GAGLIANONE, Cristina Pereira. Conhecimentos, atitudes e práticas de professores de ciclo 

básico, expostos e não expostos a curso de educação nutricional. Rev. Nutr., v. 17, n. 2, p. 

177-84. 2004. 

DIAS, Aurea de Oliveira. A gestão de educação alimentar e nutricional em uma escola da 

rede pública estadual no município de Feira de Santana – BA. 2013. 161f. Dissertação 

(Mestre em gestão e tecnologia aplicada à educação). Universidade do Estado da Bahia, 

Bahia.  

DIEZ-GARCIA Rosa Wanda; CERVATO-MANCUSO Ana Maria. Nutrição e Metabolismo: 

Mudanças Alimentares e Educação nutricional, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 67-73. 

2011. 

DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda; CASTRO, Inês Rugani Ribeiro de. A culinária como objeto de 

estudo e de intervenção no campo da Alimentação e Nutrição. Ciência e Saúde Coletiva, v. 

16, n. 1. 2011 



129 
 

ESPERANÇA, Leila Maria Biscolla; GALISA, Mônica Santiago. In: GALISA, Mônica; 

NUNES, Alessandra Paula; GARCIA, Luciana; CHEMIN, Sandra. Educação Alimentar e 

Nutricional da teoria a Prática, São Paulo: Editora Roca, 2014. p. 209-219. 

FRANCO, Ana Carolina, BOOG, Maria Cristina Faber. Relação teoria-prática no ensino de 

educação nutricional. Rev. Nutr., v. 20, n. 6, p. 643-55. 2007. 

FERNANDES, Patricia S; BERNARDO, Carla de O; CAMPOS, Rosangela M.M.B. Campos; 

VASCONCELOS, Francisco de A. G. de. Avaliação do efeito da educação nutricional na 

prevalência de sobrepeso/obesidade e no consumo alimentar de escolares do ensino 

fundamental. Jornal de Pediatria, v. 85, n. 4. 2009. 

FREITAS, Maria do Carmo Soares; FONTES, Gardênia Abreu Vieira e OLIVEIRA, Nilce 

de. Escritas e narrativas sobre alimentação e cultura. Editora Edufba, 2008.  

FREITAS, Maria do Carmo Soares; MINAYO, Maria Cecilia de Sousa, RAMOS, Lilian 

Barbosa; FONTES, Gardênia Vieira; SANTOS, Ligia Amparo. Escola: lugar de estudar e de 

comer. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 4, p. 979-985. 2013. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 29º ed. São Paulo: Paz e Terra; 2000. 

FERREIRA, Vanessa Alves; MAGALHÃES, Rosana. Nutrição e promoção da saúde: 

perspectivas atuais. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.23, n.7, p.1674-1681. 2007. 

FERREIRA, Beatriz Jansen. Inovações na formação médica: reflexos na organização do 

trabalho pedagógico, Campinas, São Paulo, 2004. 

FERREIRA, Beatriz Jansen; BATISTA, Nildo Alves; BATISTA, Sylvia Helena Sousa da 

Silva.  O Processo de Ensino/Aprendizagem no Mestrado Profissional - MP-Norte: Análise de 

uma experiência. Enseñanza de las Ciências, v. extra, p. 1246-1251. 2013. 

HOUAISS, Antônio Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª Edição. São 

Paulo, Objetiva, 2002. 

JUZWIAK, Claudia Ridel; BATISTA, Sylvia Helena Sousa da Silva; CASTRO, Paula 

Morcelli de. A experiência da Oficina Permanente de Educação Alimentar e em Saúde 



130 
 

(OPEAS): formação de profissionais para a promoção da alimentação saudável nas escolas 

Revista Ciências e Saúde Coletiva, São Paulo, v.18, n.4, p. 1009-1018. 2013. 

KOPS, Natalia Luiza; ZYS, Julia; RAMOS, Mauren. Educação alimentar e nutricional da 

teoria à prática: um relato de experiência. Revista Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 

135-140, 2013. 

L’ABBATE, Solange. As políticas de alimentação e nutrição no Brasil. I. Período de 1940 a 

1964. Rev. Nutr., 1988. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? Editora Cortez, São Paulo, 2010. 

LIKERT, Rensis. Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology. 

 p. 1-55, 1932. 

LIMA Eronildes da Silva. Mal de fome e não de raça: gênese, constituição e ação política da 

educação alimentar, 1934-1946. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2000. 

LIMA, Paula Gomes; SANTOS, Sandra Mendes dos. O coordenador pedagógico na atenção 

básica: desafios e perspectivas. Educere et Educare - Revista de Educação, v. 4, n. 2, p.1809-

5208. 2007. 

LIMA, Eronildes da Silva; OLIVEIRA, Celina Szuchmacher, GOMES, Maria do Carmo 

Rebello. Educação nutricional: da ignorância alimentar à representação social na pós-

graduação do Rio de Janeiro, 1980-1998. História Ciências Saúde, Manguinhos. v. 10, n. 2, p. 

604-635. 2003. 

LIMA, Roberto Teixeira; BARROS, Jefersson Carneiro de; MELO, Marcos Roberto Andrade 

de; SOUSA, Melquisedek Galdino. Educação em saúde e nutrição em João Pessoa, Paraíba. 

Rev. Nutr., v. 13, n. 1, p. 29-36. 2000. 

LINDEN, Sônia. Educação Nutricional: algumas ferramentas de ensino. São Paulo: Varela, 

2005. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições. 

10ed. São Paulo: Cortez, 2000. 



131 
 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Ética e prática educativa. ABC EDUCATION, p. 28-29. 2005. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Por uma prática educativa centrada na pessoa do educando. 

2006. 

MACHADO, Juliana Costa; COTTA, Rosangela Minardi Mitre; SILVA, Luciana Saraiva da. 

Abordagem do desvio positivo para a mudança de comportamento alimentar: revisão 

sistemática. Rev Panam Salud Publica, v. 36, n.2. 2014. 

MACHADO, Neila Maria Viçosa; NEVES Janaina das; MACHADO, Patricia Maria de 

Oliveira. Educação Alimentar e Nutricional na atenção básica em saúde. In: GALISA Mônica 

Santiago; NUNES, Alessandra Paula; GARCIA, Luciana; SANDRA, Chemin. Educação 

Alimentar e Nutricional da teria a prática. São Paulo, Roca, p.259-276. 2014. 

MACIEL, Maria Eunice. Cultura e alimentação ou o que tem a ver os macaquinhos de 

Koshima com Brillat Savarin? Horizontes antropológicos, Porto Alegre, n. 16, p. 145-156. 

2001.     

MANÇO, Angélica de Moraes; COSTA, Fatima Neves do Amaral. Educação Nutricional: 

Caminhos possíveis. Alimentação e Nutrição. Araraquara, v. 15, n. 2, p. 145-153. 2004. 

MARINHO, Júlio Cesar Bresolin; SILVA, João Alberto da; FERREIRA, Maíra.  Educação 

em saúde como proposta transversal: Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

algumas concepções docentes. História, ciências e saúde.,Rio de Janeiro, v.22, n.2, p. 429-

443, 2015.   

MCDONALD, Susan M. Perception: A concept Analysis. International Journal of Nursing 

Knowledge, v.23, n.1. 2012. 

MCNULTY, Judiann. Challenges and issues in nutrition education. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, p.1-41. 2013. 

MELGAREJO, Luz Maria Vargas. Sobre el concepto de percepción. Alteridades, v.4, n.8, p. 

47-53. 1994.  



132 
 

MENDES, Rui; CLEMENTE, Filipe; ROCHA, Ruben; DAMÁSIO, Antônio Sérgio. 

Observação como instrumento no processo de avaliação em Educação Física. Exedra, n.6. 

2012. 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. São Paulo: Hucitec; 2014. 

MINTZ, Sidney W. Comida e antropologia: uma breve revisão. Rev. Bras. Cien. Soc., São 

Paulo, v. 16, n. 47. 2001. 

MIRANDA, Silvana Maria de; PIRES, Maria Marlene de Sousa; NASSAR, Silvia Modesto; 

SILVA, Carlos Alberto Justo da. Construção de uma Escala para Avaliar Atitudes de 

Estudantes de Medicina. Revista brasileira de educação médica,v.33, p. 104-110. 2009. 

MITRE, Sandra Minard; BATISTA, Rodrigo Siqueira; MENDOÇA, José Marcio Giardi de; 

PINTO, Neila Maria de Morais; MEIRELLES, Cynthia de Almeida Brandão; PORTO, 

Claudia Pinto; MOREIRA, Tânia; HOFFMANN, Leandro Marcial Amaral. Metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. Ciência & 

Saúde Coletiva, v.13, p.2133-2144. 2008. 

MORAN, Edgard. Os sete saberes necessários a educação do futuro. Editora Cortez: São 

Paulo, 2014. 

MORAES, Suzana Guimarães; JUSTINO, Marilia Lopes; FERREIRA, Beatriz Jansen; 

BARBOSA, Emanuel Pimentel; BRUNO, Leo Fernando Castelhano; PEREIRA, Luis 

Antônio Violin. Development and Validation of Strategy to Assess Teacching Methods. 

Progress in Education. Nova Science Publishers. v. 28. 2012. 

MOREIRA, Marco Antônio. O que é afinal aprendizagem significativa? Qurriculum, La 

Laguna, Espanha, p.1-27. 2012.  

MOTTA Denise Giacomo da; MOTTA Clarissa Giacomo da; CAMPOS Rejane Rodrigues 

da. Teorias psicológicas da fundamentação do aconselhamento nutricional. In: DIEZ-

GARCIA, Rosa Wanda; CERVATO-MACUSO, Ana Maria. Nutrição e Metabolismo: 

Mudanças Alimentares e Educação Nutricional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; p.53-

64.2011. 



133 
 

MORAES, Susana Guimarães; JUSTINO, Marilia Lopes; FERREIRA, Beatriz Jansen; 

BARBOSA, Emanuel Pimentel; BRUNO, Leo Fernando; PEREIRA, Luis Antônio Violin.  

Developmentand Validation of Strategy to Assess Teacching Methods. In:Progress in 

Education. Volume 28. Nova Science Publishers, Inc, 2012 

MOTTA, Denise Giacomo da; OLIVEIRA, Maria Rita Marques de; BOOG, Maria Cristina 

Faber. A formação universitária em nutrição. v.14, n. 1. 2003. 

MOTA, Micheline Barbosa da; TEIXEIRA, Francimar Martins. Educação alimentar na escola 

por uma abordagem integradora nas aulas de ciências. Inter-Ação, Goiânia, v. 37, n. 2, p. 359-

379. 2012. 

NASCIMENTO, Alaide Oliveira do. Educação Continuada para o professor do ensino 

fundamental nível 1: educação alimentar e nutricional. 2011. 104f. Dissertação (Mestre em 

Ciências da Saúde). Universidade Federal de São Paulo.  

OLIVEIRA, Tania Modesto Veludo. Escalas de Mensuração de Atitudes: Thurstone, Osgood, 

Stapel, Likert, Guttman, Alpert. Revista Administração online [online]. V.2, n.2, 2001. 

OLIVEIRA, Paulo Cesar de; CARVALHO, Patrícia de. A intencionalidade da consciência no 

processo educativo segundo Paulo Freire. Paidéia, v.17, n.37, p.219-230. 2007. 

OLIVEIRA, Sabrina Ionata de: OLIVIERA Kathleen Sousa. Perspectivas em educação 

alimentar e nutricional. Psicol. USP, v. 19, n. 4, p. 495-504. 2008. 

OLIVEIRA, Rosa Maria Moraes Anunciato. Narrativas: contribuições para a formação de 

professores, para as práticas pedagógicas e para a pesquisa em educação. Rev. Educ. Public, 

Cuiabá, maio/ago. 2011. 

PEREIRA, Adriana Lenho de Figueiredo. As tendências pedagógicas e a prática educativa nas 

ciências da saúde. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 5, p. 1527-1534. 2003. 

PICCOLI, Liana; JOHANN, Rosana; CORRÊA, Elizabeth Nappi. A educação nutricional nas 

séries iniciais de escolas públicas estaduais de dois municípios do oeste de Santa Catarina. 

Nutrire. 2010. 



134 
 

PIPITONE, Maria Angélica Penatti; SILVA, Maria Vieira da; STURION, Gilma Lucazechi; 

CAROBA, Daniela Cristina Rosseto. Educação nutricional no programa de ciências para o 

ensino fundamental. Rev Saúde., v.5, n.9, p.29-37, 2003. 

POULAIN, Jean-Pierre; PROENÇA, Rosana Pacheco da Costa. O espaço social alimentar: 

um instrumento para o estudo dos modelos alimentares. Rev. Nutr., Campinas, v. 16, n. 3. 

2003. 

POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social 

alimentar. Editora UFSC, 2013, Santa Catarina. 

PRADO, Shirley Donizeti; BOSI, Maria Lúcia Magalhães; CARVALHO, Maria Claudia 

Veiga Soares; GUGELMIN, Silvia Ângela; MATTOS, Ruben Araújo de. Alimentação e 

nutrição como campo autônomo no Brasil: conceitos, domínios e projetos políticos. Revista 

de Nutrição, Campinas, v.24, n.6, p.927-937. 2011. 

RAMALHO, Vera Lucia Moreira; RIBEIRO, Antônio Miguel Pereira. Uma intervenção 

cognitivo-comportamental com uma criança com dificuldades alimentares: Pedro descobriu 

que gostava de comer. Estudos de Psicologia, v.13, n.3, p. 195-201. 2008.  

RAMOS, Selma Pereira de Sous. A educação nutricional sob o olhar dos docentes do curso de 

nutrição. Campinas. 2004. (Dissertação – Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas). 

RECINE, Elisabetta; GOMES, Renata Couto Falcão; FAGUNDES, Andressa Araújo; 

PINHEIRO, Anelise Rozollo de Oliveira; TEIXEIRA, Barbara de Alencar. A formação em 

saúde pública nos cursos de graduação em nutrição. Rev. Nutr., Campinas, v.25, n.1, p. 21-33, 

2012. 

RESTREPO-MESA, Sandra Lúcia. La promoción de la salud y sus aportes a la educación en 

alimentación y nutrición. Invest. Educ. Enferm, v.23, n.1, p.110-117. 2005. 

RITZ, Maria Rita de Cassia. Qualidade de Vida no Trabalho: Construindo, Medindo e 

Validando uma Pesquisa.  Instituto de Matemática, Estatística e Computação Cientifica 

(IMECC). Unicamp, 2000. 



135 
 

RODRIGUES, Lívia Penna Firme; RONCADA, Maria José. Educação nutricional no Brasil: 

evolução e descrição de proposta metodológica para escolas. Ciências Saúde. v. 19, n. 4, p. 

315-322 315. 2008.  

RODRIGUES, Erika Marafon; BOOG, Maria Cristina Faber. Problematização como 

estratégia de educação nutricional com adolescentes obesos. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 22, n. 5, maio. 2006. 

RODRIGUES, Erika Marafon. Problematização do comportamento alimentar como estratégia 

de educação nutricional: uma experiência com adolescentes obesos. 2003. [Dissertação – 

Mestrado – Universidade Estadual de Campinas]  

RODRIGUES, Erika Marafon; SOARES, Fernanda Pardo de Toledo Pizza; BOOG, Maria 

Cristina Faber. Resgate do conceito de aconselhamento no contexto do atendimento 

nutricional. Rev. Nutr., v. 18, n. 1, p. 119-28. 2005. 

RUIZ-MORENO, L. Estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras na área da educação em 

saúde. IN: BATISTA, Nildo Alves; BATISTA, Sylvia Helena. Docência em saúde: temas e 

experiências. 2ª ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, p. 81-97, 2014 

SANTOS, Ligia Amparo da Silva. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção 

de práticas alimentares saudáveis. Rev. Nutr., Campinas, v. 18, n. 5, p. 681- 692, 2005. 

SANTOS, Ligia Amparo da Silva. O fazer educação alimentar e nutricional: algumas 

contribuições para reflexão. Ciências e Saúde Coletiva. v. 17, n. 2, p. 455-62. 2012. 

SANTOS, Ligia Amparo da Silva; PAIVA, Janaina Braga de; MELLO, Adriana Lima; 

FONTES, Gardênia Abreu Vieira; SAMPAIO, Lilian Ramos; FREITAS, Maria do Carmos 

Soares . O nutricionista no programa de alimentação escolar: avaliação de uma experiência de 

formação a partir de grupos focais. Rev. Nutr., v. 25, n. 1, p.107-117. 2012. 

SANTOS, Ligia Amparo da Silva; CARVALHO, Danilo Mello de Morais; REIS, Amelia 

Borba Costa; RAMOS, Lilian Barbosa; FREITAS, Maria do Carmo Soares de. Formação de 

coordenadores pedagógicos em alimentação escolar: um relato de experiência. Ciênc Saúde 

Colet. v. 18, n. 4, p. 993-1000. 2013. 



136 
 

SANTOS, Ligia Amparo da Silva. Avanços e desdobramentos do marco de referência da 

educação alimentar e nutricional para políticas públicas no âmbito da universidade e para os 

aspectos culturais da alimentação. Rev. Nutr., Campinas, v. 26, n. 5, p. 595-600, set./out. 

2013. 

SCHMITZ, Bethsáida de Abreu Soares; RECINE, Elisabeth; CARDOSO, Gabiele Tavares; 

SILVA, Juliana Rezende Melo da; Amorin, Nina Flavia de Almeida; A escola promovendo 

hábitos alimentares saudáveis: uma proposta metodológica de capacitação para educadores e 

donos de cantina escolar. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, p.312-322, 2008. 

SCHIMIDT, Marth. Understanding and Using Statistics Basic Concepts. Massachusetts, 

USA: D.C. Heath and Company, 1975. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 5.930, de 14 de outubro de 

2013. Programa Mais Educação São Paulo. Diário oficial, São Paulo, 14 set. 2006. Disponível 

em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?al

t=15102013P%20059302013SME> Acesso em: 20 de fev. 2016.    

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 7.464, de 03 de dezembro de 

2015. Programa São Paulo Integral. Diário oficial, São Paulo, 04 de dez. 2015. Disponível 

em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?al

t=04122015P%20074642015SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=150&depto

=0&descr_tipo=PORTARIA> Acesso em: 15 de fev. 2016.  

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 4145, de 01 de julho de 2015. 

Programa Na Mesma Mesa. Diário oficial, São Paulo, 02 de jul. 2015. Disponível em: 

http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:portaria-

no-4145-de-01-de-julho-2015-institui-o-programa-na-mesma-

mesa&catid=58:portarias&Itemid=202> Acesso em: 12 de out. 2015.  

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Decreto nº 54.453 de 10 de outubro 2013. 

Fixa as atribuições dos Profissionais de Educação que integram as equipes escolares das 

unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. Diário oficial, São Paulo, 11 de out. 

2013. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15102013P%20059302013SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15102013P%20059302013SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=04122015P%20074642015SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=150&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=04122015P%20074642015SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=150&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=04122015P%20074642015SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=150&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:portaria-no-4145-de-01-de-julho-2015-institui-o-programa-na-mesma-mesa&catid=58:portarias&Itemid=202
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:portaria-no-4145-de-01-de-julho-2015-institui-o-programa-na-mesma-mesa&catid=58:portarias&Itemid=202
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13214:portaria-no-4145-de-01-de-julho-2015-institui-o-programa-na-mesma-mesa&catid=58:portarias&Itemid=202


137 
 

<http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:decreto-

no-54453-de-10-de-outubro-de-2013-fixa-as-atribuicoes-dos-profissionais-de-educacao-que-

integram-as-equipes-escolares-das-unidades-educacionais-da-rede-municipal-de- 

ensino&Itemid=221> Acesso em: 20 de mai. 2016.  

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 901 de 24 de janeiro de 2014. 

Dispõe sobre Projetos Especiais de Ação – PEAs. Diário oficial, São Paulo, 25 de jan. 2016. 

Disponível em: < 

http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11491:portaria-

no-901-de-24-de-janeiro-de-2014-dispoe-sobre-projetos-especiais-de-acao-

peas&Itemid=221> Acesso em: 01 de mai. 2016.  

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 647 de 24 de janeiro de 2008. 

Dispõe sobre procedimentos preliminares para cumprimento dos dispositivos da Lei nº 

14.660, de 26/12/07 referentes às Jornadas Docentes de Trabalho, pelos Professores em 

exercício na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências. Diário oficial, São Paulo, 

25 de jan. 2008. Disponível em: < 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?al

t=25012008P%20006472008SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto

=0&descr_tipo=PORTARIA> Acesso em: 20 de jun. 2015. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Decreto 57.007 de 20 de maio de 2016. 

Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Diário oficial, São Paulo, 21 de 

mai. 2016. Disponível em: < 

http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:decreto-

no-57007-de-20-de-maio-de-2016-institui-a-politica-municipal-de-seguranca-alimentar-e-

nutricional-pmsan&catid=55:decretos&Itemid=199> Acesso em: 18 de jun. 2016.  

SILVA, Hellen Ribeiro da; FERREIRA, Beatriz Jansen; MORENO, Lidia Ruiz. O Processo 

de Formação Profissional nos Semi- internatos: a percepção do acadêmico de enfermagem da 

Universidade Federal do Pará, Brasil. Enseñanza de las Ciências, v. Extra, p. 3002-3007, 

2013. 

SILVA, Elizabete Cristina Ribeiro; FONSECA, Alexandre Brasil. Abordagens pedagógicas 

em Educação Alimentar e Nutricional em escolas no Brasil. Florianópolis, 2009.  

http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:decreto-no-54453-de-10-de-outubro-de-2013-fixa-as-atribuicoes-dos-profissionais-de-educacao-que-integram-as-equipes-escolares-das-unidades-educacionais-da-rede-municipal-de-%20ensino&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:decreto-no-54453-de-10-de-outubro-de-2013-fixa-as-atribuicoes-dos-profissionais-de-educacao-que-integram-as-equipes-escolares-das-unidades-educacionais-da-rede-municipal-de-%20ensino&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:decreto-no-54453-de-10-de-outubro-de-2013-fixa-as-atribuicoes-dos-profissionais-de-educacao-que-integram-as-equipes-escolares-das-unidades-educacionais-da-rede-municipal-de-%20ensino&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11185:decreto-no-54453-de-10-de-outubro-de-2013-fixa-as-atribuicoes-dos-profissionais-de-educacao-que-integram-as-equipes-escolares-das-unidades-educacionais-da-rede-municipal-de-%20ensino&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11491:portaria-no-901-de-24-de-janeiro-de-2014-dispoe-sobre-projetos-especiais-de-acao-peas&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11491:portaria-no-901-de-24-de-janeiro-de-2014-dispoe-sobre-projetos-especiais-de-acao-peas&Itemid=221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11491:portaria-no-901-de-24-de-janeiro-de-2014-dispoe-sobre-projetos-especiais-de-acao-peas&Itemid=221
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=25012008P%20006472008SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=25012008P%20006472008SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=25012008P%20006472008SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:decreto-no-57007-de-20-de-maio-de-2016-institui-a-politica-municipal-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-pmsan&catid=55:decretos&Itemid=199
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:decreto-no-57007-de-20-de-maio-de-2016-institui-a-politica-municipal-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-pmsan&catid=55:decretos&Itemid=199
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:decreto-no-57007-de-20-de-maio-de-2016-institui-a-politica-municipal-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-pmsan&catid=55:decretos&Itemid=199


138 
 

SILVA, Juliana Rezende Melo da; SCHMITZ, Bethsáida de Abreu Soares; RODRIGUES, 

Maria de Lourdes Carlos Ferreirinha; GABRIEL, Cristine Garcia. Promotion of healthy 

eating at schools in the Federal District of Brazil. Rev. Nutr., Campinas, v. 26, p.145-158. 

2013. 

TORAL, Natacha; CONTI, Maria Aparecida; SLATER, Betzabeth. A alimentação saudável 

na ótica dos adolescentes: percepções e barreiras à sua implementação e características 

esperadas em materiais educativos. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 11. 2009. 

TORAL, Natacha; SLATER, Betzabeth; SILVA, Marina Vieira da. Consumo alimentar e 

excesso de peso de adolescentes de Piracicaba, São Paulo. Rev. Nutr., Campinas, v. 20, n. 5. 

2007. 

VALADÃO Marina Marcos. Alimentação e Nutrição no contexto das Políticas de Educação 

em Saúde. In: DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda, CERVATO - MANCUSO Ana Maria. Nutrição 

e Metabolismo: Mudanças Alimentares e Educação Nutricional. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, p.99-105. 2011. 

VALENTE, Flavio Luiz Shieck. Em busca de uma educação nutricional crítica. Fome e 

desnutrição: determinantes sociais. São Paulo: Cortez; 1986. 

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular: de uma prática alternativa a uma 

estratégia de gestão participativa das políticas de saúde. Physis (Rio J.) v. 14, p. 67-83.  2004. 

VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes. Combate à fome no Brasil: uma análise 

histórica de Vargas a Lula. Rev. Nutr., v. 18, n. 4, p. 439-457. 2005. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

possível. Edição Papirus, 2002. 

VINCHA, Kellen Regina Rosendo; CARDENA, Alexandra Pava; CERVATO-MANCUSO, 

Ana Maria; VIEIRA, Viviane Laudenlino. Grupos de educação nutricional em dois contextos 

da América Latina: São Paulo e Bogotá. Interface., São Paulo, v. 18, n.50, p. 507-521. 2014.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Carta de Ottawa. Ministério da Saúde/ 

FIOCRUZ. Promoção da Saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. 

Brasília, 1986. 



139 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Ministério da Saúde/FIOCRUZ. Promoção 

da Saúde: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Brasília, 1988.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Estratégia global em alimentação saudável, 

atividade física e saúde. 57ª Assembleia Mundial de Saúde. 22 de maio 2004. 

YOKOTA, Renata Tiene de Carvalho; VASCONCELOS, Tatiana França de; PINHEIRO, 

Anellise Rizollo de Oliveira; SCHMITZ, Bethsáida de Abreu Soares; COITINHO, Denise 

Costa. Projeto “A escola promovendo hábitos alimentares saudáveis”: comparação de duas 

estratégias de educação nutricional no Distrito Federal, Brasil. Rev. Nutr., n. 23, p.37-47. 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Apêndice 1. 

  

 

Alimentação Escolar e Projeto Politico Pedagógico. 

 

Unidade ________________________ 

 

Código da Unidade ________________________ 

 

No Projeto Político Pedagógico da unidade o tema Educação Alimentar e Nutricional é 

contemplado? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

Qual a importância em desenvolver esse tema no ambiente escolar? 

______________________________________________________________________ 

Como são planejadas as ações de Educação Alimentar e Nutricional na sua unidade? 

______________________________________________________________________ 

Como são avaliadas as ações de Educação Alimentar e Nutricional na escola? 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 2. 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Caro participante, 

 

Gostaríamos de agradecê-lo por aceitar participar da Pesquisa Científica “Educação 

Alimentar e Nutricional: percepção de professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas”. 

Note que não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a sua opinião. 

Sua resposta é de enorme importância para que possamos concluir a pesquisa. São 

disponibilizadas quatro opções de resposta: concordo plenamente, inclinado a concordar, 

inclinado à discordância e discordo plenamente. Escolha a opção que mais se aproximar de 

sua opinião. 

É necessário que você responda a todas as questões, bem como os dados de 

identificação para que este instrumento possa ser validado estatisticamente e escolha apenas 

uma opção em cada resposta. 

Assinale com um X, no espaço correspondente à alternativa escolhida, conforme o 

grau de concordância com a afirmação. 

Ao final do instrumento disponibilizamos um espaço em branco para que você, se 

quiser, compartilhe sua opinião para além do que foi apresentado. 

Contamos com a sua adesão e agradecemos a confiança. 

                                                                               Atenciosamente, 

Vitor de Mattos Nascimento 

   Prof.ª Dra. Claudia Ridel Juzwiak  
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PARTE I: DADOS PESSOAIS 

INSTRUMENTO nº___ 

 

1. Formação  

 _____________________________________________________________ 

2. Tempo de formação profissional:  

        ______________________________________________________________         

3. Sexo:            Masculino           Feminino 

4. Idade:  

______________________________________________________________ 

5. Especialização 

Sim                  Não       Se sim, qual __________________________________ 

6. Formação na área de Educação Alimentar e Nutricional: 

Sim                   Não       Se sim, qual _________________________________ 

7. Participação de eventos na área de Educação Alimentar e Nutricional: 

Sim                   Não        Se sim, qual_________________________________         
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PARTE II - CONCORDÂNCIA INDIVIDUAL RELATIVA A CADA AFIRMAÇÃO 

Asserções  
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

1. Percebo que, na Educação Alimentar e Nutricional, a alimentação e 

nutrição ressaltam os aspectos relacionados aos nutrientes e seu impacto 

na saúde.  

    

2. Entendo, como professor, que é fundamental uma boa comunicação e 

transmissão de conhecimento sobre alimentação e nutrição para os 

alunos, a fim de conscientiza-los sobre uma alimentação mais saudável.  

    

3. Entendo, como professor, que o tema da alimentação e nutrição deve ser 

abordado de forma dinâmica e transversal no currículo e que a prática 

pedagógica deve utilizar metodologias inovadoras para promoção da 

saúde.  

    

4. A escola é um espaço que contribui para a construção de valores pessoais, 

crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo, sendo um lugar 

privilegiado para promoção da saúde, visto que tem potencial singular 

para formar sujeitos autônomos e críticos, capazes de compreender a 

realidade e modificá-la.  

    

5. À alimentação, por estar presente de forma transversal no currículo, 

necessita de um trabalho mais significativo e expressivo.      

6. O modelo de Educação Alimentar e Nutricional desejável, prevê 

mudanças de comportamento e conduta por meio de técnicas especificas, 

sendo que o professor dirige e controla a prática pedagógica e os alunos 
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correspondem ao esperado pela escola. 

 
    

 

Asserções 
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

7. No ambiente escolar sou um dos atores responsáveis pela promoção da 

saúde, enquanto que o nutricionista é o responsável para o 

desenvolvimento e implementação da Educação Alimentar e Nutricional.  

    

8. Entendo que as questões relacionadas à saúde e qualidade de vida devem 

ser trabalhadas em outros ambientes e por profissionais de saúde 

capacitados. 

    

9. Entendo, como educador, que ações pontuais em Educação Alimentar e 

Nutricional são um caminho promissor para formação de hábitos 

alimentares saudáveis.  

    

10. As práticas pedagógicas em Educação Alimentar e Nutricional devem 

possibilitar a participação ativa do aluno, valorização do seu saber, 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e aprendizagem ligada a 

aspectos significativos de sua realidade, para sua transformação social. 

    

11. Como professor, devo oportunizar os educandos a fazerem escolhas 

alimentares mais saudáveis e a serem protagonistas do processo de 

produção de sua própria saúde. 

    

12. A escola é um espaço que permite a aproximação da família e de 

profissionais da saúde para desenvolverem ações educativas continuas e     
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permanentes promotoras de saúde. 

13. O processo de planejamento e implementação da Educação Alimentar e 

Nutricional no âmbito escolar deve envolver vários atores e campos do 

conhecimento.  

    

 
    

 

Asserções 
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

14. A Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar deve ser 

conduzida pelo interesse do aluno, e os processos de aquisição do saber 

são ainda mais importantes do que o saber propriamente dito. 

    

15. Entendo que minha função é educativa no ambiente escolar, sendo que as 

ações de promoção de saúde e formação de hábitos alimentares saudáveis 

competem aos profissionais da saúde. 

    

16. O tema da alimentação e nutrição deve ser trabalhado na escola quando 

estiver presente no projeto politico pedagógico.       

17. A efetividade de práticas educativas em Educação Alimentar e 

Nutricional só podem ser consideradas quando provocam mudanças de 

comportamento. 

    

18. Como docente busco sensibilizar o discente para o desenvolvimento da 

autonomia, autocuidado e ao empoderamento a sua saúde.     

19. A Educação Alimentar e Nutricional precisa estar presente ao longo do 

curso da vida, em processos permanentes para formação de hábitos     
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alimentares saudáveis, envolvendo saberes multiprofissionais e 

objetivando transformação de práticas técnicas e sociais. 

20. O desenvolvimento da Educação Alimentar e Nutricional no ambiente 

escolar deve ultrapassar o currículo possibilitando ações 

interdisciplinares.  

    

21. Entendo que para Educação Alimentar e Nutricional o professor deve 

transferir todo seu conhecimento em nutrição para o discente.      

 
    

 

Asserções 
Concordo 

plenamente 

Inclinado a 

concordar 

Inclinado a 

discordar 

Discordo 

plenamente 

22. Processos ativos e integração permanente entre teoria e prática são 

privilegiados nas abordagens educativas e pedagógicas adotadas em 

Educação Alimentar e Nutricional. 

    

23. Como professor, considero importante a prática interprofssional em 

Educação Alimentar e Nutricional na escola, pois permite aos 

nutricionistas e professores trocar experiências e saberes e a cooperação 

para o exercício de práticas transformadoras.  

    

24. O direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar são 

temas importantes, porém não são contemplados pela Educação 

Alimentar e nutricional. 

    

25. Percebo que, no que tange a Educação Alimentar e Nutricional, o 

professor deve atuar como moderador e o conhecimento deve ser     
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construído por meio de experiências do mundo real e da interação social, 

considerando o conhecimento prévio dos alunos.  

26. Percebo que a atuação do nutricionista é supervisionar as cozinhas 

escolares, enquanto que, os professores e coordenadores devem planejar e 

desenvolver os trabalhos educativos sobre alimentação e nutrição no 

ambiente escolar.   
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Espaço para você se quiser, compartilhar sua opinião para além do que foi apresentado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apêndice 3. 

Dimensões propostas e assertivas 

D1. Percepção e concepção do professor sobre EAN e seus processos. 

 Percebo que, na Educação Alimentar e Nutricional, a alimentação e nutrição 

ressaltam os aspectos relacionados aos nutrientes e seu impacto na saúde. (1) 

 À alimentação, por estar presente de forma transversal no currículo, necessita de um 

trabalho mais significativo e expressivo. (5)  

 Entendo, como educador, que ações pontuais em Educação Alimentar e Nutricional 

são um caminho promissor para formação de hábitos alimentares saudáveis. (9) 

 O processo de planejamento e implementação da Educação Alimentar e Nutricional 

no âmbito escolar deve envolver vários atores e campos do conhecimento. (13) 

 A efetividade de práticas educativas em Educação Alimentar e Nutricional só podem 

ser consideradas quando provocam mudanças de comportamento. (17) 

 Entendo que para Educação Alimentar e Nutricional o professor deve transferir todo 

seu conhecimento em nutrição para o discente. (21)  

  O direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar são temas 

importantes, porém não são contemplados pela Educação Alimentar e nutricional. 

(24)  

 

            D2. Abordagem educativa e pedagógica adotadas em Educação Alimentar e 

Nutricional. 

 Entendo, como professor, que é fundamental uma boa comunicação e transmissão de 

conhecimento sobre alimentação e nutrição para os alunos, a fim de conscientiza-los 

sobre uma alimentação mais saudável. (2)  

 O modelo de Educação Alimentar e Nutricional desejável, prevê mudanças de 

comportamento e conduta por meio de técnicas especificas, sendo que o professor 

dirige e controla a prática pedagógica e os alunos correspondem ao esperado pela 

escola. (6) 

 As práticas pedagógicas em Educação Alimentar e Nutricional devem possibilitar a 

participação ativa do aluno, valorização do seu saber, desenvolvimento de habilidades 

intelectuais e aprendizagem ligada a aspectos significativos de sua realidade, para sua 

transformação social. (10) 

 A Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar deve ser conduzida pelo 

interesse do aluno, e os processos de aquisição do saber são ainda mais importantes do 

que o saber propriamente dito. (14) 

 Como docente busco sensibilizar o discente para o desenvolvimento da autonomia, 

autocuidado e ao empoderamento a sua saúde. (18) 
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 Processos ativos e integração permanente entre teoria e prática são privilegiados nas 

abordagens educativas e pedagógicas adotadas em Educação Alimentar e Nutricional. 

(22)  

 Percebo que, no que tange a Educação Alimentar e Nutricional, o professor deve atuar 

como moderador e o conhecimento deve ser construído por meio de experiências do 

mundo real e da interação social, considerando o conhecimento prévio dos alunos. 

(25) 

 

D3. Prática permanente e interprofissional no processo de promoção da alimentação 

saudável na escola. 

 Entendo, como professor, que o tema da alimentação e nutrição deve ser abordado de 

forma dinâmica e transversal no currículo e que a prática pedagógica deve utilizar 

metodologias inovadoras para promoção da saúde. (3) 

 No ambiente escolar sou um dos atores responsáveis pela promoção da saúde, 

enquanto que o nutricionista é o responsável para o desenvolvimento e implementação 

da Educação Alimentar e Nutricional. (7) 

 Como professor, devo oportunizar os educandos a fazerem escolhas alimentares mais 

saudáveis e a serem protagonistas do processo de produção de sua própria saúde. (11) 

 Entendo que minha função é educativa no ambiente escolar, sendo que as ações de 

promoção de saúde e formação de hábitos alimentares saudáveis competem aos 

profissionais da saúde. (15) 

 A Educação Alimentar e Nutricional precisa estar presente ao longo do curso da vida, 

em processos permanentes para formação de hábitos alimentares saudáveis, 

envolvendo saberes multiprofissionais e objetivando transformação de práticas 

técnicas e sociais. (19) 

 Como professor, considero importante a prática interprofssional em Educação 

Alimentar e Nutricional na escola, pois permite aos nutricionistas e professores trocar 

experiências e saberes e a cooperação para o exercício de práticas transformadoras. 

(23) 

 Percebo que a atuação do nutricionista é supervisionar as cozinhas escolares, enquanto 

que, os professores e coordenadores devem planejar e desenvolver os trabalhos 

educativos sobre alimentação e nutrição no ambiente escolar. (26) 

D4. Escola – Ambiente adequado para o desenvolvimento de ações de Educação 

Alimentar e Nutricional. 

 A escola é um espaço que contribui para a construção de valores pessoais, crenças, 

conceitos e maneiras de conhecer o mundo, sendo um lugar privilegiado para 

promoção da saúde, visto que tem potencial singular para formar sujeitos autônomos e 

críticos, capazes de compreender a realidade e modificá-la. (4) 
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 Entendo que as questões relacionadas à saúde e qualidade de vida devem ser 

trabalhadas em outros ambientes e por profissionais de saúde capacitados. (8) 

 A escola é um espaço que permite a aproximação da família e de profissionais da 

saúde para desenvolverem ações educativas continuas e permanentes promotoras de 

saúde. (12) 

 O tema da alimentação e nutrição deve ser trabalhado na escola quando estiver 

presente no projeto politico pedagógico.  (16) 

 O desenvolvimento da Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar deve 

ultrapassar o currículo possibilitando ações interdisciplinares. (20)  
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Apêndice 4. 

 

Resultado da Análise Quantitativa do Instrumento Likert 

 

 

 

 

 

 

Análise quantitativa sobre os resultados do instrumento Likert 

aplicado na dissertação de mestrado intitulada “Educação Alimentar 

e Nutricional: percepção de professores, coordenadores 

pedagógicos e nutricionistas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 2016 
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1. Introdução 

 

O principal objetivo deste trabalho foi validar a dissertação intitulada “Educação 

Alimentar e Nutricional: percepção de professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas”, utilizando um instrumento de percepção do tipo atitudinal ou Likert. Foram 

distribuídos 56 instrumentos entre os professores na primeira aplicação e 52 instrumentos na 

segunda aplicação, com 26 asserções cada. Foram validadas 18 das 26 asserções, 

apresentando um percentual de 31% de perda. O percurso metodológico de validação de 

conteúdo e estatística ocorreu da seguinte forma:  

 

Processo de validação do instrumento  

  Validação da fraseologia:  

  Validação das asserções – correlação linear;  

  Validação quanto à confiabilidade (Spearman – Brown). 

  Validação quanto a confiabilidade (teste-reteste)  

 

Resultados da Pesquisa:  

 Valores médios por asserção validada;  

 Valores médios por asserção não validada;  

 

Os recursos estatísticos utilizados foram:  

 Teste de Correlação Linear (r);  

 Teste de Confiabilidade (Spearman-Brown) (R);  

 Método do Teste-reteste.  
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2. Métodos adotados na análise dos dados dos professores 

A escala do tipo Likert foi analisada quanto ao conteúdo, validade de asserção e 

confiabilidade. Para a avaliação do conteúdo e compreensão das assertivas, foi realizado um 

pré-teste. De acordo com o critério de presença do tema alimentação no PPP foram 

selecionados 10 professores de EMEFs da DRE-CL que desenvolvem o tema alimentação 

em escolas para realização de um pré-teste, com o intuito de avaliar e adequar as assertivas 

para posteriormente aplicá-las ao grupo-alvo de professores deste estudo. Após pré-teste não 

houve necessidade de alteração de conteúdo da escala do tipo Likert, pois verificou-se boa 

compreensão dos respondentes as assertivas formuladas.   

Foram considerados para validação do conteúdo: a pertinência das assertivas; se os 

respondentes possuem as informações necessárias para responder as assertivas; se existe 

dubiedade nas assertivas; se os termos e frases são compreensíveis e claras e possibilitam o 

entendimento do objeto da pesquisa; e se contribuem para compreensão das dimensões 

construídas.  

2.1. Análise da validade das asserções 

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas entre os 

respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe consistência entre pontuação 

baixa na asserção e pontuação total baixa no instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita 

utilizando-se o recurso estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez 

que, como se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na 

asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no instrumento. 

 

 

 

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções com correlação linear 

inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente no que se denomina 

segunda administração, levando-se em consideração apenas as asserções validadas na 
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primeira administração, envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma 

asserção ainda apresente correlação linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo 

final de pontos por respondente. Associa-se à escala atitudinal de concordância plena e 

discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a 

discordar, uma escala numérica de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3, 2, 1 ou 1, 

2, 3, 4, dependendo do fato de a asserção ser favorável ou desfavorável, visando possibilitar a 

aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r). 

O Quadro 1 mostra os resultados da análise de asserção da primeira e da segunda 

administração do instrumento.  

O instrumento foi aplicado em dois momentos na pesquisa. No primeiro momento 

optou-se para analise de confiabilidade do instrumento o método de análise Split-half. 

Conforme descrito por Ritz (2000), o método de análise por split-half implica em aplicar o 

instrumento aos sujeitos da pesquisa uma só vez e computar, para cada respondente, a soma 

dos pontos das asserções ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das asserções pares. 

Desta forma, simula-se duas aplicações do instrumento, procedendo-se, posteriormente, ao 

cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todos os 

sujeitos participantes da pesquisa. Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do 

instrumento por meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se 

conhecer qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma aos 

56 instrumentos, sendo o critério de aceitação mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou 

maior que 0,80. O coeficiente de confiabilidade final (R) foi de 0,74 e foi calculado pela 

fórmula de Spearman-Brown, demonstrada abaixo: 

 

R = 2 x rXY / (1 + rXY) = 2 x 0,613 / (1 + 0,613) = 0,74 

Tendo em vista a confiabilidade baixa por este método, realizou-se uma segunda 

aplicação em que utilizou-se o método do teste-reteste, com o intuito de melhorar a estimativa 

do teste de confiabilidade.    
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Quadro 1: Análise quanto à dispersão das asserções. São Paulo, 2016. 

 PRIMEIRA 

ADMINISTRAÇÃO 

SEGUNDA 

ADMINISTRAÇÃO 

Asserção Média Correlação 1  

(Soma [26]) 

Correlação 2  

(Soma [19]) 

A1 1,30 -0,170  

A2 1,04 -0,275 -0,239 

A3 3,89 0,192  

A4 3,89 0,313 0,213 

A5 3,77 0,127  

A6 1,82 0,150  

A7 1,73 0,078  

A8 2,27 0,408 0,315 

A9 1,29 -0,014  

A10 3,75 0,375 0,408 

A11 3,71 0,428 0,455 

A12 3,68 0,331 0,473 

A13 3,73 0,365 0,380 

A14 2,25 0,183  

A15 2,77 0,522 0,525 

A16 2,98 0,651 0,691 

A17 2,46 0,434 0,491 

A18 3,59 0,306 0,234 

A19 3,75 0,610 0,660 

A20 3,70 0,372 0,441 

A21 2,23 0,467 0,398 

A22 3,30 0,340 0,285 

A23 3,63 0,504 0,568 

A24 3,11 0,432 0,526 

A25 3,48 0,323 0,472 

A26 2,50 0,583 0,562 

Média 2,91 Número de asserções 

validadas 

18 

Observação: Valores em vermelho: expressam as assertivas excluídas na primeira e segunda administração por 

apresentarem correlação linear inferior a 0,30 e 0,20, respectivamente.   

2.2. Resultados da primeira aplicação: 

A média geral foi de 3,10, as correlações lineares entre pontuação na asserção e os 

pontos no instrumento todo foram baixas (correlação 1 < 0,30) nas asserções 01, 03, 05, 06, 

07, 09 e 14, portanto essas asserções foram desconsideradas para análise do instrumento e 

para a média calculada. Na segunda administração (correlação 2 < 0,20) a asserção 02 foi 

eliminada. A média geral do instrumento foi de 3,25 levando-se em conta somente as 

asserções validadas. O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de 
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como é a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos respondentes 

naquela asserção e sua pontuação total no instrumento. Esta metodologia prevê como 

aceitável uma perda (não validação) de 30% a 40% das asserções. Nesta pesquisa houve perda 

de 08 asserções, o que configura um total de 31%. Assim, das 26 asserções, 18 foram 

validadas.  

Quadro 2: Médias das asserções não validadas e das asserções validadas. São 

Paulo, 2016. 

Asserções 

Média Geral 

Asserções 

Não validadas 
Média Geral 

Asserções  

Validadas 
Média Geral 

Asserção Média Asserção Média Asserção Média 

A1 1,30 A1 1,30 A4 3,89 

A2 1,04 A2 1,04 A8 2,27 

A3 3,89 A3 3,89 A10 3,75 

A4 3,89 A5 3,77 A11 3,71 

A5 3,77 A6 1,82 A12 3,68 

A6 1,82 A7 1,73 A13 3,73 

A7 1,73 A9 1,29 A15 2,77 

A8 2,27 A14 2,25 A16 2,98 

A9 1,29   A17 2,46 

A10 3,75 Média 2,10 A18 3,59 

A11 3,71  A19 3,75 

A12 3,68 A20 3,70 

A13 3,73 A21 2,23 

A14 2,25 A22 3,30 

A15 2,77 A23 3,63 

A16 2,98 A24 3,11 

A17 2,46 A25 3,48 

A18 3,59 A26 2,50 

A19 3,75 Média 3,25 

A20 3,70   

A21 2,23 

A22 3,30 

A23 3,63 

A24 3,11 

A25 3,48 

A26 2,50 

Média 2,91 
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Quadro 3: Dimensões e Asserções correspondentes validadas. São Paulo, 2016. 

 

As interpretações dos resultados na escala utilizada na pesquisada pautaram-se pelos 

seguintes intervalos de média conforme proposto por Bruno (1999), Ferreira (2004, 2013) e 

Moraes et al (2012):  

DIMENSÕES 
ASSERÇÕES 

VALIDADAS 

Dimensão 1 – Percepção e concepção do professor sobre EAN e 

seus processos.  

13, 17, 21 e 24 
Esta dimensão versa da observância quanto à percepção dos 

professores sobre Educação Alimentar e Nutricional. Procura 

também compreender a concepção da EAN enquanto processo.  

Dimensão 2 – Abordagem educativa e pedagógica adotadas em 

Educação Alimentar e Nutricional.  

10, 18, 22 e 25 Esta dimensão versa da observância das abordagens educativas e 

pedagógicas adotadas em Educação Alimentar e Nutricional 

pelos professores no ambiente escolar, a fim de perceber quais os 

modelos e tendências pedagógicas que adotam.  

Dimensão 3 – Prática permanente e interprofissional no processo 

de promoção da alimentação saudável na escola. 

11, 15, 19, 23 e 26 Esta dimensão trata da compreensão do professor quanto à 

realização de práticas permanentes em Educação Alimentar e 

Nutricional e sua ação promotora em saúde e a integração das 

ações a outros profissionais, dentre eles o nutricionista. 

Dimensão 4 – Escola – Ambiente adequado para o 

desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional. 

4, 8, 12, 16 e 20 

Esta dimensão trata da percepção do professor sobre a escola 

como espaço promotor de saúde e de formação de hábitos 

alimentares saudáveis. 
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 De 1,00 a 1,99 – Percepção ruim, assertivas situadas em uma zona de perigo, 

com a necessidade de medidas urgentes de correção; 

 De 2,00 a 2,99 – Percepção intermediaria, assertivas situadas em uma zona de 

alerta, com a necessidade de medidas de médio prazo para a correção. Observa-se a 

necessidade de discutir mais os aspectos evidenciados nas assertivas com os professores.  

 De 3,00 a 4,00 – Percepção é positiva, demanda medidas de acompanhamento 

e os aspectos abordados nas assertivas podem ser aprimorados e potencializados, mas a 

princípio, o objeto ou situação pesquisada encontra-se numa zona de conforto.   

2.3. Resultados da segunda aplicação: 

 

A segunda aplicação contou com os mesmos procedimentos metodológicos de 

aplicação aos sujeitos. Para análise da confiabilidade do instrumento utilizou-se o método do 

teste-reteste descrito no item 2.4.    

 

2.4. Análise da confiabilidade 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento é aplicá-lo a 

um grupo de pessoas, esperar um período de tempo e então reaplicá-lo ao mesmo grupo. O 

coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente entre a primeira e a 

segunda aplicação é conhecida como coeficiente de confiabilidade e o procedimento utilizado 

chama-se método do teste-reteste (SCHIMIDT, 1975).  

Nesta pesquisa para o cálculo de confiabildade foi utilizada a técnica de teste-reteste, 

por meio da aplicação do Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, com o intuito de 

verificar possíveis diferenças entre os valores de teste e reteste (comparação entre dois 

momentos de observação pré e pós). Para o cálculo de confiabilidade do teste-reteste das 26 

comparações feitas,  23 apresentam semelhança entre teste e reteste, o que equivale a 88,46%. 

Logo, a confiabilidade é de 88%.  Estabeleceu-se como significância estatística um p<0,05.    

O procedimento de análise ocorreu da seguinte forma: as médias de todas as assertivas 

foram calculadas na primeira e na segunda aplicação e comparadas com a utilização do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21. O valor obtido 

representa a consistência interna. A consistência interna é uma forma de medida baseada 
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na correlação de diferentes itens do mesmo teste, e se propõe a medir o mesmo construto em 

dois momentos de observação e conferir se produzem resultados semelhantes.                           

Quadro 4: Análise de Confiabilidade do Instrumento Atitudinal. São Paulo, 2016. 

Nº de asserções validadas 18 

Dispersão r 0,61 

Confiabilidade R 0,88 

 

Em termos estatísticos, quando os instrumentos evidenciam muitas respostas de 

inclinação ao consenso, apresentam menor dispersão dos dados, prejudicando, do ponto de 

vista estatístico, a validação da assertiva. Contudo do ponto de vista qualitativo, essa situação 

pode revelar aspectos importantes sobre a percepção, apontando para acertos a serem 

mantidos, bem como para inadequações a serem corrigidas. Por este motivo é essencial que as 

assertivas também sejam avaliadas qualitativamente.   

A figura 1 resume como foi o processo de análise de construção, validação de 

conteúdo e estatística do instrumento do tipo Likert.  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de construção, validação de conteúdo e 

estatístico do instrumento. 
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Instrumento  
tipo Likert 

Agosto 
2015 

Outubro 
2015 

Março 
2015 

Pré-teste 
n=10 

Primeira aplicação 

n=56 

Segunda aplicação 

n=52 

Validação de 

conteúdo 

Fraseologia 
Pertinência 

Dubiedade nas assertivas 
Compreensão das dimensões 

Capacidade em responder as assertivas 

Teste de correlação 

1ª administração 

2ª administração 

7 assertivas 

excluídas (r<0,30) 

1 assertiva 

excluída (r<0,20) 

Análise de 

confiabilidade 

Split-half 

Análise de 

confiabilidade 
Teste-reteste 
(Wilcoxon) 

Confiabildade 

(R=0,88) 

31% 

Spearman-Brown 
(R=0,74) 

Sem 
alteração no 

conteúdo do 

instrumento 

Literatura 
Prática profissional 
Dimensões/assertiva

s  
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3. Conclusão 

 

 O processo de validação da dissertação “Educação Alimentar e Nutricional: 

percepção de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas”, evidenciou os 

seguintes aspectos:  

 

 Boa validação de conteúdo impactando em uma perda de 8 asserções em um total de 

26, perfazendo um percentual de 31%. A literatura considera aceitável perda de 30% a 40%.  

 A validação de confiabilidade pelo método do teste-reteste foi satisfatório com 

resultado de 0,88.  
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4. Apresentação dos dados de validação 

 

Tabela 1: Descrição do instrumento - teste reteste.”, São Paulo, 2016. 

 

Par de 

Variáveis 
n 

Médi

a 

Desvi

o-

padrã

o 

Mín Máx 
Percen

til 25 

Percentil 

50 

(Median

a) 

Percentil 

75 

Sig. 

(p) 

A1 56 1,30 0,54 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 

0,109 

A1.1 52 1,17 0,38 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

A2 56 1,04 0,19 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

0,102 

A2.2 52 1,12 0,32 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

A3 56 3,89 0,31 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

0,206 

A3.3 52 3,81 0,40 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A4 56 3,89 0,31 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
> 

0,999 
A4.4 52 3,88 0,38 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A5 56 3,77 0,43 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

0,058 

A5.5 52 3,65 0,52 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A6 56 1,82 0,74 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

0,201 

A6.6 52 1,94 0,85 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

A7 56 1,73 0,73 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

0,870 

A7.7 52 1,77 0,70 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 

A8 56 2,27 1,05 1,00 4,00 1,00 2,00 3,00 

0,494 

A8.8 52 2,17 1,15 1,00 4,00 1,00 2,00 3,00 

A9 56 1,29 0,68 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 

0,763 

A9.9 52 1,29 0,70 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 
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Par de 

Variáveis 
n 

Médi

a 

Desvi

o-

padrã

o 

Mín Máx 
Percen

til 25 

Percentil 

50 

(Median

a) 

Percentil 

75 

Sig. 

(p) 

A10 56 3,75 0,48 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

0,739 

A10.10 52 3,77 0,47 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A11 56 3,71 0,49 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

0,224 

A11.1 52 3,56 0,67 1,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A12 56 3,68 0,51 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

0,593 

A12.2 52 3,65 0,52 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A13 56 3,73 0,49 2,00 4,00 3,25 4,00 4,00 

0,819 

A13.3 52 3,73 0,56 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A14 56 2,25 0,86 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

0,022 

A14.4 52 2,44 0,75 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

A15 56 2,77 0,93 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

0,628 

A15.5 52 2,65 0,93 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

A16 56 2,98 0,90 1,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

0,032 

A16.6 52 2,65 1,19 1,00 4,00 1,25 3,00 4,00 

A17 56 2,46 0,99 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

0,844 

A17.7 52 2,40 1,03 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

A18 56 3,59 0,60 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

0,317 

A18.8 52 3,67 0,51 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A19 56 3,75 0,48 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

0,527 

A19.9 52 3,77 0,47 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A20 56 3,70 0,54 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 > 
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Par de 

Variáveis 
n 

Médi

a 

Desvi

o-

padrã

o 

Mín Máx 
Percen

til 25 

Percentil 

50 

(Median

a) 

Percentil 

75 

Sig. 

(p) 

A20.0 52 3,67 0,55 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 0,999 

A21 56 2,23 0,79 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

0,973 

A21.1 52 2,25 0,86 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

A22 56 3,30 0,63 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

0,549 

A22.2 52 3,38 0,57 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

A23 56 3,63 0,52 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

0,796 

A23.3 52 3,63 0,49 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A24 56 3,11 0,85 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

0,004 

A24.4 52 2,46 1,06 1,00 4,00 2,00 2,50 3,00 

A25 56 3,48 0,66 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

0,617 

A25.5 52 3,46 0,70 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

A26 56 2,50 0,93 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 

0,940 

A26.6 52 2,56 1,00 1,00 4,00 2,00 2,50 3,00 
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Tabela 2: Descrição do instrumento- variável escalar. São Paulo, Abril de 2016.  

 

 

Assertiva n Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

A1 56 1 3 1,30 0,54 

A2 56 1 2 1,04 0,19 

A3 56 3 4 3,89 0,31 

A4 56 3 4 3,89 0,31 

A5 56 3 4 3,77 0,43 

A6 56 1 4 1,82 0,74 

A7 56 1 4 1,73 0,73 

A8 56 1 4 2,27 1,05 

A9 56 1 4 1,29 0,68 

A10 56 2 4 3,75 0,48 

A11 56 2 4 3,71 0,49 

A12 56 2 4 3,68 0,51 

A13 56 2 4 3,73 0,49 

A14 56 1 4 2,25 0,86 

A15 56 1 4 2,77 0,93 

A16 56 1 4 2,98 0,90 

A17 56 1 4 2,46 0,99 

A18 56 2 4 3,59 0,60 

A19 56 2 4 3,75 0,48 

A20 56 2 4 3,70 0,54 
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Assertiva n Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

A21 56 1 4 2,23 0,79 

A22 56 2 4 3,30 0,63 

A23 56 2 4 3,63 0,52 

A24 56 2 4 3,11 0,85 

A25 56 2 4 3,48 0,66 

A26 56 1 4 2,50 0,93 
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Tabela 3: Descrição do instrumento- variáveis categóricas. São Paulo, 2016. 

  

Assertiva 

1 2 3 4 

Freq. Perc. Freq Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

A1 41 73,20% 13 23,20% 2 3,60% 0 0,00% 

A2 54 96,40% 2 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 

A3 0 0,00% 0 0,00% 6 10,70% 50 89,30% 

A4 0 0,00% 0 0,00% 6 10,70% 50 89,30% 

A5 0 0,00% 0 0,00% 13 23,20% 43 76,80% 

A6 19 33,90% 30 53,60% 5 8,90% 2 3,60% 

A7 23 41,10% 26 46,40% 6 10,70% 1 1,80% 

A8 17 30,40% 15 26,80% 16 28,60% 8 14,30% 

A9 45 80,40% 8 14,30% 1 1,80% 2 3,60% 

A10 0 0,00% 1 1,80% 12 21,40% 43 76,80% 

A11 0 0,00% 1 1,80% 14 25,00% 41 73,20% 

A12 0 0,00% 1 1,80% 16 28,60% 39 69,60% 

A13 0 0,00% 1 1,80% 13 23,20% 42 75,00% 

A14 11 19,60% 24 42,90% 17 30,40% 4 7,10% 

A15 8 14,30% 8 14,30% 29 51,80% 11 19,60% 

A16 4 7,10% 11 19,60% 23 41,10% 18 32,10% 

A17 10 17,90% 20 35,70% 16 28,60% 10 17,90% 

A18 0 0,00% 3 5,40% 17 30,40% 36 64,30% 

A19 0 0,00% 1 1,80% 12 21,40% 43 76,80% 
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Assertiva 

1 2 3 4 

Freq. Perc. Freq Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

A20 0 0,00% 2 3,60% 13 23,20% 41 73,20% 

A21 8 14,30% 31 55,40% 13 23,20% 4 7,10% 

A22 0 0,00% 5 8,90% 29 51,80% 22 39,30% 

A23 0 0,00% 1 1,80% 19 33,90% 36 64,30% 

A24 0 0,00% 17 30,40% 16 28,60% 23 41,10% 

A25 0 0,00% 5 8,90% 19 33,90% 32 57,10% 

A26 9 16,10% 18 32,10% 21 37,50% 8 14,30% 
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Tabela 4: Aplicação da Análise de Correlação. São Paulo, 2016.  

 

Variável Estatística Soma [26] 

A1 

Coeficiente de Correlação (r) -0,170 

Significância calculada (p) 0,210 

n 56 

A2 

Coeficiente de Correlação (r) -0,275 

Significância calculada (p) 0,040 

n 56 

A3 

Coeficiente de Correlação (r) 0,192 

Significância calculada (p) 0,157 

n 56 

A4 

Coeficiente de Correlação (r) 0,213 

Significância calculada (p) 0,115 

n 56 

A5 

Coeficiente de Correlação (r) 0,127 

Significância calculada (p) 0,350 

n 56 

A6 

Coeficiente de Correlação (r) 0,150 

Significância calculada (p) 0,271 

n 56 

A7 

Coeficiente de Correlação (r) 0,078 

Significância calculada (p) 0,569 

n 56 

A8 

Coeficiente de Correlação (r) 0,408 

Significância calculada (p) 0,002 

n 56 

A9 

Coeficiente de Correlação (r) -0,014 

Significância calculada (p) 0,917 

n 56 

A10 

Coeficiente de Correlação (r) 0,375 

Significância calculada (p) 0,004 

n 56 

A11 
Coeficiente de Correlação (r) 0,428 

Significância calculada (p) 0,001 
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Variável Estatística Soma [26] 

n 56 

A12 

Coeficiente de Correlação (r) 0,331 

Significância calculada (p) 0,013 

n 56 

A13 

Coeficiente de Correlação (r) 0,365 

Significância calculada (p) 0,006 

n 56 

A14 

Coeficiente de Correlação (r) 0,183 

Significância calculada (p) 0,176 

n 56 

A15 

Coeficiente de Correlação (r) 0,522 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 

A16 

Coeficiente de Correlação (r) 0,651 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 

A17 

Coeficiente de Correlação (r) 0,434 

Significância calculada (p) 0,001 

n 56 

A18 

Coeficiente de Correlação (r) 0,234 

Significância calculada (p) 0,083 

n 56 

A19 

Coeficiente de Correlação (r) 0,610 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 

A20 

Coeficiente de Correlação (r) 0,372 

Significância calculada (p) 0,005 

n 56 

A21 

Coeficiente de Correlação (r) 0,467 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 

A22 

Coeficiente de Correlação (r) 0,285 

Significância calculada (p) 0,034 

n 56 

A23 Coeficiente de Correlação (r) 0,504 



175 
 

 
 

Variável Estatística Soma [26] 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 

A24 

Coeficiente de Correlação (r) 0,432 

Significância calculada (p) 0,001 

n 56 

A25 

Coeficiente de Correlação (r) 0,323 

Significância calculada (p) 0,015 

n 56 

A26 

Coeficiente de Correlação (r) 0,583 

Significância calculada (p) < 0,001 

n 56 
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Apêndice 5. 

Instrumento Coordenadores Pedagógicos. 

 

Nome________________________________________________________________ 

Sexo_____________________________Idade_______________________________ 

Formação_____________________________________________________________ 

Cargo________________________________________________________________ 

Há quanto tempo é coordenador __________________________________________  

Tempo no cargo atual___________________________________________________ 

Especialização Sim (   ) Não (    ) Qual:_____________________________________ 

Possui alguma formação na área de Educação Alimentar e Nutricional? Se sim, qual. 

_________________________________________________________________ 

Participa de eventos na área de EAN? Se sim, qual a 

frequência____________________________________________________________. 

1. Qual a sua percepção sobre Educação Alimentar e Nutricional. 

2. Quais os princípios norteadores para elaboração e inclusão do tema da 

Educação Alimentar e Nutricional no Projeto Político Pedagógico, do ponto 

de vista da pedagogia. 

3. Como você avalia a atuação dos professores ao desenvolverem ações de EAN 

na escola. 

4. Qual a sua percepção sobre o papel do nutricionista nas atividades de EAN 

desenvolvidas na sua escola.  

5. Em sua opinião como esse tema tem sido abordado em sua escola. 

6. Como devem ser realizadas as ações de EAN no espaço escolar.   

7. Compartilhe sua opinião para além do que foi questionado. 
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Apêndice 6. 

Instrumento Nutricionistas 

 

Nome________________________________________________________________ 

Sexo_____________________________Idade_______________________________ 

Formação_____________________________________________________________ 

Cargo________________________________________________________________ 

Unidade /departamento__________________________________________________ 

Há quanto tempo é nutricionista___________________________________________  

Tempo no cargo atual___________________________________________________ 

Especialização Sim (   ) Não (    ) Qual:_____________________________________ 

Possui alguma formação na área de Educação Alimentar e Nutricional? Se sim, qual. 

_________________________________________________________________ 

Participa de eventos na área de EAN? Se sim, qual a 

frequência____________________________________________________________. 

1. Qual a sua percepção sobre Educação Alimentar e Nutricional? 

 

2. Comente como foi a Educação Alimentar e Nutricional na sua graduação 

em nutrição? 

3. Como você identifica o seu papel no processo educativo promovido pela 

EAN? 

 

4. Comente como são realizadas as ações de educação alimentar nas escolas 

que você visita pelos professores e o que você pensa sobre elas? 

 

5. Em sua opinião, como devem ser realizadas as ações da educação alimentar 

e nutricional no ambiente escolar? 

 

6. Como você avalia a educação alimentar e nutricional na perspectiva do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar? 

 

7. Compartilhe sua opinião para além do que foi questionado. 
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1. Apresentação 

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi instituída por meio da 

portaria GM/MS 198, como uma proposta de ação estratégica, visando contribuir para 

transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização das ações e dos serviços de saúde, 

os processos formativos e as práticas pedagógicas na formação e no desenvolvimento de 

trabalhadores do setor (BRASIL, 2004).  

A Política Nacional de Educação Permanente consiste em uma proposta com o 

objetivo de transformar o trabalho na área da saúde, estimulando a atuação crítica, reflexiva, 

compromissada e tecnicamente eficiente, o respeito às características regionais e às 

necessidades específicas de formação dos trabalhadores. Para que isto ocorra efetivamente, 

torna-se necessário descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica entre os 

trabalhadores, gestores e serviços e possibilitar também a participação social (CECCIM, 

2005).  

Sendo assim, a educação permanente é compreendida como a ação de práticas que 

informam e recriam a teoria, e consequentemente, recriam a própria prática. A educação 

permanente concerne na aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano e ao trabalho, por meio de metodologias ativas e de intervenções 

para mudança de realidade. Desta forma, o desenvolvimento de uma proposta de educação 

permanente para professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e nutricionistas 

visa à construção de espaços democráticos, transformar a prática profissional, qualificar o 

processo pedagógico e aproximar os diferentes atores para a realização de atividades 

educativas em alimentação e nutrição na escola.  
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2. Justificativa 

No âmbito do PNAE, gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas tem como desafios sensibilizar pessoas que estão envolvidas direta ou 

indiretamente com alimentação escolar, dinamizar o currículo escolar abordando o tema 

alimentação de forma transversal, promover métodos inovadores para o trabalho pedagógico, 

favorecer os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis e utilizar o alimento de forma 

pedagógica. Tendo em vista os resultados obtidos na pesquisa Educação Alimentar e 

Nutricional: percepção de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas, percebe-

se a fragilidade da formação acadêmica de professores, coordenadores pedagógicos e 

nutricionistas para desenvolvimento de práticas em EAN, o desconhecimento sobre suas 

competências no âmbito escolar e no PNAE, a escassez de práticas permanentes em EAN no 

ambiente escolar, o desconhecimento sobre os princípios norteadores e sobre a 

fundamentação teórica e as metodologias que subsidiam as ações e práticas em EAN, a 

ausência da presença do tema de forma sistematizada e detalhada no PPP da unidade, a 

escassez de atividade em EAN realizadas conjuntamente entre colaboradores da escola e as 

dificuldades de execução dos princípios objetivados pelas políticas públicas em alimentação e 

nutrição e nas políticas de educação.  

Com base nestes achados, percebe-se a necessidade de retornar ao campo de pesquisa 

para fomentar novas discussões sobre o tema na escola, construir saberes, refletir juntos sobre 

as práticas desenvolvidas, as possibilidades e proporcionar maior aproximação dos atores 

envolvidos na alimentação escolar. 
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3.  Fundamentação teórica 

Esta proposta se baseia na teoria da educação pautada nas ideias de Paulo Freire 

fundamentadas nos princípios da ética, do respeito à dignidade e no estímulo a autonomia.  

Uma educação libertadora com ênfase na dialogicidade e na autonomia do sujeito, com 

enfoque a problematização, visando uma prática reflexiva dos sujeitos sobre aspectos 

relacionados à sua prática alimentar, voltados a todos aqueles empenhados em construir uma 

relação educativa transformadora dentro e fora da sala de aula. Ressalta-se a prática educativa 

e a importância dos processos, em vistas a formação de uma consciência crítica, que promova 

a problematização da realidade, favoreça a interação, a intersubjetividade, o diálogo e a 

transformação dos sujeitos.  

As estratégias e abordagens educativas terão como princípios:  

 Problematização de temas relacionados à alimentação e nutrição e práticas educativas 

que considerem o contexto e que tenham significados para o educando.  

 A abertura a diversidade de saberes, estimulando o que todos já trazem de suas 

experiências pessoais, sendo o ponto de partida para as trocas educativas; 

 Criação de ambiente solidário em que todos aprendam com todos. 

 Atividades que provoquem o educando a se assumirem como protagonistas do 

processo de construção do conhecimento. 

 O processo de construção contínua de conhecimento e formação de consciência 

crítica.  

 Atividades que promovam a emergência da inteligência dos educandos e respeitem a 

ética, a dignidade e a autonomia.   

 Práticas de valorização pedagógica que incentive a colaboração, a criatividade, o gosto 

pela experimentação, pelo risco e pela inovação.  

 Processos humanizadores e que rompam com modelos antipedagógicos  

 Desenvolver as potencialidades a partir do diálogo. 
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4. Objetivo 

 

 Desenvolver uma proposta de educação permanente de professores, coordenadores 

pedagógicos e nutricionistas para implementar a EAN na escola;    

 Construir, junto com professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas, 

subsídios teórico e metodológico para desenvolvimento de estratégias de EAN na 

escola; 

 Fomentar a prática interprofissional para temas relacionados à alimentação, nutrição e 

educação em saúde no âmbito escolar;  

 Configurar espaços educativos que favoreça, de forma colaborativa, a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de projetos em EAN na escola; 

 Divulgar, no site da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE), os trabalhos 

desenvolvidos sobre EAN na escola.  
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5. Metodologia 

A proposta é aplicar diversas estratégias que permitam a abordagem da temática da 

EAN considerando o cotidiano dos professores, coordenadores pedagógicos, assistente de 

direção e nutricionistas na escola.    

Data proposta A definir 

Local Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF): para desenvolvimento 

da proposta de formação foi selecionada a unidade escolar participante da 

pesquisa, por estar sob a minha jurisdição como nutricionista supervisor e 

pelos gestores demonstrarem interesse no tema.  

Duração 8 meses (Não esta previsto desenvolvimento de atividades formativas  

para os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro por motivo de 

interrupção de aula por conta de recesso escolar) 

Público alvo Professores, coordenadores pedagógicos, assistente direção e 

nutricionistas (DRE-CL). 

Serão oferecidas 35 vagas a serem preenchidas por: professores (n=27), 

coordenadores pedagógicos (n=2), assistente de direção da EMEF (n=1) e 

os nutricionistas (n=5) da DRE-CL. 

Modalidade/ 

momentos 

Presencial (encontro previsto para Jornada especial integral de formação - 

JEIFs e Reuniões pedagógicas):  

 JEIFs: 1 encontro no mês (no intervalo entre os turnos) com 

duração de 1h30min cada. 

 Reunião pedagógica: 1 encontro no mês com duração de 3h. 

Equipe 

técnica 

Nutricionista (coordenador), pedagogo e agrônomo (equipe CODAE). 
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5.1. Formação 

Desenvolvimento de atividades educativas que contemplem a sensibilização dos 

participantes e todos os três eixos descritos abaixo. A estrutura destas atividades será 

construída após avaliação diagnóstica e no decorrer da formação.   

Temas norteadores (a serem delimitados a partir do diagnóstico realizado pelo grupo): 

Eixos 

Educação em alimentação e 

nutrição 

Ciências sociais e humanas 

e alimentação  

Políticas de alimentação e 

nutrição 

1. EAN na perspectiva 

das teorias 

educativas; 

 

2.  Estratégias 

educativas nas 

diferentes faixas 

etárias; 

 

3. Doenças Crônicas não 

transmissíveis 

(DCNs), Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais (PCNs), 

temas transversais e 

inserção de a EAN no 

currículo; 

 

4. Abordagens 

pedagógicas para 

alimentação e 

nutrição; 

 

5. Métodos avaliativos 

em EAN;  

 

6. Desenvolvimentos de 

projetos em 

alimentação e 

nutrição no ambiente 

escolar; 

 

7. Princípios 

norteadores para 

estruturação de um 

(PPP). 

 

1. Teorias para 

compreensão do 

comportamento 

alimentar; 

 

2. Ciências sociais e 

alimentação (Espaço 

social alimentar, 

cultura alimentar 

brasileira, sociedade 

e consumo de 

alimentos) na 

perspectiva da 

sociologia e 

antropologia. 

 

 

 

1. Histórico de a EAN 

no Brasil; 

 

2. EAN na perspectiva 

do Direito Humano a 

Alimentação 

Adequada (DHAA) e 

Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN);  

 

3. Experiências exitosas 

em EAN;  

 

4. LEIs, portarias e 

resoluções sobre 

EAN: reflexão sobre o 

papel dos diferentes 

atores; 

 

5. Políticas públicas em 

alimentação e nutrição 

e EAN. 
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Durante as formações serão propostos desafios para os diferentes atores com o intuito 

de colocar em prática o que foi apreendido no curso e possibilitar novas discussões e reflexões 

sobre o tema. 

Desafios 

 Proposição de atividades em sala de 

aula que inter-relacione o currículo 

ao tema. 

 Promover ações educativas em 

alimentação em conjunto com 

professores de disciplinas distintas e 

com a participação de 

nutricionistas. 

 Promover ações educativas que 

aproximem as famílias. 

 

 Estimular e orientar os alunos no 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo autoral (TCA) de 

conclusão do ensino fundamental 

sobre o tema. 

 Elaborar plano de aula para cada 

disciplina do currículo contemplando 

o tema.  

 Realização de atividades integradas 

voltadas para o dia da família, recreio 

nas férias e datas comemorativas na 

escola.  

 

 

A partir do que for apreendido durante a formação e das vivências com o tema na 

escola os participantes irão propor e desenvolver atividades no período de recesso escolar, em 

que algumas escolas funcionam como polo e atendem os alunos escritos para o período, e nas 

datas comemorativas conforme calendário escolar. Serão planejadas estratégias para serem 

desenvolvidas em datas comemorativas, não prevista em calendário escolar, a critério dos 

participantes (dia da alimentação, dia mundial da saúde, etc). Estas atividades visam estimular 

a autonomia, a interação e a criatividade dos participantes. Serão acompanhadas pela equipe 

técnica todas as etapas de planejamento e execução das ações. 
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5.2. Cronograma 

Mês Momento Atividade Objetivo Procedimento Avaliação 
M

a
rç

o
 RP 

Apresentação do 

projeto 

Sensibilizar os participantes para 

participar do projeto. 

Apresentação de projeto pela equipe 

técnica por meio de recurso audiovisual. 

Avaliação de Percepção: o que 

ganho com este projeto?. 

JEIF 

Atividade 

diagnóstica: Mapa 

Conceitual 

Elaborar coletivamente conceito 

sobre EAN, ampliando a 

compreensão do tema. 

Construção conjunta do conceito sobre 

EAN por meio de um mapa conceitual. 

Avaliação diagnóstico 

(mapeamentos dos saberes prévios 

do grupo)   

A
b

ri
l 

RP 

Relato de caso  Problematizar situações que ocorrem 

durante a distribuição das refeições 

na escola. Analisar condutas dos 

alunos e acompanhamento dos 

professores. Discutir a 

comensalidade e o convívio.  

Relato de casos observados no momento da 

refeição na escola para análise do grupo. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

a partir das intervenções propostas 

pelos grupos; (2) Construção de um 

documento comum de 

caracterização de um espaço 

alimentar desejável.  

JEIF Brainstorming 

Discutir sobre SAN e sistemas 

alimentares; custo de alimentos no 

município de São Paulo. 

Gerar soluções inovadoras 

estruturadas por grupo a partir da 

reunião de ideias propostas pelos 

participantes sobre questões 

relacionadas ao desperdício de 

alimentos na EMEF. 

Será disponibilizado algumas imagens que 

remetem ao tema como exercício de 

aquecimento. Posteriormente cada 

participante será convidado a colocar suas 

ideias sobre o tema em papel fixado na 

parede. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

sobre participação, entendimento, 

colaboração com o grupo; (2) 

heteroavaliação. 

M
a

io
 

RP Roda de conversa 

Sensibilizar os participantes sobre a 

importância do tema EAN no 

currículo e refletir sobre 

possibilidades de desenvolvimento 

de práticas pedagógicas promotoras 

de saúde na escola. 

Discutir os PCNs- saúde e a alimentação 

como tema transversal no currículo. 

Organizar os participantes em roda e por 

meio de questões norteadoras discutir o 

tema. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

e (2) heteroavaliação sobre material 

gravado e transcrito 

JEIF 
Leitura e discussão 

de texto 

Perceber o que permeia o ato 

alimentar, o discurso técnico e 

científico sobre alimentação e os 

significados da cultura, 

representações e práticas alimentares 

na sociedade contemporânea 

Divisão em dois grupos para leitura e 

discussão do texto “Cultura e gastro-

anomia: psicopatologia da alimentação 

cotidiana” de autoria de Claude Fischler. 

Um grupo apresentará pontos de 

concordância com o autor e outro grupo 

pontos de discordância. 

Avaliação formativa: (1) os grupos 

destaquem em tópicos aspectos que 

foram ressaltados pelo autor e façam 

uma análise crítica. (2) Análise do 

material e das observações da 

discussão 
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J
u

n
h

o
 

RP 

Construção de linha 

do tempo sobre 

SAN, EAN e PNAE. 

Conhecer sobre o histórico das 

políticas relacionadas a alimentação 

e nutrição e como estes temas se 

inter-relacionam. 

Disponibilizar textos curtos sobre o 

histórico da SAN, EAN e PNAE. Separar 

os participantes em três grupos. Cada 

grupo ficará responsável por construir a 

linha do tempo sobre os temas usando a 

criativa. 

Avaliação formativa: interpares 

sobre o processo de construção e o 

resultado do produto. 

JEIF 
Reminiscências 

alimentares 

Discutir sobre comportamento 

alimentar. Esta atividade consiste no 

relato de fato que marcou a vida do 

participante, ocorrido no passado, 

relacionado à alimentação, e que 

permanece em sua memória. 

Relatos de momentos da história de vida e 

suas relações com o cotidiano e condução 

de práticas alimentares. 

Avaliação formativa: (1) interpares 

e heteroavaliação análise das 

transcrições; reconstrução do texto e 

avaliação das impressões do autor 

sobre seu próprio relato; avaliação 

de gestos e expressões. 

A
g

o
st

o
 

RP Discussão em grupo 

Ampliar o olhar e interpretação 

sobre situações ocorridas no 

cotidiano da escola e seus impactos. 

Discutir meio ambiente e educação 

para o ensino fundamental 

Discutir situações ocorridas que refletiram 

na alimentação escolar de forma positiva 

ou negativa. Temas sugeridos: crise hídrica 

e reforma curricular nas EMEFs. Expor 

ideias em cartolina sobre o impacto na 

alimentação escolar (interrupção de 

sistema de distribuição por autosserviço e 

suspensão de hortas escolares) e sobre 

modificação da proposta pedagógica para 

as EMEFs – o que muda na alimentação 

escolar. 

Avaliação formativa: interpares 

cartaz produzido por participantes. 

JEIF 

Design thinking  Criar colaborativamente formas 

diversas de ensino-aprendizagem 

com o intuito de descobrir novos 

caminhos para alcançar o aluno e 

despertar o seu interesse pelo tema 

abordado. 

Organizado em cinco etapas – descoberta, 

interpretação, ideação, experimentação e 

evolução. Visa a construção de ideias 

conjuntas para busca de soluções para 

qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem sobre EAN.   

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre propostas de 

ensino aprendizagem elaboradas.   

S
et

em
b

ro
 

RP 

World café Refletir sobre a alimentação na 

escola. Temas: Trabalho de 

conclusão autoral (TCA) sobre 

alimentação; Cardápio: adequação x 

aceitação; O papel educativo em 

alimentação e nutrição na escola; a 

EAN nos livros didáticos para as 

EMEFs .   

Divisão de grupos para discussão de um 

tem central exposto na mesa. Há um 

rodiziamento dos participantes em cada 

mesa para desenvolver a inteligência 

coletiva e possibilitar a prática 

colaborativa.  

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre sugestões dos 

grupos para temas relacionados a 

alimentação na escola. 

JEIF Dinâmica com Compreender o novo Guia Apresentação em PowerPoint com imagens Síntese do grupo sobre as 
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imagens Alimentar para População Brasileira. 

Promover a reflexão sobre 

comportamento e práticas 

alimentares dos diversos atores que 

desenvolvem ações de EAN na 

escola. 

que retratem os 10 passos para uma 

alimentação saudável do novo Guia 

Alimentar para População Brasileira. 

Organizar os participantes em duplas. Cada 

um apresentará um passo do novo guia que 

considere de difícil inclusão em sua vida e 

o seu par lhe sugerira soluções. 

Correlacionar o novo Guia com os livros 

didáticos: pontos de aproximação e discutir 

possibilidades de abordagens.  

dificuldades identificadas e soluções 

propostas. 

O
u

tu
b

ro
 

RP 

Ensino baseado em 

problemas 

 

Apresentação de casos construídos a 

partir de situações do cotidiano da 

escola para estruturação de ações 

educativas em busca de soluções 

(baixo consumo de frutas, legumes e 

verduras; desperdício de alimentos; 

comportamento dos alunos durante 

as refeições, introdução de soja na 

alimentação escolar do município). 

Refletir sobre situações do cotidiano e 

possibilitar a construção coletiva de 

soluções. Discutir o espaço social 

alimentar, alimentação saudável, questões 

politicas em relação a introdução da soja 

no Brasil, cultura alimentar 

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre as ações 

educativas propostas e a 

compreensão dos problemas. 

JEIF 
Oficina de co-

criação 

Discutir a história e cultura alimentar 

no Brasil a partir dos produtos 

regionais. Refletir se os alimentos 

oferecidos nas escolas e o cardápio 

proposto consideram o perfil e a 

cultura dos alunos que frequentam as 

escolas.  

Exposição de mapa do Brasil para colagem 

de figuras de alimentos por regiões. 

Elaboração de cartazes por grupos e 

discussão de cultura alimentar.  

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre mapa 

construído e de cartazes elaborados. 

N
o

v
em

b
ro

 

RP 

Apresentação de 

vídeo 

 

Discutir a obesidade infantil, hábito 

e práticas alimentares, a publicidade 

de alimentos, a indústria no cenário 

da alimentação. 

Exposição do documentário muito além do 

peso e discussão sobre problema da 

obesidade infantil e posteriormente 

solicitar a elaboração de resumo critico 

sobre o documentário. 

Avaliação formativa: interpares 

resumo produzido do vídeo após 

discussões 

JEIF 

Mesa redonda sobre 

programas e ações 

de EAN na 

Prefeitura Municipal 

de São Paulo. 

Discutir programas e ações de EAN 

no município de São Paulo. 

Programa Na mesma Mesa, 

Programa Educando com Horta e 

Gastronomia, Prêmio Educação além 

do prato.  

Apresentação e debate sobre os programas 

e ações desenvolvidas nas EMEFs.       

Avaliação formativa: interpares e 

heteroavaliação sobre pontos 

positivos e negativos levantados 

pelo grupo.  
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5.3.  Outras metodologias e dinâmicas a serem utilizadas: 

Construção de arvore de problema, grupo focal, role playing, dinâmicas com 

música, leitura e interpretação de artigos, pedagogia do drama, Grupo que verbaliza e 

grupo que observa (GvGo), etc. As atividades propostas serão desenvolvidas e 

adaptadas com base na avaliação diagnóstica.   

5.4. Atividade Complementar 

Tem como objetivos construir material para instrumentalizar a prática 

pedagógica em alimentação e nutrição dos professores e nutricionistas nas escolas. Será 

formado grupo de trabalho (GTs) para discussão de temas relacionados à EAN nas 

escolas Municipais de São Paulo. Serão convidados a participar um professor 

polivalente, um professor especialista, um coordenador pedagógico, um assistente de 

direção e um nutricionista para compor o GT. 

Proposta: 

Uma reunião mensal na DRE-CL, duração de 4 horas, com o intuito de discutir 

sobre o conteúdo e desenvolvimento do material. As reuniões estão previstas para 

acontecer no dia de entrega de relatórios mensais da escola na DRE-CL. A estruturação 

do material visa instrumentalizar os profissionais de educação e saúde para o 

desenvolvimento da EAN na escola. O material apresentará propostas de atividades 

educativas em sala de aula, nos diversos campos disciplinares, no refeitório e na 

comunidade.    
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6.  Avaliação 

Diagnóstica  

Conhecer as aptidões, interesses, capacidades e competências como pré-requisito para 

futuros trabalhos.  

Estratégia: 

 Mapa conceitual sobre EAN, roda de conversa, brainstorming, etc. 

 

Formativa  

Visa obter informações sobre estratégias de soluções de problemas e dificuldades que 

surgem no decorrer do processo. 

 

Somativa  

Visa observar comportamentos globais, socialmente significativos e determinar 

conhecimentos, habilidades e práticas adquiridas. Objetiva avaliar o grau em que os 

resultados mais amplos têm sido alcançados ao longo e final de um curso.  

Estratégia: 

 Relato de vivência, estruturação e aplicação de instrumento, diário de campo, 

análise de plano de aula e de ações de EAN e análise de projeto. 

 

 

7.  Resultados Esperados 

 

 A interface entre a EAN e diversos campos do conhecimento; 

 O reconhecimento da importância da prática interporfissional em EAN; 

 Implementação da EAN transversalmente, perpassando os diversos conteúdos 

trabalhados na escola; 

 Elaboração de material para instrumentalizar os profissionais para a prática de 

EAN. 
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Apêndice 8. 
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Apêndice 9. 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Prezado (a), 

Convido você a participar da pesquisa intitulada: “Educação Alimentar e Nutricional: 

Percepção de professores, coordenadores pedagógicos e nutricionistas”, que está sendo 

desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da Profa. Dra. 

Claudia Ridel Juzwiask e co-orientação da Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva 

Batista.  

A pesquisa ocorrerá por meio de aplicação de questionário com uma escala 

(professores) e entrevistas (coordenadores pedagógicos e nutricionistas). Essas 

informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que 

tem o objetivo de analisar e apreender a percepção de professores e coordenadores 

pedagógicos de escolas do município São Paulo e nutricionistas do Departamento de 

Alimentação Escolar sobre o processo de Educação Alimentar e Nutricional. Após seu 

término, o estudo poderá trazer benefícios para o desenvolvimento de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional no âmbito escolar. As informações obtidas serão 

analisadas em conjunto com as de outros voluntários, sendo a sua identificação e dos 

demais participantes mantidas em sigilo, sendo utilizadas somente para o estudo, 

podendo ocorrer a publicação do mesmo em eventos, periódicos, livros, dentre outros, 

apenas com finalidade científica. 

Você poderá se recusar a participar do estudo, bem como desistir do mesmo a qualquer 

momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem nenhum prejuízo 

pessoal. O estudo não lhe ocasionará despesas pessoais, nem compensação financeira 

relacionada à sua participação, sendo qualquer despesa adicional absorvida pelo 

orçamento da pesquisa.  

A qualquer momento você poderá pedir os esclarecimentos que achar necessário ao 

pesquisador. Fica assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento do pesquisador. Caso o (a) senhor (a) tenha alguma dúvida sobre a 
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pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador principal, o nutricionista Vitor de 

Mattos Nascimento, pelo telefone (11) 987663301. Em caso de dúvida sobre os 

aspectos éticos da pesquisa, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisas (CEP) pelo telefone (11) 5571-1062 ou na Rua Botucatu, 572, 1° 

andar, cj 14, às segundas, terças, quintas e sextas, das 9:00 às 13:00.Assim, perante as 

informações acima, cabe ao voluntário decidir se deseja ou não participar deste estudo. 

CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo “Educação Alimentar e Nutricional: Percepção de professores, 

coordenadores pedagógicos e nutricionistas” Eu concordo em participar desta pesquisa. 

Os propósitos do estudo, procedimentos a serem realizados, e as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes estão explícitos. Esta claro que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, nesta 

Universidade. 

Data: ____/____/____ 

 

 _________________________________          ________________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                               assinatura 

 

_________________________________          ________________________________ 

Testemunha                                                                                  assinatura 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

___________________________________________          Data: ____/____/____            

      Vitor de Mattos Nascimento (RG: 06705973-25)             

            Nutricionista (CRN3-39447)  
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Anexo 1. 
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