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RESUMO 
 
 

 
FAM, A.C.V. A Educação Alimentar e Nutricional na sala de aula: 
desenvolvimento de material pedagógico para aplicação por professores em 
uma escola do município de Feira de Santana-BA. [Dissertação de Mestrado] 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Bahia, 2015.  
 
 
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) concretiza-se como uma estratégia para a 
promoção da saúde e segurança alimentar e nutricional. No espaço escolar, faz-se 
necessário que a EAN seja vivenciada pelos escolares com o intuito de contribuir 
para a construção do conhecimento sobre a alimentação e motivar as práticas 
alimentares saudáveis. Nesse contexto, destacam-se os educadores que são os 
executores das práticas pedagógicas e os que convivem com os escolares por um 
grande período do dia. Estes profissionais devem conhecer a EAN e suas 
possibilidades dentro do ambiente escolar a fim de propiciarem a implementação 
das práticas alimentares saudáveis.  Assim, este estudo objetiva analisar as 
percepções dos professores do Ensino Fundamental I acerca das práticas de EAN 
em uma escola municipal de Feira de Santana - BA. A pesquisa se caracteriza por 
um estudo de campo, de caráter descritivo e exploratório e abordagem qualitativa, e 
foi realizado no período de novembro de 2014 a janeiro de 2015. Os participantes 
foram 7 educadores selecionados por amostra intencional, seguindo critério de 
saturação. A coleta de dados foi conduzida por entrevista semiestruturada individual 
e a análise de dados foi realizada nos pressupostos da análise de conteúdo. Ao 
analisarmos o tópico de percepção do educador sobre a EAN, emergiram as 
seguintes categorias: hábito alimentar e qualidade de vida, o que nos leva a concluir 
que o educador percebe que as ações de EAN favorecem a conscientização dos 
indivíduos para que seus hábitos alimentares sejam adequados. Questionados sobre 
alimentação saudável, emergiram as categorias de valor nutricional e tipos de 
alimentos, que apontam um conhecimento a respeito de alimentação e nutrição de 
modo que sejam priorizados os aspectos da saúde e do desenvolvimento das 
crianças. Ao buscarmos compreender o que os educadores percebem como 
atividades de EAN, emergiram duas categorias: apoio técnico e atividade lúdica, de 
forma que eles conseguem direcionar e perceber como é importante que as ação de 
EAN aconteçam de forma orientada e planejada, além de trazer para o escolar para 
as atividades lúdicas o que o possibilita de familiarizar ainda mais com o tema. 
Diante desta pouca orientação, construímos um blog de EAN como um material 
pedagógico para a escola, onde os educadores terão acesso a informação e ao 
auxílio de nutricionistas para aprimorara as ações de EAN na escola. Conclui-se 
que, apesar das ações de EAN não serem orientadas e planejadas no contexto 
escolar, os professores possuem conhecimento e criatividade que devem ser 
aproveitadas para que a EAN aconteça de forma sistemática e contínua no ambiente 
escolar. Com o auxílio do Blog construído buscamos minimizar esta lacuna existente 
no processo de torna a EAN mais efetiva nas escolas públicas de Feira de Santana - 
BA 
 
 
Palavras Chaves: Educação Alimentar e Nutricional; alimentação saudável; escola. 
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ABSTRACT 
 

FAM, A.C.V. The Food and Nutritional Education in the classroom: development 
of educational materials for use by teachers in a school of the city of Feira de 
Santana-BA. [Master's Dissertation] Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 
Bahia, 2015. 
 
 
The Food and Nutritional Education (FNE) is concretized as a strategy for promoting 
health and food and nutritional security. At school, it is necessary that the FNE is 
experienced by the students in order to contribute to the construction of knowledge 
about feeding and motivate healthy eating practices. In this context, the highlights are 
the educators who are the executors of pedagogical practices and those who are 
living with the students for an extended period of the day. These professionals should 
know the FNE and its possibilities within the school environment in order to propitiate 
the implementation of healthy eating practices. Thus, this study aims to analyze the 
perceptions of teachers of Primary School I about FNE practices in a municipal 
school in Feira de Santana - BA. The research is characterized by a field study, 
descriptive and exploratory and qualitative approach, and was carried out from 
November 2014 to January 2015. Participants were seven teachers selected by 
intentional sample, following criterion of saturation. The data collection was 
conducted by individual semi-structured interviews and data analysis was performed 
on the assumptions of content analysis. When analyzing the topic of perception of 
the teacher on the FNE, emerged the following categories: eating habits and quality 
of life, which leads us to conclude that the teacher realizes that the FNE actions favor 
the awareness of individuals so that their eating habits are appropriate. Asked about 
healthy eating, emerged the categories of nutritional value and types of food, which 
indicates knowledge about food and nutrition in a way that they prioritized the 
aspects of health and development of children. As we seek to understand what 
teachers realize as FNE activities, emerged two categories: technical support and 
ludic activity, so that they can direct and realize how important it is that the FNE 
action happening in a focused and planned manner as well as bring the student for 
ludic activities which enables they get even more familiar with the subject. In face of 
this poor guidance, we have built an FNE blog as a pedagogical material for the 
school, where educators will have access to information and the assistance of 
nutritionists to improve FNE actions at school. It is concluded that, despite the FNE 
actions are not guided and planned in the school context, teachers have knowledge 
and creativity that should be used to the FNE happen systematically and 
continuously in the school environment. With the help of the Blog, we seek to 
minimize this gap in the process of making a more effective FNE in the public schools 
of Feira de Santana – BA. 
 
Key Words: Food and Nutritional Education; healthy eating; school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é tema constante na atualidade, tendo 

em vista que uma vida saudável está diretamente associada aos hábitos alimentares 

e ao consumo de nutrientes na fase de crescimento. Em vista dessa realidade, a 

EAN está contemplada em Políticas Públicas como forma de promoção de saúde e 

qualidade de vida. Entretanto, precisa de maior entendimento e acompanhamento 

para que seja praticada. Para que este processo se efetive, é necessária uma 

vivência com as pessoas envolvidas no seu percurso, bem como com os ambientes 

em que ela acontece. 

O presente estudo teve como referência a Escola Municipal Horácio Silva 

Bastos, do município de Feira de Santana – BA, unidade que atende aos alunos de 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). Nesse contexto, buscou identificar o que os 

professores entendem a respeito de educação alimentar e nutricional, e quais suas 

dificuldades para a execução das ações nesse sentido.   

Essa pesquisa parte da experiência vivenciada pela pesquisadora em dois 

momentos: como nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

quando observou o grande distanciamento existente entre a teoria e a prática do 

referido programa; e como docente de curso de graduação em Nutrição da 

Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN), no qual foi possível verificar, em ações 

executadas junto à comunidade, a necessidade de auxiliar professores na prática da 

educação alimentar e nutricional, entendendo que estes poderiam atuar como 

agentes formadores de alunos conscientes da importância de tal educação. 

A atual legislação do Programa Nacional Alimentação Escolar (PNAE) preconiza 

que as ações de EAN devem ser planejadas e executadas pelo profissional 

nutricionista, sendo isto reforçado pela legislação vigente do Conselho Federal de 

Nutrição (CFN) (CFN, 2005). O profissional nutricionista deve ser disseminador de 

ideias e ações de EAN através da interação com a comunidade da escola. No 

entanto, esta prática não acontece, uma vez que a gestão do programa é realizada a 

distância, na maioria das vezes centralizada na entidade executora neste caso, a 

Secretaria de Educação e Cultura dos municípios. 

O distanciamento do Nutricionista do campo de execução do programa favorece 

a descontinuidade do programa no que diz respeito às ações de EAN, uma vez que 

o conhecimento técnico para estas ações é atribuição específica deste profissional. 
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Por outro lado, os educadores são peças chaves no processo de EAN, uma vez 

que são eles os condutores da formação do aluno no sentido de conhecer e adquirir 

hábitos alimentares saudáveis na promoção da saúde no âmbito escolar. Além do 

que, a EAN está inserida nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema 

transversal em saúde e, portanto, deve ser conhecida pela comunidade escolar.  

Portanto, a presente pesquisa surge do questionamento sobre a formação dos 

professores do Ensino Fundamental I a respeito de temas que envolvem a EAN, ou 

seja, como os professores lidam em suas práticas de sala de aula com a temática da 

EAN?  Qual a percepção dos professores sobre a execução Educação Alimentar e 

Nutricional? Nosso propósito se destina a propor um instrumento de apoio 

pedagógico para a execução da EAN será que eles estão preparados para executar 

as práticas de EAN? 

Deste modo, o presente estudo fundamentou em conceitos e percepções acerca 

da EAN, buscando-se entender o significado desta; em seguida, destaca-se o papel 

da escola como executora de ações de EAN e formadora de hábitos alimentares 

saudáveis, uma vez que é um ambiente de formação do conhecimento, onde os 

educandos passam parte do tempo e adquirem muitas informações; em 

consonância, apresenta-se a EAN considerando a legislação vigente e seus 

requisitos como base para subsidiar e justificar a importância de tal estudo.  

Em sequência, atenta-se para a necessidade de formação do 

educador/professor, a fim de conhecer a EAN e fazer com que ela aconteça no 

ambiente escolar. Buscamos descrever o cenário em que se encontra a EAN e o 

PNAE nas diversas escolas de Ensino Fundamental sob a percepção de outros 

pesquisadores do assunto e, a partir desta análise, apresenta-se a questão da 

pesquisa. 

Por fim, discutimos e concluímos sobre as informações coletadas e 

apresentamos, de acordo com nossas análises, uma ferramenta que auxilie os 

professores da rede municipal a executarem a EAN de forma mais eficaz e eficiente. 

As atividades apresentadas foram desenvolvidas pela pesquisadora e pelos 

discentes do curso de nutrição vinculados às disciplinas na área de nutrição social. 

O estudo faz uma reflexão e pesquisa sobre a temática, com o objetivo de analisar 

as percepções dos professores do Ensino Fundamental I acerca das práticas de 

EAN na referida escola.   
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No entanto, para compreendermos melhor esta percepção, é necessário definir 

como objetivos específicos discutir sobre o conhecimento que os professores 

apresentam sobre EAN; assim como identificar as atividades de EAN na prática 

pedagógica dos mesmos, e, por fim, propor um instrumento de apoio pedagógico 

para aplicação da EAN. 

Ao finalizarmos este estudo, propomos como estratégia, para auxiliar o professor 

na sala de aula a executar ações de EAN, um material pedagógico na forma de um 

Blog, onde ele terá acesso a informações, legislações, possibilidades de atividades 

educativas e sugestões de cardápios com fichas técnicas (receitas). Todas estas 

informações serão elaboradas por nutricionista e estudante de nutrição de compõem 

um grupo de estudo sobre EAN. Com este Blog, buscamos amparar os educadores 

na inserção do tema alimentação saudável no currículo escolar de forma contínua e 

executá-lo a partir do planejamento das atividades de rotina da escola como tema 

transversal e conectado com as ações do PNAE.  

Concluímos que os educadores possuem o conhecimento, mas este precisa ser 

direcionado para ações mais efetivas, a fim de promover a mudança do hábito 

alimentar em prol da qualidade de vida.  Diante do exposto é necessário ampliar 

mais as informações sobre o tema, assim como realizar estudos sobre a avaliação 

da ferramenta, além de construir novas metodologias e materiais que tornem a EAN 

efetiva no ambiente escolar.  
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

O Ministério da Saúde considera a alimentação e nutrição como direitos 

humanos universais necessário para a promoção da saúde e da qualidade de vida. 

Desse modo, alimentação e nutrição devem ser providas pelo Estado e sociedade 

dividindo a responsabilidade de viabilizar e fazer com que ela aconteça, seja 

executando, promovendo ou facilitando ações que busquem promover uma vida 

saudável de qualidade (BRASIL, 2009). 

Trilhando por este direcionamento, a EAN pode ser entendida também como 

uma das formas de conhecer e favorecer este direito humano e até mesmo 

desenvolver a consciência política acerca do tema, visto que a formação do cidadão 

perpassa pelo biológico, mas também pelo psicológico e social. É nesse contexto 

que a EAN passa a ter um papel de relevância, entendendo que o acesso ao 

alimento, a consciência da importância em consumir e saber o que consumir são 

resultantes de uma formação embasada, não só na teoria, mas como também na 

rotina vivenciada pelo indivíduo (BOOG, 2004) 

A EAN surge em 1930, quando Josué de Castro, médico nutrólogo, já citava a 

desigualdade e a fome no Brasil. O discurso durante estes anos foi em prol das 

práticas alimentares saudáveis, de forma prescritiva e limitada, os aspectos 

científicos e biológicos, sem levar em consideração as outras dimensões que afetam 

o comportamento alimentar. Ao final dos anos 1990, documentos começaram a citar 

a promoção de práticas alimentares saudáveis que, aliadas à promoção de modos 

de vida que priorizam a saúde, constituem uma estratégia de vital importância para o 

enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais do contexto atual (SANTOS 

et al, 2012) 

Educar-se para uma alimentação onde a nutrição seja prioridade envolve 

fatores, como: direitos humanos, aspectos biopsicossociais, além de características 

ambientais, culturais e econômicas; por isso, além de um tema interdisciplinar que 
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demanda conhecimento de áreas afins, a mudança de hábitos alimentares de 

indivíduos ou grupos encontra também uma dificuldade na ausência de um conceito 

oficial da mesma. O que está disponível, nas mídias e na literatura são indicações 

de como manter ou obter qualidade de vida associada à alimentação. Entretanto, os 

indivíduos são múltiplos, e cada um conserva em si e no ambiente características 

que tornam possível algo aqui, mas não em outra localidade (ALBUQUERQUE, 

2012). 

Classificar EAN perpassa por considerações culturais que vão além da 

valorização e discriminação daquilo que faz bem ou mal para a saúde; é um trabalho 

complexo, em que há a necessidade de analisar condutas e atitudes referentes à 

alimentação e, destas, as que estão fundadas em valores, crenças, conhecimentos e 

predisposições pessoais. Isso demanda tempo, reflexão e orientação para, quando 

possível, modificá-las (BOOG, 2004). Por isso, essa complexidade e diversidade que 

o conceito de EAN abrange, muito mais que saúde, estão balizadas também na 

identidade social do sujeito. 

O conceito de educação nutricional dado por Marcondes (1997) se refere a 

uma estratégia de ação em saúde com o objetivo de conter o avanço das doenças 

crônico-degenerativas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, 

obesidade, entre outras, as quais são um problema de saúde pública, principalmente 

devido à má qualidade da alimentação.   

Dutra e Marchini (2008) consideram a EAN como a parte da nutrição que irá 

trazer orientações para o aprendizado e incorporação de hábitos saudáveis, levando 

em consideração as crenças, valores, atitudes e representações que influenciam o 

ato de se alimentar. Nesta orientação, a EAN procura favorecer a formação dos 

hábitos alimentares adequados visando à melhoria da qualidade de vida, sem 

abandonar seus costumes e hábitos adquiridos desde o momento do nascimento. 

Segundo Santos (2005), a EAN está vinculada à produção de informações 

que servem como base para a tomada de decisão do indivíduo na infância. E 

quando associada à promoção de estilo de vida saudável, incentivo à atividade física 

e prevenção de hábitos prejudiciais à saúde, como consumo de álcool, tabaco e 

drogas, pode ser um fator de grande valor na prevenção de doenças crônico-

degenerativas não transmissíveis na vida adulta.  

 Perante estas considerações, percebe-se que há um conceito bem delimitado 

para a EAN: adota-se o termo para que a intenção das ações abranjam desde os 



16 
 

aspectos relacionados ao alimento e alimentação até os nutricionais. Mas não 

podemos nos esquecer que EAN é dirigida a indivíduos, grupos e comunidades, e o 

objetivo principal da sua ação é a promoção da alimentação adequada e saudável, 

necessitando observar e adequar as ações para que alcancem este objetivo seja 

alcançado (BRASIL, 2012). 

É um tema complexo, visto que não está restrito ao lado nutricional da 

alimentação e sim a todo o contexto onde o indivíduo a ser orientado está inserido, 

envolvendo hábitos familiares, comunitários e sociais, condições econômicas, 

sociais e culturais. E são esses hábitos que formam a preferência do indivíduo por 

aquilo que come. Além disso, soma-se o fato de que a alimentação na escola tem 

sim um objetivo nutricional; mas os alunos que a consomem, em geral, têm o 

objetivo de “encherem a barriga” sentirem-se saciados para voltarem para casa 

(ALMEIDA, 2005). 

O objetivo nutricional da alimentação na escola liga-se a consumir alimentos 

que são determinantes para o crescimento e saúde dos alunos, tendo em vista uma 

variação do que está comprado e disponível pela Secretaria de Educação do 

Município; mas, em sentido educacional e na formação de alunos e manipuladores 

destes alimentos, não há conscientização dos mesmos sobre nutrição.  

 Contextualizando a unidade escolar observada, é necessário considerar todos 

os fatores que permeiam os conceitos de alimentação, assim como os hábitos 

comuns daquele nicho. A escola localiza-se num bairro periférico, onde parte dos 

moradores são trabalhadores com pouca escolarização ou formação profissional; no 

bairro, há apenas uma unidade básica de saúde, uma escola de Ensino 

Fundamental I, e uma escola de Educação Infantil, o que obriga os alunos do ensino 

fundamental II a se deslocarem para outros bairros. 

 Em geral, as crianças fazem a principal refeição na escola, sendo muitas 

vezes a mais esperada do dia. Contudo, o valor que esta refeição tem para estes 

alunos é apenas o de sanar a fome. Não há uma consciência nutricional, 

conhecimento da necessidade de nutrientes para o desenvolvimento pleno do ser 

humano, ou a importância de comer o alimento certo na hora certa e na quantidade 

certa para que seja possível, também, o bom desempenho escolar em consequência 

da nutrição e disposição (LEVY et al, 2010; DOMENE, 2008). 

 Há que se considerar ainda que parte destas famílias prioriza muito mais a 

quantidade de alimento, ou seja, o fato da criança comer muito, ou às vezes até em 
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excesso, principalmente alimentos ricos em gorduras, sódio, corantes artificiais e 

conservantes. Estas famílias concluem que as crianças estão bem de saúde, visto 

que as mesmas não perderam peso nem apresentam sintomas de doenças. 

Portanto, não há por parte delas uma preocupação ou cultura de acompanhamento 

da alimentação. 

 Despertar o interesse pelo conhecimento de EAN é a chave para que os 

alunos, a comunidade e todos os atores sociais que constituem esse entorno 

passem a valorizar e, em consequência, cobrar das autoridades públicas maior 

interesse e atenção efetiva neste sentido. Entretanto, o ponto determinante desse 

despertar está na atuação do educador em sala de aula, na formação daqueles que 

manipulam a alimentação escolar, na inserção de temáticas sobre nutrição e 

alimentação nos componentes curriculares, e na inclusão da Educação Alimentar e 

Nutricional no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade (MAIA et al, 2012). 

 De fato, há que se acrescentar ainda que há uma disponibilidade e variedade 

de alimentos nas escolas do município. Entretanto, conforme o desenvolvimento da 

pesquisa, foi-se observando que o aproveitamento desses alimentos não é eficiente: 

além do cardápio ser pensado apenas no quesito praticidade, há também o uso dos 

produtos disponíveis na escola a tempo de não perdê-los por falta de condições de 

armazenamento.  Por outro lado, esse fato deve-se apenas à falta de conhecimento, 

de formação e informação, e de um plano direcionador que abranja toda a rede no 

sentido de sensibilizar professores e manipuladores da alimentação escolar da 

importância da EAN. 

 

2.1 FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES E IMPORTÂNCIA DA ESCOLA 

NESTE PROCESSO 

 

Nos primeiros anos de vida, a criança estabelece os hábitos alimentares. É 

nesse período que a criança percebe o sabores, as texturas e as formas dos 

alimentos. Nesse processo, desenvolvem-se o paladar e as preferências, que são 

resultantes da cultura, identidade social, caraterísticas econômicas, valores 

familiares. Portanto, a alimentação ou o processo de se alimentar reflete-se não 

apenas fisiologicamente, mas também como um ato de integração social, sendo a 

alimentação vinculada pelas experiências a que são submetidas as crianças e os 

exemplos em seu círculo de convivência (SCHIMITZ et al, 2008).  
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 O consumo de alimentos saudáveis é determinante para a boa nutrição, o 

que por sua vez propicia um desenvolvimento físico e mental que desencadeia o uso 

das potencialidades e criatividade na aprendizagem sistemática e formal. 

Acrescenta-se que o desenvolvimento da EAN priorizando o conhecimento e a 

autonomia de modo que seja possível a criança fazer suas escolhas alimentares, 

tendo como base os aspectos educacionais e nutricionais pode auxiliar na 

prevenção de doenças que são causadas por alimentação inadequada ou pobre em 

nutrientes (RIBEIRO, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que a prevalência de 

sobrepeso e de obesidade está aumentando em diversas partes do mundo em ritmo 

crescente, mas a desnutrição e a deficiência de micronutrientes ainda estão 

presentes, o que revela a necessidade de realizar ações preventivas e efetivas para 

combater sobrepeso e obesidade, tendo como base a erradicação da desnutrição e 

o incentivo ao consumo de micronutrientes (MENEGAZZO et al, 2011). 

A alimentação proporciona a manutenção da qualidade de vida do indivíduo, 

como também favorece a socialização de crianças e adolescentes, proporcionando a 

aprendizagem e o intercâmbio de práticas alimentares (RIBEIRO, 2013); portanto, 

torna-se uma atividade de extrema importância dentro do ambiente escolar, pois é 

na escola que a criança passa parte do seu dia e é onde está a maioria dos 

indivíduos, fora do âmbito familiar, com quem ela se relaciona. 

Diante do exposto, a escola passa a ser considerada como um espaço 

excepcional, favorecendo a construção e a consolidação de práticas alimentares 

saudáveis em crianças, uma vez que se constitui como espaço de convivência e de 

troca de vivências. Uma experiência alimentar na escola pode ser levada ao núcleo 

familiar, contribuindo assim com a formação de valores, à medida que atua 

complementando o papel atribuído à família na educação. 

Não podemos deixar de considerar que ao mesmo tempo que é um ambiente 

propicio, a escola também pode se constituir num espaço de desconstrução de um 

hábito alimentar correto, uma vez que, se não houver ações de EAN adequadas, as 

crianças, através da convivência podem adquirir hábitos errados vindos de outras 

realidades que não a delas. 

A promoção da saúde na escola se inicia a partir do momento em que esta 

proporciona condições saudáveis para o indivíduo em seu processo de ensino-

aprendizagem, promovendo autonomia e aumentando a autoestima (AERTS et al, 



19 
 

2004). De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a 

promoção da saúde no espaço escolar deve visualizar o ser humano de forma 

integral e multidisciplinar, pois ele participa de um contexto de ordem familiar, 

comunitária, social e ambiental (GONÇALVES et al, 2008). 

Inserir a EAN na escola não se configura apenas como uma questão de 

promover a saúde, mas está diretamente associado à atuação do indivíduo na 

sociedade visto que, para isso, é necessário um desenvolvimento biopsicológico, e 

isso demanda também nutrição. O que se espera do cidadão é que o mesmo saiba 

lidar com sua rotina e com suas questões pessoais e de trabalho de modo autônomo 

e consciente, buscando seu bem estar (GONÇALVES, 2009). 

A escola é um espaço de convivência e de troca de vivências, e a experiência 

alimentar no interior da escola passa a ter um papel importante, como já dito, 

podendo ser levada até a casa da criança. Uma escola com visão na promoção da 

saúde procura estimular através do PNAE, boas práticas alimentares, escolhas mais 

saudáveis de alimentos, e desenvolve na comunidade hábitos alimentares saudáveis 

e sustentáveis. Nesse contexto, estão inseridas todas as dimensões do aprendizado: 

ensino, relações lar-escola-comunidade e ambiente físico e emocional, podendo 

assim trazer benefícios aos escolares em fases consideradas importantes no âmbito 

da formação dos hábitos de vida (YOKOTA et al, 2010). 

Segundo Costa et al (2001), as atividades de educação alimentar e nutricional 

têm de encontrar espaços próprios nas escolas, quando se fala em promoção da 

saúde e na relação adequada dos seres humanos com o meio ambiente. Mesmo 

existindo a insuficiência de recursos financeiros para adquirir alimentos necessários 

à manutenção da boa saúde como principal precursor do problema alimentar para a 

maioria dos brasileiros, é fundamental considerar que há outros condicionantes, 

como desinformação, falta ou incorreta publicidade, maus hábitos familiares e 

sociais, entre outros, que não podem ser esquecidos.  

É com este pensamento que o PNAE busca inserir o tema alimentação e 

nutrição no contexto escolar, favorecendo a aquisição de rotinas alimentares 

adequadas para promover saúde e reconhecendo a importância deste espaço 

pedagógico para a construção de hábitos saudáveis e de cidadania, aproveitando as 

atividades educativas para reflexão e análise dos fatores que interferem na formação 

dos hábitos saudáveis. O PNAE também não deixa de dar uma conceituação para a 

Educação Alimentar e Nutricional:  
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[...] será considerado EAN o conjunto de ações formativas, de prática 
contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que 
objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares 
saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do 
escolar e a qualidade de vida do indivíduo (BRASIL, 2013, p.7). 

 

Portanto, deixa claro que a EAN é parte integrante da formação do sujeito, 

entendendo que os hábitos alimentares da criança são influenciados por todos os 

atores do processo de formação dentro da escola, em especial do educador, 

principal agente de condução da aprendizagem no espaço educativo.  Para isso, é 

preciso criatividade, no sentido de trazer atualidades e na busca por manter o 

indivíduo inserido na sociedade em que vive; bem como colocar em destaque 

questões que envolvam a saúde e a alimentação vinculando-as a questões 

econômicas, políticas e sociais. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSERIDA NA LEGISLAÇÃO 

 

A promoção de práticas alimentares saudáveis é uma diretriz explícita da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), e se caracteriza por ser uma 

ação transversal incorporada em ações de educação para saúde executadas em 

ambientes, como núcleos de saúde coletivos, escolas; programas e projetos do 

governo, em todas as suas esferas, como Programa Saúde na Escola (PSE) e 

PNAE ,  o que justifica a atuação do governo no sentido de promover e desenvolver 

programas que favoreçam escolhas alimentares saudáveis, em nível individual e 

coletivo, com vistas à concretização de um estado de segurança alimentar e 

nutricional para a população (BRASIL, 2007). 

Devem-se salientar as modificações de consumo alimentar e de saúde que a 

população brasileira vem apresentando, como redução de casos graves de fome e 

desnutrição, devido à redução da pobreza e exclusão social, e aumento excessivo 

do ganho de peso em todas as camadas sociais. Neste contexto, o PNAN foi 

reestruturado através da Portaria 2.715, de 17/11/11 do Ministério da Saúde, 

visando conter o avanço dos desequilíbrios alimentares e nutricionais e suas 

consequências para a saúde, que é o novo desafio para a saúde e nutrição. 

Com a recente expansão da cobertura escolar no Brasil, e entendendo o 

ambiente escolar como espaço privilegiado para a implementação de ações relativas 

à saúde e considerando a formação do cidadão, a aprendizagem formal e 
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sistemática, e a promoção da cidadania, foi publicada em 2006 a Portaria Conjunta 

dos Ministérios da Saúde e da Educação (nº. 1.010) com estratégias e passos para 

a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, que passa a ser um 

instrumento de incentivo ao engajamento da comunidade escolar em ações 

relacionadas à alimentação e nutrição (BIZZO; LEDER, 2005; SCHIMITZ et al, 

2008).  

Embasado nesta Portaria e buscando uma política intersetorial a fim de 

promover uma maior disseminação e efetivação destas políticas, o Ministério da 

Saúde instituiu o PSE através do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro 

de 2007, como uma estratégia política idealizada a partir das experiências realizadas 

em escolas do Brasil desde 1980, as quais foram premiadas com o título de Escolas 

Promotoras de Saúde.  

O programa tem por objetivo ampliar as ações específicas de saúde em 

consonância com as escolas da rede pública de ensino básico, e contribuir para a 

promoção da alimentação saudável (BRASIL, 2007). Dessa maneira, o PSE e a 

Portaria Interministerial 1.010/2006 estabelecem a EAN como um eixo prioritário 

para estabelecer a promoção da alimentação saudável.  

Por outro lado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (2001) 

preconizam que temas de relevância social, chamados de temas transversais, como 

orientação sexual, ética, meio ambiente, saúde e pluralidade cultural, sejam 

adotados nas escolas. A alimentação surge no campo da saúde, devendo ser 

tratada no Ensino Fundamental a fim da favorecer as práticas alimentares 

saudáveis. E a partir do momento em que se instauram políticas públicas de 

promoção de saúde no ambiente escolar, a educação nutricional precisa estar 

elencada como tema transversal no PPP da escola.  

Seguindo as diretrizes do PNAE, a escola favorece o aprendizado pelo 

fornecimento da alimentação pelo PNAE, cujo caráter universal permite que 

estudantes desde as creches ao ensino médio e a educação de jovens e adultos 

sejam atendidos, além das oportunidades de ensino-aprendizagem nas diferentes 

áreas do currículo (JUZWIAK, 2013).  O programa é uma forma de materialização de 

EAN, uma vez que é a ferramenta mais concreta, fácil e acessível no ambiente 

escolar para promoção de hábitos alimentares saudáveis, ou seja, é uma forma do 

aluno vivenciar o ato de fazer escolhas mais saudáveis na sua rotina alimentar. 
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Desde 1955, o PNAE, vem garantindo a alimentação escolar para os alunos 

da educação infantil ao ensino médio matriculados em escolas públicas, por meio da 

transferência de recursos financeiros. Para tanto, o PNAE busca, através da oferta 

da alimentação saudável na escola, contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de 

hábitos alimentares saudáveis dos alunos, não só através da própria alimentação 

escolar, mas também por meio de ações de educação alimentar e nutricional 

(BRASIL, 2013).  

O PNAE tem por objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos 

durante sua permanência na escola, e sua importância como política pública na área 

educacional está intrinsicamente ligada ao fato de proporcionar ambiente favorável à 

aprendizagem, pois, enquanto processo social, permite que todos aqueles que 

exercem suas atividades no cenário escolar, principalmente o aluno, possam ter 

efetivo desenvolvimento (SILVA, 2013). A partir disso, pressupõe que a alimentação 

adequada permita ao aluno um estado fisiológico adequado à aprendizagem, ao 

mesmo tempo em que é criado um atrativo à frequência escolar. 

 Apesar do PNAE assumir esta dimensão no ambiente escolar, devemos 

pensar que suas ações devem extrapolar estes espaços, objetivando atingir todos os 

envolvidos na construção do hábito alimentar do escolar, como família e amigos, 

pois assim, a partir do momento que houver uma conscientização destes envolvidos, 

os hábitos alimentares adequados serão reforçados constantemente. 

Em 2006, o PNAE recebeu apoio da Portaria Interministerial nº1010, já citada, 

a qual define como principal objetivo a instituição de diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio propiciando a adoção de hábitos saudáveis no ambiente escolar. Para 

atender a este objetivo, há a necessidade de incluir o tema, “alimentação saudável” 

no PPP da escola, fazendo com que todas as áreas de estudo o abordem de forma 

maciça, e que propiciem experiências no cotidiano tornando o tema mais presente 

na rotina da criança, através de hortas escolares, realização de oficinas culinárias 

escolares, alimentos saudáveis nas refeições ofertadas na escola (JUZWIAK, 2013).  

Neste contexto, no município de Feira de Santana, há a inclusão do tema de 

EAN no PPP de algumas escolas, mas as ações não são de forma continua, apenas 

em pontuais, e são executadas pelo interesse do quadro de professores e não por 

um incentivo do poder público.   Há em algumas escolas a presença de horta 
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pedagógica, semana de alimentação saudável, atividades sobre alimentos 

específicos, como alimentos funcionais, preparações sem glúten, alimentos para 

diabéticos, uso excessivo de produtos industrializados, mas em todos os casos a 

decisão partiu do próprio professor e não por iniciativa de promoção da Secretaria de 

Educação de Feira de Santana (SEDUC) 

Atualmente, muitas gestores escolares vêm reformulando o PPP de suas 

escolas buscando incluir alimentação saudável dentro do tema transversal saúde, 

objetivando ações que tenham continuidade nas diversas áreas de estudo e que 

promovam mudanças efetivas no comportamento do escolar principalmente na hora 

da escolha do quê comer.    

De forma ampla e essencialmente pedagógica, os professores da rede 

municipal de Feira de Santana buscam em sala de aula formar grupos de estudos 

com alunos, realizar apresentações de seminários sobre alimentação saudável e 

nutrição, destacando obesidade, diabetes e consumo excessivo de alimentos 

industrializados; tudo isso de modo a promover uma aprendizagem prazerosa, mas 

também associando os hábitos alimentares à manutenção da saúde. Mas tudo é 

direcionado para a aprendizagem de como escolher e consumir os alimentos. Não 

há um intenção pedagógica de informar os alunos sobre nutrição e como encontrar 

nos alimentos nutrientes que são determinantes para uma vida saudável. 

É nessa abordagem dos temas transversais que se inclui a EAN, de modo 

que se atendam as necessidade de cada escola, seja acessível para os alunos em 

linguagem e possível aos professores, realizando essas ações em sala de aula ou 

por meio de projetos que envolvam a comunidade.  

É necessário que as escolas tenham oportunidade de influenciar 

positivamente o seu entorno, visto que, em sua maioria, os alunos são oriundos da 

localidade ou adjacências; e o fato da educação alimentar e nutricional ser uma 

temática que se refere à saúde, às condições econômicas, o uso correto dos 

alimentos, o consumo, armazenagem e aproveitamento dos mesmos pode 

interessar aos familiares dos alunos. 

Através das ações previstas no PPP a escola pode implementar ações 

políticas que venham a ser benéficas para os alunos e a comunidade. Desse modo, 

é de suma importância que se reformule tal documento, tendo em vista as sanções e 

diretrizes a respeito da alimentação saudável, alimentação escolar e disponibilização 

de apoio profissional; entenda-se, também, que o ajustamento à realidade, 
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circunstância, e bem estar social e físico estão entre os objetivos da escola, na 

formação do aluno e na garantia de que o mesmo possa desenvolver-se em 

plenitude e oportunizando suas potencialidades. 

As reformulações do PPP de uma escola fazem parte de um processo de 

natural, uma vez que os seres humanos que a integra, são pessoas de sonhos e 

ideais, de valores e culturas diferentes, demonstrando que educação gera 

modificação. Portanto para que estas mudanças aconteçam, faz-se necessário a 

iniciativa das pessoas envolvidas alterar o planejamento de forma participativa a fim 

de aproximar da identidade dos membros da comunidade escolar (MORAES, 2010) 

Em junho de 2009, houve o reforço destas diretrizes com a sanção da Lei 

11.947, regulamentando a inserção do responsável técnico, neste caso o 

nutricionista, para que em conjunto com os profissionais de educação, sejam 

promotores da educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas. E 

em julho do mesmo ano o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) publicou a Resolução nº 38, que dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE. Esta resolução foi revogada pela Resolução n°. 26 que traz 

complementações sobre restrições alimentares visando prevenir doenças como 

hipertensão e obesidade. A Resolução n°. 26 do FNDE traz como diretriz: 

 

[...] 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 (BRASIL, 2013, p.3). 
 

 

Cabe ressaltar que segundo esta mesma Resolução, as ações de EAN são 

de responsabilidade do ente público educacional, que traz para o âmbito da 

secretaria de educação as práticas de EAN no que diz respeito a estimular, planejar 

e colocar em prática atividades e projetos educativos sobre alimentação e nutrição. 

Portanto, reforça-se a orientação dos PCN que trazem a alimentação dentro do tema 

transversal saúde, devendo permear todas as áreas do conhecimento, uma vez que 

é intensamente vivida pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos 

alunos e educadores em seu cotidiano. 

No que se refere à EAN, em 2012 foi publicado o Marco de Referência de 

Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012) com o 
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objetivo de permitir que os diversos setores envolvidos no processo de EAN tenham 

suas práticas e conceitos sobre o assunto consolidados, além de permitir uma 

atuação multidisciplinar sobre as políticas que promovem o direito a uma 

alimentação adequada. 

Vale lembrar que a Resolução do FNDE n°. 26 coloca como participante do 

programa o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) cuja função é fiscalizá-lo 

constantemente e assessorar sua execução. Segundo a Lei 11.947, o CAE deve 

seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) (2004), nas quais está inserida a criação de metodologias de produção 

de conhecimento, educação e formação em soberania e segurança alimentar e 

nutricional e direito humano à alimentação adequada, e que essas sejam 

constantes. 

 Segundo JUZWIAK (2013), estes marcos são bases para apoiar ações que 

resultem na promoção da alimentação saudável e da segurança alimentar e 

nutricional na escola, incorporando a formação de profissionais da saúde, da 

educação e outros atores envolvidos com a alimentação escolar (cozinheiras, 

membros do Conselho de Alimentação Escolar, dentre outros) favorecendo até 

mesmo o desenvolvimento de atividades de Educação Permanente em Saúde. 

Várias questões, como: qualidade da alimentação servida nas escolas; 

condições nutricionais dos alunos; papel do nutricionista frente ao PNAE; 

experiências de caráter educativo no contexto da Educação Alimentar e Nutricional; 

controle social das ações; dentre outras relacionadas com o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e a Educação Alimentar e Nutricional têm sido abordadas em 

pesquisas (CUNHA, 2010; BEZERRA, 2009; RIBEIRO, 2013; SANTOS et al, 2013; 

URU, 2011), o que afirma a necessidade de compreender cada vez mais o processo 

da EAN para torná-la cada vez mais efetiva, visto que o entendimento de diversas 

situações pode favorecer o ato de educar para uma vida mais saudável. 

Apresentamos o Quadro 01 a fim de consolidar as apresentações feitas 

acerca da EAN sob o ponto de vista de diversos programas e legislações: 

 

Programa/ Política 
Pública 

Marco Normativo Apresentação da EAN 

Diretrizes para a 
Promoção da 
Alimentação 
Saudável nas 
Escolas 

Portaria 
Interministerial nº 
1.010/2006 

Promover o desenvolvimento de ações que 
promovam e garantam a adoção de práticas 
alimentares mais saudáveis no ambiente escolar 
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Programa Nacional 
de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) 

Portaria nº 2.715 do 
MS, de 17/11/11 
 

Promover a melhoria das condições de 
alimentação, nutrição e saúde da população 
brasileira, mediante a promoção de práticas 
alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância 
alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado 
integral dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição. 
 

Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar (PNAE) 

Resolução nº 26 do 
FNDE, de 17/06/13 

Promover conjunto de ações formativas, de prática 
contínua e permanente, transdisciplinar, 
intersetorial e multiprofissional, que objetiva 
estimular a adoção voluntária de práticas e 
escolhas alimentares saudáveis que colaborem 
para a aprendizagem, o estado de saúde do 
escolar e a qualidade de vida do indivíduo.  
 

Lei nº 11.947, de 
16/06/09 

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. 

Programa Saúde na 
Escola (PSE) 

Decreto nº 6.286, 

de 5/12/07  
Envolve as ações de promoção da alimentação 
saudável, educação permanente em saúde, 
atividade física e saúde e a inclusão das temáticas 
de educação em saúde no Projeto Político 
Pedagógico das escolas. 

Política Nacional da 
Atenção Básica 

Portaria nº 2.488, 
de 21/10/11 

 

Revisa as diretrizes e normas para a organização 
da Atenção Básica, incluindo o PSE e o Núcleo de 

Atenção à Saúde da Família, visando a promoção 
e prevenção que articulem práticas de formação, 
educativas e de saúde visando a promoção da 
alimentação saudável. 

Política Nacional de 
Promoção da Saúde 

Portaria Ministerial 
nº 2446/2014 

Trata de obrigações para fortalecer, promover, 
incentivar ações de promoção da saúde, mas não 
especifica o que fazer e muito menos o foco nas 
ações para EAN 

Quadro 01 - Apresentação da Educação Alimentar e Nutricional nos diversos programas/politicas 
delegados à escola 
Fonte: FAM (2015) 

 

Feira de Santana possui uma legislação municipal que vem ao encontro das 

legislações federais, como podemos verificar a seguir: 

 

 Marco 

Normativo 

Objeto Avaliações/comentários 

Poder 
executivo  

Lei nº 3.066 
de 
25/01/2010 

Dispõe sobre a garantia 
de educação nutricional à 
população carente e 
acompanhamento nutricional de 
gestantes, crianças de até 06 
(seis) anos de idade e idosos, e 
dá outras providências. 

Possibilita convênios com 
instituições particulares para 
alcançar o objetivo, mas não 
define a escola como o 
ambiente para tais ações. 

Poder 
executivo 

Lei nº 2.340 
de 
12/06/2002 

Cria no calendário oficial de 
eventos do município de Feira 
de Santana a semana de 

Cria a semana de Obesidade 
deixando por conta do gestor 
escolar fazer com que ela 
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prevenção da obesidade. aconteça. 

Poder 
executivo 

 Lei nº 2.906 
De 
13/06/2008 

Institui o mês da saúde 
preventiva e controle à 
obesidade infantil e do 
adolescente em todos os 
estabelecimentos da rede 
pública municipal de Feira de 
Santana. 

Institui o mês de outubro para 
que a semana de prevenção à 
obesidade aconteça e 
estabelece que a refeição neste 
mês seguirá o cardápio 
elaborado pelas nutricionistas 
da Secretaria de Educação. 
Além disso, reafirma que os 
incentivos à alimentação 
saudável e à pratica de 
atividade física devem 
acontecer durante todo o ano 
letivo, fazendo quando 
necessário encaminhamento do 
aluno para tratamento de 
obesidade. 

Poder 
executivo 

Lei nº 3204 
de 
24/05/2011 
 

Institui a semana educativa de 
nutrição infantil no município de 
Feira de Santana, e dá outras 
providências. 

Institui a semana, mas a cargo 
da Secretaria de Saúde, sem 
envolvimento da Secretaria de 
Educação e nem estabelece 
programa para tal. 

Poder 
Legislativo 

Lei nº 271 de 
26/06/12  

Dispõe sobre a introdução 
da carne de peixe na 
alimentação escolar. 

Estabelece a presença do 
peixe, que é uma hábito 
desejável, mas não avalia as 
condições com que este peixe 
chega até as escolas. 

Quadro 02 – Legislações do Município de Feira de Santana que favorecem à Educação Alimentar e 
Nutricional 

Fonte: FAM (2015) 

 

Conforme pode ser visto no Quadro 02, as ações de Educação Alimentar no 

município de Feira de Santana vão além do respaldo das legislações federais, e 

encontram apoio em legislações municipais. Entretanto, é necessário salientar que 

todas as ações municipais são relevantes, mas não têm como princípio a 

preocupação em como será feito para que elas sejam colocadas em prática. 

Salientamos também que a preocupação com o teor técnico destas ações não é 

prioridade, pois a figura do nutricionista não é notada. 

No município acontecem alguns trabalhos executados por instituições 

particulares que favorecem as ações de EAN, embasadas na Lei 3.066/2010, que 

possibilita tais convênios, principalmente com faculdades de nutrição existentes no 

município. Essas ações como já dito anteriormente, são relevantes, necessitando 

que sejam incentivadas e efetivadas para que haja resultados positivos. Fica claro, 

então, que há sim interesse na alimentação escolar, mais conhecida entre os 

escolares como merenda, mas um interesse voltado à alimentação como ato de 

comer, como medida que não deve ser esquecida, como garantia de que não falte 

ou que seja frequente.  
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 Na iniciativa privada, também encontramos algumas empresas que 

favorecem a gestão de atividades organizadas nas áreas de educação, saúde, 

cultura, meio ambiente e voluntariado com foco na criança e no adolescente. Elas 

convidam as escolas a participarem de capacitações para os professores com 

premiação. Isto também acontece pontualmente, sem o incentivo da Secretaria de 

Educação de Feira de Santana - SEDUC.  Nesse contexto, alunos e professores 

participam de eventos voltados à prática de alimentação saudável, ao manuseio dos 

alimentos, à importância das porções e horários das mesmas, assim como o 

benefício que cada alimento traz para a saúde. 

Portanto, verificamos que falta apoio e incentivo do poder público, ou talvez 

haja um desinteresse pela EAN, o que pode também estar relacionado à ausência 

do Profissional Nutricionista na equipe de educação da escola, mesmo sendo 

obrigatório a presença deste. Um projeto pensado, idealizado e proposto com pautas 

de educação alimentar e nutricional exige a competência do Nutricionista, e o 

mesmo é quem baliza as ações nesse sentido, tornando-as viáveis, visto que há 

especificidades que podem ser evidenciadas no projeto mediante seu conhecimento. 
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3 NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR PARA O PROCESSO DA 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

A elaboração e o uso de materiais educativos em saúde devem se pautar no 

debate entre os significados e a valorização de experiências entre os responsáveis 

pelas intervenções e os integrantes do grupo-alvo. Um diálogo crítico, que possibilite 

um processo comunicativo aberto, permite identificar interesses em comum do 

público-alvo e os responsáveis pela estratégia educativa, permitindo uma 

intervenção nutricional fundada na promoção da saúde e no alcance concreto dos 

objetivos esperados. 

A formação, a sensibilização e a motivação dos professores nestas atividades 

precisam ser mediadas por profissionais da área da saúde. Segundo a Portaria 

Interministerial nº 1.010, os professores deveriam ser capacitados para a promoção 

da alimentação saudável nas escolas, o que tornaria necessária a presença do 

profissional especialista em nutrição para a efetividade de tais programas e para a 

aquisição de mudanças desejáveis no estado nutricional da população 

(DETREGIACHI; BRAGA, 2011).  

Os educadores são considerados atores importantes no processo da EAN, 

uma vez que são os condutores das práticas executadas em sala de aula, e seu 

conhecimento adquirido no mundo externo durante a vida é o que se expressa em 

palavras através de suas interpretações e pensamentos. Estes profissionais, 

enquanto seres humanos, estão imbricados em uma sociedade, e este ser complexo 

deve ser entendido como um todo e não como apenas um de seus componente 

(MORIN, 2005). 

Para a execução de tal tarefa, o educador não precisa transpor sua área de 

formação e buscar integrar a sua prática pedagógica  a outras ciências, visto que o 

objetivo não é possuir o conhecimento multidisciplinar da alimentação, mas sim 

auxiliar, através das ações de EAN, a formação de hábitos alimentares saudáveis no 

aluno, com um suporte técnico do profissional de Nutrição em ações, como: 

elaboração de cardápios, discriminação de nutrientes e alimentos indicados ao 

consumo, experiências de aprendizagem em sala de aula que façam uso desses 

conhecimentos, manipulação de alimentos, importância do consumo de fibras, 

proteínas e vitaminas, entre outros (DAVANÇO et al, 2004). 
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A educação nutricional deve relacionar conhecimentos e experiências do 

educador e do educando, tornando os sujeitos autônomos e seguros para realizarem 

suas escolhas alimentares de forma que garantam uma alimentação saudável e 

prazerosa, propiciando, então, o atendimento de suas necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais (CAMOSSA, 2005). 

A partir deste processo de aprofundamento e propagação das práticas de 

Educação Alimentar e Nutricional, consegue-se afirmar a necessidade de uma 

alimentação adequada para um melhor rendimento escolar, além do equilíbrio 

necessário para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo.  

Neste contexto, para que programas de EAN sejam efetivos, há a 

necessidade de sensibilizar os professores, atores chaves desse processo, uma vez 

que atuam como facilitadores da articulação entre teoria e situação prática, e 

precisam estar bem informados e orientados sobre o tema para reconhecerem a 

importância de sua atuação na formação do aluno, tendo em vista a Educação 

Alimentar e Nutricional (SANTOS et al, 2013).  

Além disso, há a necessidade de uma melhor variação dos cardápios, a fim 

de proporcionar o prazer de comer alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, 

incentivando-os a incorporarem tal hábito tanto no ambiente escolar como no 

familiar. Portanto, é muito importante que a alimentação também seja considerada 

uma atividade educativa, na qual todos valorizem o PNAE e que a escola forneça 

aos alunos informações e conhecimentos relacionados à alimentação e saúde, haja 

vista que há aqueles que fazem sua principal refeição na escola, sendo um 

diferencial determinante para a manutenção de sua saúde (BEZERRA, 2009; 

TORAL, 2009) 

Nessa perspectiva, os cardápios do PNAE são considerados importantes 

instrumentos para a satisfação das necessidades nutricionais e formação de hábitos 

alimentares saudáveis, além de promoverem a saúde e preservarem a cultura 

alimentar. Assim, destaca-se que o adequado planejamento e o acompanhamento 

da execução dos cardápios são essenciais para o alcance dos objetivos do 

programa (GABRIEL et al, 2012). 

Uma alimentação saudável contribui para o melhor desempenho escolar e, 

consequentemente, diminui a repetência e os altos índices de evasão, contribuindo 

também para a manutenção da saúde e formação de bons hábitos alimentares 

(BOOG, 2004). Abordar e propor tarefas didático-pedagógicas com os alimentos faz 
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com que as crianças participem das ações de educação alimentar desenvolvidas e 

não fiquem como meros espectadores. Promover uma alimentação saudável na 

escola, na perspectiva do direito humano, é melhorar os padrões de saúde, garantir 

segurança alimentar e nutricional e, sobretudo, construir cidadania (MAGALHÃES; 

GAZOLLA, 2002).  

Neste contexto, a escola é colocada como um espaço especial para a 

construção de processos permanentes e contínuos para aprimorar a produção, a 

distribuição, a seleção e o consumo de alimentos, de forma adequada, saudável e 

segura. Além desta percepção, há o aparato legal de que a EAN deve acontecer 

neste ambiente. 

É observável que todo o interesse da escola volta-se para a educação, e isso 

vem acontecendo desde o Decreto Presidencial Nº. 6.286, de 05 de dezembro de 

2007, que resulta do trabalho de integração entre o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações de saúde aos alunos e 

alunas da Rede Pública de Ensino. Esta proposta buscou contribuir para o 

fortalecimento de ações que vinculem saúde e educação, facilitando o 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens brasileiros. 

Para o alcance e sucesso dos objetivos, o Governo criou o Programa Saúde 

na Escola, programa este que assume fundamental importância, dado seu 

compromisso entre os entes federados em um processo progressivo de articulação. 

O programa organiza-se em cinco grandes áreas temáticas de ações, também 

chamadas de “componentes de atuação”:  1. Avaliação Clínica e Psicossocial; 2. 

Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de doenças e agravos; 3. Educação 

Permanente e Capacitação de Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens 

para o Programa Saúde na Escola; 4. Monitoramento e Avaliação da Saúde dos 

estudantes; 5. Monitoramento e a Avaliação do PSE. Segundo Meyer (2009, p.4), 

 

O PSE obteve um percentual de adesão no ano de 2008 – para início das 
ações em 2009 - de 86,73%, o que corresponde a um total de 608 
municípios entre os 701 com possibilidade de adesão a partir dos critérios 
estabelecidos pela Portaria GM nº 1.861 de 04 de setembro de 2008. Os 
Ministérios da Saúde e Educação já iniciaram o desenvolvimento das ações 
necessárias para a execução do programa em todos os municípios que 
fizeram adesão até o momento. Para fomentar o processo de 
implementação do programa e fortalecer as parcerias com as Secretarias 
Estaduais de Saúde e Educação, os Ministérios vêm realizando, desde abril 
deste ano, oficinas de trabalho com os municípios que aderiram ao PSE. 
Para implementar ações de Monitoramento e Avaliação da Saúde dos 
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estudantes, a Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis- 
CGDANT da Secretária de vigilância em Saúde do Ministério da Saúde está 
realizando a Pesquisa Nacional de saúde dos Escolares – PeNSE, um 
inquérito nacional para identificar os fatores de risco e proteção à saúde dos 
estudantes das 27 capitais do Brasil. Cada uma das ações previstas no PSE 
deve ser desenvolvida na escola de modo mais articulado possível 
aproximando e integrando os profissionais entre si, com os educandos e a 
comunidade. 

 

A escola tem apresentado, ao longo do tempo, diversas significações no que 

diz respeito a sua função social, missão e organização, de modo que, atualmente, 

apresenta-se como um espaço social no qual são desenvolvidos processos de 

ensino/aprendizagem que articulam ações de naturezas diversas, envolvendo seu 

território e seu entorno. Com o fortalecimento da democracia e da luta pela 

cidadania no país, o trabalho educativo em saúde vivenciado na escola tem 

avançado através da incorporação de novas concepções teóricas da educação e da 

saúde, assim como na diversificação de seu campo de atuação. 

No campo da saúde, a partir de 2003, com a inclusão da Educação Popular 

em Saúde como área técnica do Departamento de Apoio à Gestão Participativa, da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, do Ministério da Saúde, o tema 

saúde na escola passa a ter espaço institucionalizado com o objetivo de articular e 

promover a integração entre as práticas desenvolvidas por outras áreas do 

Ministério da Saúde com esse objetivo, tais como: projetos voltados para a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; alimentação saudável que 

enfatiza o universo alimentar regional; estudos sobre redução da vulnerabilidade e 

dos riscos à saúde; e ações educativas com enfoque na vigilância sanitária. Essas 

ações colocam a comunidade escolar e seu entorno como sujeitos e territórios de 

promoção de saúde. (BRASIL, 1998). 

Devem-se criar programas que representam experiências pedagógicas que 

podem ser consideradas estratégias de desconstrução das bases do conhecimento 

autoritário, normativo e hegemônico, e que apresentam potencialidade em orientar o 

processo de produção de saúde, reconstruindo-o numa perspectiva libertadora, 

reflexiva, criativa e transformadora, construindo coletivamente um saber que reflete 

a realidade vivenciada, servindo de referência para a constituição de sujeitos sociais 

que assumem a direção de sua saúde e de suas vidas (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, além do processo político-institucional, existem outros desafios 

que exigem romper com o caráter prescritivo, desarticulado e focalizado das ações 

desenvolvidas, exigindo novos arranjos institucionais integrados e participativos; 
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transformando metodologias e técnicas pedagógicas tradicionais; exigindo a 

ressignificação da escola como espaço de construção de territorialidades e 

subjetividades, no qual os sujeitos envolvidos identificam-se, interagem, refletem a 

respeito de suas vivências e constroem projetos de vida mais saudável e cidadã 

(MORAES, 2010). 

Contextualizando Feira de Santana, é possível acrescentar que a formação 

do educador neste município vem a cada dia sendo foco de revisões substantivas 

com iniciativas de cunho próprio. Em sentido geral, não há histórico de uma ação 

oficial que vise à formação do educador com vistas à qualificação para atuação do 

mesmo em alimentação saudável no espaço de sala de aula. Entretanto, na escola 

em questão, há a abordagem da temática durante sua jornada pedagógica - evento 

que ocorre uma vez por ano no início do ano letivo. 

Nessa abordagem, há a inclusão do tema alimentação saudável nos 

conteúdos previstos para todas as unidades letivas, bem como uma orientação para 

que este tema ultrapasse os limites de componente curricular e chegue a se tornar 

um incentivo à prática no dia-a-dia do aluno. Os professores percebem a todo 

momento a necessidade do conhecimento na área de nutrição, alimentação, 

organização do cardápio da alimentação escolar, substituição de alimentos sem 

comprometer o valor nutricional, mas também têm consciência de que este 

acompanhamento profissional não está disponível na SEDUC de Feira de Santana. 

Portanto, percebemos que é fundamental o acompanhamento e o auxílio ao 

professor para que este processo de ressignificação da escola seja efetivo e eficaz 

no sentido de promover a educação alimentar do aluno com o foco na busca da 

qualidade de vida, favorecendo as ações de educação. 
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4 O CENÁRIO DA EAN E DO PNAE 

 

De modo geral, as iniciativas adotadas para a Educação Alimentar e 

Nutricional estão acontecendo de forma pouco efetiva e se percebe que são 

baseadas no modelo tradicional de educação nutricional, focada apenas no efeito 

biológico dos nutrientes sobre a saúde, desconsiderando a contextualização da vida 

cotidiana do aluno, que sofre influência do meio e que se reflete no comportamento 

alimentar.  

Ainda assim, algumas destas iniciativas conseguem ser benéficas, pois em 

muitas circunstâncias verifica-se que mesmo os indivíduos apresentando baixo 

conhecimento sobre as questões alimentares, há uma ampliação do conhecimento 

sobre alimentação e nutrição, ainda que somente do ponto de vista exclusivamente 

biológico, já se torna capaz de promover alterações nos hábitos alimentares. 

Entretanto, quando investigado sobre teoria, método e práticas de EAN, 

pouco se tem de referência tanto na literatura acadêmica como nos documentos que 

norteiam as políticas públicas no campo. Ou seja, a educação alimentar e nutricional 

está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum, pois não há uma 

orientação à prática legitimada e regulamentada para a promoção da saúde neste 

sentido. Não há nada que seja concreto, no sentido real da palavra que direcione as 

ações de Educação Alimentar e Nutricional (AMORIM, 2012). 

A realidade da alimentação na escola reflete-se num desafio, uma vez que as 

ações de EAN são fragilizadas quando não se associam à redução da oferta de 

alimentos considerados não saudáveis. Acrescente-se a isso a popularização dos 

lanches vendidos em cantinas de escolas, que se caracterizam pela ausência de 

qualidade nutricional e não contribuem para a adoção de práticas alimentares 

consideradas saudáveis por crianças (AMORIM, 2012). 

Mesmo com princípios e objetivos existentes na legislação vigente do PNAE, 

o programa ainda é considerado falho no sentido de promover a educação alimentar. 

Alguns autores como Menegazzo, et al (2011); Scarparo et al (2013) e Ribeiro 

(2013) expressam que o PNAE não atende às demandas de qualidade no que diz 

respeito aos aspectos de segurança alimentar e nutricional, e que há necessidade 

de um conteúdo mais específico para a promoção de hábitos alimentares saudáveis 

na escola. 
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Segundo a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, que estabelece normas 

para execução do PNAE, o cardápio da alimentação escolar deve ser programado 

de modo a suprir, no mínimo, 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais 

diárias dos alunos matriculados na educação básica, quando ofertada uma refeição, 

e no mínimo 30% (trinta por cento) quando ofertadas duas ou mais refeições. 

Seguindo estes parâmetros, vários estudos demonstram a inadequação a esses 

limites preestabelecidos, sendo necessária uma reavaliação do processo de 

fabricação, a fim de tornar adequado o ato alimentar na escola (MENEGAZZO et al, 

2011; SCARPARO et al, 2013). 

Neste sentido, o incentivo governamental através de políticas públicas para a 

inserção do ensino de alimentação e nutrição ainda encontra obstáculos 

importantes. De acordo com Schimitz e colaboradores (2008), a promoção de 

hábitos alimentares saudáveis se constitui um desafio para os profissionais de saúde 

e educação, afirmando que além da capacitação dos profissionais envolvidos no 

processo de ensino, outras ações se fazem necessárias para garantir a efetividade 

da implementação de práticas alimentares saudáveis, as quais muitas vezes 

transcendem o ambiente escolar, envolvendo família, comunidade e setores 

governamentais. 

Portanto, os obstáculos estão ligados também à vontade política, ao 

envolvimento das comunidades, e também ao desconhecimento de uma parcela da 

população sobre a importância da educação alimentar e nutricional, como também 

dos perigos de se permanecer toda uma vida alimentando-se erroneamente, ou de 

alimentos pobres em nutrientes e ricos apenas em gorduras, açúcares, sódio, entre 

outros elementos de mesma ordem. 

Além disto, ainda há a visão de que as práticas desenvolvidas no ambiente 

escolar ou nos campos de atuação do profissional, como postos de saúde e 

comunidades, no que se refere à educação alimentar e nutricional, não avançam no 

sentido de acompanhar a legislação, o que nos leva a refletir sobre o fato de que 

temos aparatos legais perfeitos, e que quando colocados em prática necessitam de 

mudanças dos envolvidos para que as ações aconteçam, sendo este um dos 

desafios da EAN (GONÇALVES et al, 2009) 

É necessário que haja um entendimento sobre o que é a Educação Alimentar 

e Nutricional pelos envolvidos no processo, para que os mesmos possam estar 

habilitados a explorar todas as vertentes do assunto, aprimorando assim o ato de 
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promover qualidade ao hábito alimentar (GABRIEL, et al, 2012). O assunto não se 

finda em simplesmente dar alimentos saudáveis, mas sim trazer para o ambiente 

escolar uma discussão mais aprofundada sobre ações de higiene sanitária, consumo 

de alimentos vindos da agricultura familiar, favorecendo o hábito regional, 

sustentabilidade, entre outros que estão envolvidos no processo de educar para a 

alimentação e nutrição.  

Não há como disponibilizar o alimento ou os produtos da alimentação escolar 

e esperar que só pelo fato de serem saudáveis ou ricos em nutrientes ou 

construtores, ou reguladores, sejam suficientes para se efetivar a EAN. Há muito 

mais a ser adotado: devemos buscar uma política de conscientização, de 

divulgação, para que cada ator do contexto escolar seja envolvido num 

entendimento de que a educação nutricional e alimentar contempla os componentes 

curriculares, visto que inclui também a formação de um sujeito que atue na 

sociedade de modo autônomo, consciente, e para isso é necessário gozar de boa 

saúde, assim como se apropriar de suas escolhas (ACCIOLY, 2009) 

A nutrição, de forma ampla e objetiva, estuda mecanismos pelos quais os 

organismos vivos venham a receber as substâncias nutritivas dos alimentos. Sendo 

assim, tal ciência tem seus fundamentos e aplicações associados à biologia e aos 

aspectos sociais, já que os problemas nutricionais dependem mutuamente desses 

dois fatores (MAHAN e KRAUSE, 2005). 

 A falta de conhecimento referente à alimentação e nutrição dificulta a 

elaboração efetiva de ações que promovam a boa alimentação. Uma razão para isso 

seria a não associação, por parte das autoridades, da alimentação e nutrição com 

desenvolvimento, qualidade de vida, direito humano básico e fundamental. 

 A comida em si destaca-se como o marco inicial da cadeia alimentar, e esta 

tem suas origens na agricultura, mas, conforme Oliveira (2007, p.18), 

A agricultura de alimento não conseguiu ainda ganhar o status e 
desempenhar o seu papel de garantir o necessário para a boa alimentação 
da população. Esse fato demanda que os órgãos de desenvolvimento 
agropecuários não só invistam mais, como também destaque essa 
importância nos meios de comunicação. 

 

Acrescem-se a esses problemas os hábitos alimentares impróprios, que 

constituem, igualmente, um grande desafio. Nas diferentes regiões do país, a cultura 
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popular ainda preserva tradições e práticas alimentares errôneas sobre o valor 

nutritivo, propriedades terapêuticas, indicações ou interdições de alimentos ou de 

suas combinações.  

Soma-se a isso a crescente expansão dos fast food, alimentos 

industrializados de cozimento rápido em que as técnicas de produção não garantem 

a qualidade nutricional, o que possibilita, através da propaganda, um conhecimento 

desvirtuado, ou até mesmo uma utilização incorreta de tais produtos como resultado 

da rotina diária das famílias (DAVANÇO, 2004). 

Atrelado a isso, a falta de consciência da importância da produção e controle 

do consumo de alimentos contribui para a desnutrição e falta de comida. É relevante 

acrescentar que se alimentar de forma nutricional é motivar o desenvolvimento das 

potencialidades tanto biológicas como intelectuais, contribuindo para o bem-estar 

físico e até para o tratamento de doenças (DAVANÇO, 2004) 

Assim, devemos balancear a alimentação, e isto propõe um comportamento 

alimentar que inclui hábitos individuais, cultura, tradições, gosto, prazer e relações 

sociais. Conforme Oliveira (2007, p.130): 

Uma alimentação balanceada deve ser variada, incluindo diversos tipos de 
alimentos. Além de equilibrada em quantidade e qualidade, deve ser 
segura, sem contaminação físico-química, sem tóxicos, sem poluentes. 
Deve também ser segura do ponto de vista nutricional. Temos dito que um 
prato colorido, com alimentos de diversas cores, já garante a presença de 
um grande número de nutrientes necessários a uma boa nutrição. 

 Mas o que garante a boa alimentação é a informação e a orientação 

alimentar, aspectos que favorecem a conscientização do sujeito no sentido de 

compreender os alimentos como um aspecto importante para a saúde 

Para que se consolidem todos esses critérios, depende-se: da vontade 

política dos governos; da educação, visando priorizar uma alimentação saudável por 

meio da alimentação escolar; da cooperação das entidades não-governamentais, 

dos empresários, e da sociedade como um todo. 

É ainda necessário compreender que buscar alternativas alimentares indica 

que há pelo menos indícios de subnutrição ou desnutrição, o que não é um 

indicativo positivo. Portanto, o ideal era não precisar de alimentação alternativa, mas 

sim haver proporcionalmente a disponibilidade e a possibilidade do cidadão poder 

alimentar-se de forma digna todos os dias da sua vida, em especial as crianças e 

idosos (CUNHA et al, 2010) 
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Neste contexto, tornam-se imprescindíveis intervenções nutricionais que 

visualizem o comportamento alimentar do indivíduo, não somente nele, como ser 

único, mas de todo um grupo que age e constrói hábitos coletivamente. 

Segundo Toral (2009), as intervenções fundamentadas nos conceitos, 

necessidades e crenças do grupo em questão possuem maior probabilidade de 

remeter ao sucesso da promoção de práticas alimentares saudáveis. Acredita-se 

que é de fundamental importância a identificação dos principais fatores que 

modulam o comportamento alimentar para a adaptação de teorias que venham a 

fundamentar a intervenção nutricional como o desenvolvimento de materiais 

educativos, quando adotados de maneira participativa e interativa. 

Alguns estudos, como os de Amorim et al (2012); Freitas et al (2013) e 

Gabriel et al (2013) nos levam a perceber que as ações de EAN não são continuas, 

mas sim pontuais, deixando a continuidade do processo se perder, o que favorece a 

não incorporação das ações da EAN na rotina do aluno.  

Para Zancul e Oliveira (2007), para que a EAN aconteça, deve haver uma 

motivação por parte de todos os envolvidos na escola, uma vez que se faz 

necessária a criação do ambiente favorável para tal projeto de modificação e 

aprendizagem. E que isso seja contínuo, porque eles mesmos comprovam que, 

mesmo existindo ações educativas, os resultados são mínimos quanto às mudanças 

esperadas, uma vez que são ações pontuais e que não consideram o contexto de 

vida dos envolvidos. 

           A prática de EAN não deve estar desvinculada do processo de fornecimento 

de alimentação escolar, uma vez que ambos caminham juntos e necessitam ser 

implementados da mesma forma para proporcionarem a formação dos hábitos e 

práticas alimentares desejados.  

Alguns estudos (DOMENE, 2008; BEZERRA, 2009; FERREIRA, 2011; 

MENEGAZZI, 2011; RIBEIRO, 2013) comprovam que a alimentação escolar 

oferecida nas escolas não possui a qualidade desejada, tanto em valor calórico, 

como em composição de micronutrientes, ou seja, há uma necessidade de revisão 

no sentido de adequar esta oferta às necessidades dos escolares para alcançar o 

objetivo do PNAE, que é contribuir para o desenvolvimento, a aprendizagem, o 

rendimento escolar dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por 

meio da oferta da alimentação e de ações de educação alimentar e nutricional. 
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A Resolução nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, vem dar suporte à 

Portaria Interministerial nº1010, que cita: 

 

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 
escolas federais, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá 
assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes 
previstas na Lei n° 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de 
suas atribuições (BRASIL, 2013, p.7). 

 

 Portanto, faz-se mais uma vez necessário a presença do profissional técnico 

nutricionista para a execução de forma adequada da EAN, uma vez que este é o 

profissional habilitado para tal atividade. Este é um dos grandes entraves para que a 

EAN, no âmbito do PNAE, seja executada de forma mais incisiva nos espaços 

escolares.  

  O profissional nutricionista tem suas atribuições no programa muito bem 

definidas pela Resolução 465/10, do Conselho Federal de Nutricionistas. Entretanto, 

é preciso haver objetividade, clareza e limite quanto a sua atuação, no que se refere 

ao quantitativo de alunos que devem ser atendidos por um único profissional, assim 

como definir sua carga horária. Esta lacuna do sistema atual inviabiliza o 

atendimento a todas as obrigações previstas, entendendo que há poucos 

profissionais contratados para um número excessivo de alunos.  

 E ainda, neste contexto de poucos profissionais, deparamo-nos com as 

atividades específicas deles sendo executadas pelos diretores da unidade escolar, 

ou seja, sem nenhum conhecimento técnico para tal. 

 A quase totalidade dos professores da unidade escolar em questão tem a 

percepção da necessidade do nutricionista não só para estabelecer parâmetros de 

ação de EAN, cardápio, armazenagem e manipulação de alimentos, assim como da 

importância de estarem presentes no momento das ações para que auxiliem o 

andamento correto das mesmas, o que demonstra a demanda de atuação para o 

nutricionista, consolidando seu trabalho de maneira definitiva na prática da EAN. 

Como argumentado anteriormente, há também a necessidade de sensibilizar 

os professores sobre a importância da EAN, já que em suas licenciaturas não há 

previsão de abordagem dessa temática (DIAS, 2013; SANTOS, 2013). 

O ato de educar para uma alimentação saudável também inclui oferecer e 

ensinar a consumir uma alimentação adequada sob o ponto de vista higiênico-

sanitário, suscitando, portanto, qualificação profissional dos manipuladores de 
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alimentos a fim de propiciar esta qualidade na alimentação escolar. Alguns estudos 

apontam para resultados benéficos quando estes treinamentos acontecem e são 

acompanhados por profissionais capacitados (MARIM, 2009; LEITE et al, 2011). 

Todas estas lacunas do programa e da EAN precisam ser preenchidas a fim 

de auxiliar a execução da totalidade do programa. Sem haver um envolvimento de 

todos os participantes do processo, as ações de educação alimentar e nutricional 

passam a ser somente executadas em documentos e se distanciam ainda mais da 

prática. 

É neste sentido que o presente trabalho se faz necessário, para identificar 

qual a percepção do atores do processo de educação alimentar e nutricional a fim de 

propor um instrumento de apoio pedagógico para a execução da EAN. 

A partir do momento em que fizermos tal esclarecimento, estaremos 

contribuindo para a Educação no sentido de promover melhor qualidade de vida ao 

educando, beneficiando o seu desenvolvimento não só físico, visto que 

proporcionaremos uma condição de nutrição apropriada, mais intelectual, pois parte 

de um aporte nutricional adequado para que o aprendizado seja eficiente.  

Ao preencher as lacunas do processo, contribuímos também para que 

aconteça uma Educação Alimentar e Nutricional mais próxima da realidade na qual 

está inserida o aluno, buscando adequação aos hábitos alimentares culturais, 

tradicionais, e até mesmo promovendo o desenvolvimento sustentável, uma vez que 

se trata de uma das diretrizes do programa (MANANÇO; COSTA, 2004). 

O município de Feira de Santana conta hoje com 4 nutricionistas que 

executam suas atividades de forma pontual, sem acompanhamento da rotina na 

unidade escolar. Portanto, as atividades referentes à gestão da alimentação escolar 

são executadas a distância e, as de EAN nem chegam ao ponto de serem colocadas 

em prática de forma sistematizada.  

Assim sendo, o processo funciona deste modo: quatro nutricionistas 

determinam o que e quanto comprar de cada alimento para 195 escolas, tendo em 

vista as orientações do PNAE; esses alimentos ou produtos alimentares são 

distribuídos conforme logística determinada pelos nutricionistas em acordo com a 

SEDUC; os produtos vão para as escolas e lá diretores ou coordenadores ou 

professores elaboram um cardápio conforme o que chega nas escolas. Não há 

formação para os profissionais que manipulam e armazenam os alimentos; não há 

um cardápio sugestivo para a preparação dos mesmos; não há uma comunicação 
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entre nutricionistas, alunos e professores no que se refere ao consumo dos 

alimentos. 

Como os professores lidam em suas práticas de sala de aula com a temática 

da Educação Alimentar e Nutricional? Ao buscar a resposta para esta pergunta, 

estaremos auxiliando-os a esclarecerem suas dúvidas e até mesmo encantá-los 

diante do universo que envolve a Educação Alimentar e Nutricional, capacitando-os 

a executarem suas ações de EAN de forma mais propícia e criativa. 

 

4.1 JUSTIFICANDO A PESQUISA SOBRE EAN EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA 

REDE MUNICIPAL 

 

O perfil da alimentação, com consumo de alimentos hipercalóricos e pouco 

nutritivos, com alto teor de gordura, açúcares e sal; associados à menor atividade 

física em casa, na escola e no trabalho justifica o quadro nutricional que observamos 

a nível de população mundial. Estes hábitos são observados em crianças e 

adolescentes, o que torna preocupante principalmente para as políticas públicas 

(OMS, 2004). 

A mudança desse quadro está intrinsecamente ligada à adoção de estratégias 

que prognosticam a busca de uma vida saudável. Acrescente-se que os problemas 

supracitados são sedimentados por hábitos alimentares impróprios, que constituem, 

igualmente, um grande desafio. Nas diferentes regiões do país, a cultura popular 

ainda preserva tradições e práticas alimentares errôneas sobre o valor nutritivo, 

propriedades terapêuticas, indicações ou interdições de alimentos ou de suas 

combinações (Brasil, 2009).  

Portanto, é preciso combinar apoio educacional e ambiental, envolvendo não 

só indivíduos, mas comunidades e grupos. Os grupos sociais criam suas estratégias 

de construção do saber, no caso específico da alimentação, desde sua infância, no 

contato com suas avós, mães e comunidade e, no presente, orientam seu trabalho e 

sua participação na família e vida social visando, dessa forma, atingir ações e 

condições de vida condizentes com a saúde. 

 Nesse contexto, a educação nutricional se torna a base para a aquisição de 

conhecimentos sobre nutrição, visando atitudes em relação à alimentação e práticas 

alimentares que busquem qualidade de vida, à melhoria da saúde pela promoção de 

hábitos adequados, eliminação de práticas dietéticas insatisfatórias, introdução de 
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melhores práticas de higiene e uso mais eficiente de recursos alimentares. Isto é 

válido para os diversos ambientes, sejam escolares, religiosos ou comercias, visto 

que este é o cenário epidemiológico nutricional da população brasileira. 

Somando-se a esta situação epidemiológica, observa-se também a 

necessidade do ambiente escolar ser organizado para poder propiciar uma EAN de 

forma imperativa e efetiva. Desse modo, o desenvolvimento de um material de 

referência para avaliação e acompanhamento da educação alimentar e nutricional 

desdobra-se numa ação de cunho interventivo, visto que os atores sociais 

envolvidos na comunidade-escola têm oportunidade de conhecer ou se 

aprofundarem nas práticas de uma alimentação saudável.  

Ao explorarmos pesquisas como as de Cunha (2010); Bezerra (2009); Ribeiro 

(2013); Santos et al (2013); Uru (2011), constatamos que as atividades relacionadas 

com a EAN desenvolvidas nas escolas têm sido pontuais e sem continuidade, o que 

demonstra que estas ações, enquanto atividade sistemática, envolvendo todos os 

atores, ainda se encontra imatura para propiciar uma real educação.  Isso nos 

remete a considerar as práticas pedagógicas em sala de aula e a Educação 

Alimentar e Nutricional como instrumentos de efetivação do início da mudança dos 

hábitos alimentares.  

A presente pesquisa tem por objetivo geral: analisar as percepções dos 

professores do Ensino Fundamental I acerca das práticas de EAN. 

Para que se alcance tal objetivo, faz se necessário especificarmos os 

seguintes objetivos: discutir acerca do conhecimento que os professores apresentam 

sobre EAN; identificar as atividades de Educação Alimentar e Nutricional na prática 

pedagógica dos professores de ensino fundamental I; e propor um instrumento de 

apoio pedagógico para aplicação da EAN. 
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5 METODOLOGIA  

 

5.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Esta pesquisa se caracteriza por um estudo de campo, de caráter descritivo e 

exploratório e abordagem qualitativa. Neste trabalho, houve uma observação dos 

fatos e fenômenos como ocorrem em lócus, e algumas questões foram elencadas no 

instrumento de pesquisa caracterizado como entrevista. 

Conforme Creswell (2010), a pesquisa em que há a coleta e análise de dados 

qualitativos feitos in loco permite melhor entendimento do problema pesquisado.  A 

abordagem qualitativa auxilia na descrição do comportamento das variáveis, 

destacando as informações mais relevantes e predominantes da pesquisa, assim 

como promove entendimento a partir de uma análise mais complexa. 

Além disso, a abordagem qualitativa nos permite moldar o objeto de estudo, a 

EAN (Educação Alimentar e Nutricional), de forma a demonstrar o conhecimento e 

práticas percebidas pelos professores no ambiente escolar. O estudo qualitativo 

busca compreender o significado que o sujeito ou grupo deles atribuem a um 

determinado problema, o qual é investigado no ambiente do participante 

(CRESWELL, 2010). Segundo Minayo (2008), caracteriza-se como estudo 

qualitativo também por criar a possibilidade de conhecer significados, crenças, 

valores, atitudes sobre o objeto dentro do contexto da educação, e proporciona sua 

descrição e entendimento de forma subjetiva.  

 Dentro da abordagem qualitativa, o estudo é descritivo e exploratório, visto 

que temos o objetivo de explicar o fenômeno através da realização do estudo, da 

análise, do registro e da interpretação dos fatos sem a interferência do pesquisador.  

É exploratório porque busca apreciar algo pouco inquirido e que, por estar muito 

intrincado em discussões rotineiras dentro do ambiente escolar, acaba por se perder 

no processo de concretização de conceitos e definições. Neste mesmo contexto, 

podem surgir novos problemas de pesquisa (SANTOS, 2010) A escolha deste tipo 

de estudo foi traçada de acordo com o objetivo da pesquisa, o qual resultou em um 

material de referência para a escola onde o estudo se realizou. 

  

5.2 LOCAL DO ESTUDO 
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O estudo foi realizado em uma escola pública municipal de Feira de Santana, 

município que está localizado entre o Recôncavo e o Semiárido baiano. Segunda 

maior cidade do estado da Bahia, situa-se em um dos principais entroncamentos 

rodoviários do Nordeste brasileiro. Possui uma população de 584.497 habitantes, 

distribuídos em uma área territorial de 1.344 km2 (FEIRA DE SANTANA, 2012). 

 O desenvolvimento de Feira de Santana é atribuído em grande parte ao 

comércio, além de possuir uma atividade industrial bem diversificada. O setor de 

serviços apresentou um crescimento acelerado nos últimos anos, destacando os 

segmentos de educação, saúde, transporte e serviços bancários, gerando novos 

postos de trabalho e dinamizando outros serviços essenciais para o dia-a-dia do 

município (FEIRA DE SANTANA, 2012).  

Feira de Santana possui hoje várias faculdades particulares que oferecem 

cursos de graduação e de pós-graduação Lato Sensu, além de possuir uma 

universidade pública, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) que, 

além de diversos cursos de graduação e de pós-graduação Lato Sensu, oferta 

também cursos na modalidade Stricto Sensu em diferentes áreas do conhecimento 

(FEIRA DE SANTANA, 2012). 

No ensino profissionalizante, a cidade possui o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), o Centro Educacional de Tecnologia do Estado da 

Bahia (CETEB), além de outras escolas profissionalizantes de iniciativa privada.  

De acordo como Censo Escolar do INEP (2013), as escolas da rede pública, 

tanto municipais, quanto estaduais, atendem a 107.168 alunos distribuídos em 195 

unidades escolares da sede e distritos. Na rede municipal, a educação básica 

atende 44.782 alunos, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, em unidades escolares situadas em áreas urbana e rural, o que 

corresponde a 41,8% dos alunos matriculados nas escolas públicas do município. 

Para realizarmos o presente trabalho, escolhemos a Escola Municipal Horácio 

Silva Bastos, localizada na área urbana, à Rua Piracicaba, s/n, Bairro Caseb, no 

município de Feira de Santana.  A escolha por esta escola ocorreu pela existência 

de ações de EAN que ocorrem com o auxílio de alunos e professores do curso de 

nutrição de uma Instituição de Ensino Superior do município, além de oportunizar in 

loco a alimentação escolar, o cardápio, o manuseio dos alimentos e o papel da 

secretaria de educação em todo esse contexto. 
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A escola funciona atendendo a 445 estudantes, conforme o Censo Escolar (2013), 

distribuídos em: 113 alunos na educação infantil, 261 alunos do 1º ao 5º ano; e ainda 71 

alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em diferentes eixos do 

programa, que buscam formação em diversos níveis do Ensino Fundamental. As 

entrevistas foram realizadas na própria escola em horário e data previamente 

marcados com o entrevistado. Todos os participantes tiveram a oportunidade de 

interagir de forma livre com o objeto do estudo diante das perguntas colocadas.  

 

5.3. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O estudo contou com a participação dos professores que lecionam em turmas 

do Ensino Fundamental. Os critérios de inclusão dos participantes correspondem a 

educadores que lecionam do 1º ao 5º ano em diversas disciplinas, com experiência 

mínima de 01 (um)ano em sala de aula naquela unidade e que aceitaram participar 

da pesquisa através da assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido).  

Os participantes foram selecionados por amostragem intencional, seguindo 

critério de saturação. A amostragem intencional visa a selecionar os sujeitos que 

sejam capazes de responder as questões dos estudos interagindo com o objeto e 

objetivos do mesmo. Já o número de sujeitos seguiu o critério de saturação 

amostral, que se caracteriza pelo aparecimento de redundância nas informações 

apresentadas, ou seja, repetição das repostas pelos participantes. Neste sentido, à 

medida que se coletavam as informações, estas eram analisadas e, a partir do 

momento em que estas se repetiam, finalizava-se a coleta (MINAYO, 2008). As 

entrevistas foram realizadas na própria escola em horário e data previamente 

marcados com o entrevistado. Todos os participantes tiveram a oportunidade de 

interagir de forma livre com o objeto do estudo diante das perguntas colocadas.  

Neste contexto a escola conta com 17 professores, mas somente 7 são 

funcionários fixos da escola, os demais são contratados e não permanecem por 

mais de um ano na escola, o que impossibilita ele de expor as experiências 

vivenciadas naquele local. Portanto, participaram 07 (sete) educadores do Ensino 

Fundamental I, sendo que, destes, 04 (quatro) são professores que estão presentes 

na escola todos os dias úteis, o que nos dá uma maior fidedignidade das 
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informações ofertadas com a rotina da escola. Os outros três estão presentes na 

escola durante dois dias, permanecendo nos dois turnos. 

 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

A coleta de informações foi realizada no período de novembro de 2014 a 

janeiro de 2015. Tal coleta foi conduzida por entrevista semi-estruturada individual 

aos educadores, utilizando roteiro específico, contendo perguntas que abordam 

questões demográficas, de formação acadêmica e profissional, seguidas de 

perguntas de maior detalhamento acerca de reflexões sobre o tema da pesquisa, as 

quais permitiram emergir conhecimentos teóricos e práticos sobre EAN na escola.  

As informações coletadas tem “um foco na aprendizagem do significado que os 

participantes darão ao problema em questão” (CRESWELL, 2010). 

Para elaborar tal instrumento, partimos do conhecimento teórico embasado na 

legislação do PNAE e na Portaria Interministerial 1.010/2006, que orientam para as 

ações de EAN no ambiente escolar. Neste instrumento, consta um cabeçalho, a 

identificação dos pesquisadores, título e objetivos da pesquisa, tipo de 

procedimentos e métodos (CRESWELL, 2010). 

A entrevista semiestruturada permite a liberdade e espontaneidade do 

entrevistado, favorecendo a interpretação e entendimento do objeto em sua 

totalidade uma vez que os participantes não podem ser observados diretamente 

(MINAYO, 2008; CRESWELL, 2010), além de permitir que surjam informações de 

forma mais livre, sem que as respostas estejam condicionadas a uma padronização 

de alternativas. 

 Dentre as vantagens desta técnica, há a padronização do instrumento que 

reduz a probabilidade de interpretação equivocada por parte do pesquisador 

(ALMEIDA, 2005). 

Os dados referentes às perguntas foram imediatamente anotados nos 

formulários, com a devida anuência e confirmação dos participantes, após 

assinatura do TCLE.  

As informações foram coletadas também através do método de observação 

participante, a partir do momento em que aconteceram as visitas de reconhecimento 

do ambiente escolar, em contato com todos os envolvidos no processo. As quais 
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informações foram anotadas em um Diário de Campo, também denominado de 

“protocolo observacional” (CRESWELL, 2010). 

Através do Diário de Campo, foi possível obter informações relacionadas com 

os aspectos socioeconômicos e de funcionalidade do cenário da pesquisa, assim 

como de impressões sobre as rotinas dos participantes no local da pesquisa que 

poderiam ter relação com as ações de EAN na escola.  

Cabe salientar que tal diário não se constituiu um instrumento central nem 

formal da pesquisa, constituiu-se apenas como um guia para registro das 

observações complementares dos elementos necessários à análise (CRESWELL, 

2010). 

 

5.5 PROTOCOLO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados foi realizada nos pressupostos da análise de conteúdo da 

temática de Bardin (1977), que visa conhecer aquilo que está nas entrelinhas das 

falas, ou seja, o que está por trás das palavras ditas pelos sujeitos.  

 Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é uma técnica de investigação 

onde se busca obter a informação contida na mensagem, sendo que essa pode ser 

de natureza psicológica, sociológica, histórica, econômica ou de outra ordem, o que 

torna necessária a inferência dos conhecimentos no sentido de orientar e direcionar 

esta análise.  Ao se analisarem as respostas, emergiram categorias, que nos 

propiciarão reunir os elementos em grupos temáticos em razão das suas 

características comuns. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), ocorre em três etapas: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

A pré-análise é entendida como a leitura flutuante de todos os documentos e 

consiste essencialmente de operações de codificação em função de regras 

previamente formuladas, e os resultados quando tratados de maneira a serem 

significativos e válidos, possibilitam ao analista propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos ou inesperados. A análise final dos 

dados foi dirigida para uma vinculação estratégica com a realidade vivenciada e pelo 

movimento incessante entre o empírico e o teórico, revelando o objeto do estudo. 

Para a apreciação das entrevistas foi utilizada a análise qualitativa das 

respostas obtidas junto aos atores sociais envolvidos, a partir das quais emergiram 
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as categorias de análise. A categorização emergiu das repostas obtidas, após uma 

análise minuciosa de todas as entrevistas e definição das mesmas segundo os 

objetivos da pesquisa (CAMPOS et al, 2004). Cabe ressaltar que esta análise tem 

por objetivo arranjar, organizar e analisar dados, determinar as correlações entre 

eles, e proporcionar conclusões e previsões interpretativas. 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à banca de qualificação e em seguida foi 

encaminhado para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), postado via 

Plataforma Brasil, onde foram anexados os seguintes documentos: Protocolo de 

Coleta de Dados (Apêndice A); Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B); Termo de Autorização emitido pelo responsável da Escola Horácio 

Silva Bastos (Apêndice C); o Termo de Compromisso como pesquisadora; e o 

projeto de pesquisa detalhado. 

Os procedimentos foram elaborados respeitando a Resolução 466/2012 do 

Ministério da Saúde. Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, e visa assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade científica, aos participantes da pesquisa e ao Estado.  

A pesquisa de campo iniciou após a aprovação pelo Comitê de Ética. O projeto de 

pesquisa foi registrado no CAAE, sob o nº 38490914.6.0000.5654, e aprovado com o 

Parecer de nº 886.584, em 26/11/2014. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As observações e dados coletados durante o percurso da pesquisa nos 

auxiliaram a compreender o nosso objeto, favorecendo um melhor entendimento das 

necessidades de informação dos sujeitos para que pudéssemos delinear de forma 

mais precisa o produto final da pesquisa. 

 A análise dos dados nos permitiu conhecer o perfil dos educadores em 

relação às percepções do objeto do estudo, bem como também este objeto se 

apresenta no ambiente escolar sob a ótica do mesmo educador. Desta forma, 

tornou-se possível arrestar informações complexas para prosseguirmos o estudo. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO EDUCADOR  

 

Através da caracterização do educador podemos verificar em qual contexto 

ele está inserido, seja em termos de formação profissional, ou através de 

conhecimento adquirido em diversos momentos.  

 Os dados coletados nos forneceram informações acerca da caracterização 

do perfil do educador da escola, como: gênero, tempo de permanência na rede 

municipal, e tempo de docência na unidade escolar em estudo. Observou-se que 

todos os educadores estudados são do gênero feminino, resultado este que é 

demonstrado também em várias pesquisas que apontam a predominância da 

presença feminina nas atividades docentes (LEMOS, 2009). 

Todas as 07 professoras entrevistadas possuem mais de 6 anos de 

experiência como educadoras e possuem licenciatura em pedagogia, sendo que 

somente uma não possui pós graduação Lato sensu (especialização). Na escola 

Horácio Silva Bastos, somente 01 das 07 entrevistadas possui menos de 05 anos de 

experiência. 

 Sabendo da importância do professor junto ao aluno para transferir a 

informação, buscamos analisar o conhecimento do professor sobre a EAN, inclusive 

verificando o conteúdo curricular dos cursos de graduação e especialização 

realizados por eles (BIZZO; LEADER, 2005). Neste ponto, todos relataram não 

haver nenhum conteúdo a respeito da EAN, mas três relataram que em conversas 

informais discutiam entre si sobre alimentação, ou seja, um tema transversal que 

tem suma importância, como relatado anteriormente.  
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Isso demonstra a necessidade de se avaliar o currículo da formação em 

Pedagogia, a fim de dar a devida importância aos temas transversais, não só saúde, 

como todos os outros. Da mesma forma, os cursos de atualização e a semana 

pedagógica; eles relataram não haver nada de conceitos relacionados à EAN: “Só 

ouvimos falar de alimentação na tv, nesses programas do dia a dia ou em revistas 

de moda.” (E4); “Discutíamos superficialmente, mas nunca direcionado para 

esclarecer” (E3); “Somente diálogos, relatos dos professores sobre o assunto” (E5). 

 

Este contexto é extremamente preocupante, uma vez que as informações 

repassadas podem ser, na maioria das vezes, sem embasamento científico ou 

repassadas por um profissional não capacitado, o que pode levar a conter elementos 

distorcidos, confirmando o que já fora discutido anteriormente.  

Incluem-se aí situações de informações repassadas pela mídia de forma 

incorreta. Neste caso, podemos citar a fala de um professor que, em determinado 

momento refere-se ao uso de óleo de coco para frituras como benéfico porque 

“escutou num programa de TV”, fazendo que este dado passe a ser verdadeiro entre 

as pessoas que convivem no seu nicho, sem que haja nenhuma verificação. 

A formação do educador perpassa por fases, e as mesmas são definidas 

pelas instâncias oficiais. Nessas determinações, são indicados os componentes 

curriculares para a formação do educador, o tempo de duração de cada componente 

e do curso em sua totalidade, assim como a relevância de cada um. A prioridade 

pauta-se na formação da criança, tendo em vista desenvolver sua autonomia, 

habilidades, competências e atuação no mundo exterior à escola de modo 

consciente com o uso do conhecimento sistemático (DAVANÇO et al, 2004; 

DOMENE, 2008). 

Para que estes aspectos sejam desenvolvidos, é necessário que o educador 

use estratégias da vida cotidiana para ilustrar e tornar verossímil toda a sua atuação 

em sala de aula. É aí que entra o tema saúde, também presente nos PCN. Abordar 

a saúde em sala de aula ultrapassa os limites de higiene e alimentação saudável: 

cabe nesse contexto tratar de segurança alimentar, nutrição, importância de 

consumir alimentos in-natura, porção do alimento, entre outras questões que são 

decisivas na prevenção das doenças e na manutenção da saúde (GONÇALVES et 

al, 2009). 
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Entretanto, para conduzir esses assuntos em sala é preciso que o próprio 

educador esteja cônscio de sua importância, e essa consciência precisa do desenho 

da formação, da determinação das instâncias oficiais, de clareza e oportunidade na 

efetivação de projetos e programas que culminem em educação alimentar.  Não se 

sugere aqui uma importância excessiva do tema EAN, mas uma sensibilização para 

que seja abordado de modo objetivo, destacando sua total ligação com a saúde 

(DAVANÇO et al, 2004). 

 No início do ano letivo, em todas as escolas do município há uma jornada 

pedagógica na qual os professores, em conjunto com diretores e coordenadores, 

decidem como vão conduzir o ano letivo em sentido pedagógico. Nessa 

oportunidade, há discussões acerca dos temas que não compõem a grade 

curricular, mas precisam ser abordados em sala de aula, bem como a apresentação 

do modelo pedagógico que caracteriza a escola para os professores novos.  

Essa seria uma oportunidade de abordar a importância da EAN na escola, 

bem como associar sua importância com a alimentação escolar. Entretanto, não há 

relato desse tema nesse contexto, e nem menção de formação nesse sentido ao 

longo do ano, nem para professores, nem para auxiliares de serviço gerais, que são 

os manipuladores da alimentação escolar. 

Outro contexto pertinente seriam oficinas de capacitação com temas 

relacionados à EAN, com a finalidade de favorecer as ações no ambiente escolar. 

 

6.2 PERCEPÇÃO DO EDUCADOR A CERCA DA EAN 

 

Os tópicos que discutimos neste item foram gerados a partir das repostas, 

nas quais buscamos compreender o conhecimento dos professores acerca de EAN. 

Estas perguntas foram direcionadas com o objetivo de construir no produto final 

desta pesquisa uma ponte que auxiliasse os professores a sanarem e esclarecerem 

suas dúvidas e questionamentos.  

Ao analisarmos o conhecimento do professor acerca de EAN, identificamos 

duas categorias: “hábito alimentar” e “qualidade de vida”. 

A qualidade de vida foi relacionada à EAN por 04 das entrevistadas conforme 

a seguir: “ ..incentivo aos alimentos naturais, à valorização de uma cultura 

sustentável como base para obter mais saúde.” (E2); Práticas e atitudes diárias nas 

escolhas de produtos e seu preparo, que visem a qualidade de vida....” (E1); 



52 
 

“...favorecendo no individuo hábitos, costumes que beneficiem a saúde...” (E7); 

“Quando uma pessoa faz uma avaliação médica e o seu peso está além do 

necessário, então ela tem que fazer uma Educação Alimentar.” (E4). 

Agora o hábito alimentar foi referenciado por 03 entrevistados: 

“Conscientização sobre a forma correta de se alimentar...” (E5); “Acesso ao 

conhecimento sobre alimentos e nutrientes, onde os mesmos podem ser 

encontrados e a importância de consumi-los e vincular este conhecimento a porção 

de alimentos e elaboração de cardápio.” (E3); “programas e ações que direcionem 

para a educação nutricional como projetos educacionais em sala de aula voltados 

para os alunos com o objetivo de educa-los e formação continuada para o professor” 

(E6). 

 Quando relatado sobre qualidade de vida como objetivo da EAN, remetemo-

nos ao fato de que qualidade de vida é uma condição de bem-estar físico, psíquico e 

emocional, que vai além de saúde, educação, lazer e trabalho. Este mesma 

categoria surgiu nos estudos de Dias (2013) e de Albuquerque (2012) quando, ao 

questionarem sobre EAN, os entrevistados relacionaram à qualidade de vida e 

concluíram que a EAN gera escolhas alimentares saudáveis com o intuito de obter 

um melhor estado de saúde. 

 O hábito alimentar se apresenta como o estilo diário de realizar o consumo de 

alimentos, o qual deve ser direcionado para o ingestão de alimentos saudáveis. Dias 

(2013) também evidenciou esta categoria. 

 Desta forma, percebemos no discurso das entrevistadas que ambos, 

qualidade de vida e hábito alimentar, estão imbricados no fato de que um hábito 

alimentar saudável nos leva a qualidade de vida; e que para que este objetivo seja 

alcançado, há a necessidade de uma educação para tal fim.  É justamente neste 

processo ou percurso que se localiza a EAN, pelo fato de que é através dela que 

conseguimos conscientizar os indivíduos de que seus hábitos alimentares precisam 

ser adequados.  

 Segundo o Marco de Referência de EAN (BRASIL, 2012), a alimentação 

saudável é um resultado potencial da EAN. E mesmo em situações onde não há a 

possibilidade de se colocar em prática a alimentação saudável, há a necessidade de 

discutir a sua importância e o valor da culinária. Diante disto, torna-se imprescindível 

perceber o que as professoras entendem por alimentação saudável. Quando 
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questionadas, identificamos duas categorias nas falas dos professores: “valor 

nutricional” e “tipos de alimentos”.  

  O Valor nutricional aparece sempre veiculado ao conceito de nutrição: 

“alimentação que levem em consideração valor nutricional, tipo de nutriente, origem 

e validade... priorizando produtos naturais/orgânicos...” (E1); “São alimentos que 

proporcionam a saúde e a nutrição no indivíduo “ (E5); “consumo diário de nutrientes 

adequados para cada fase do desenvolvimento humano.” (E3); “é o consumo de 

alimentos que possuem nutrientes que vão fazer bem ao organismo.. “ (E7). 

 Quanto ao tipo de alimento aparece veiculado ao conceito que possuem de 

alimentos que fazem bem ou mal à saúde: “uma alimentação variada, colorida, livre 

de agrotóxico e de qualidade.” (E2); “Alimentação equilibrada sem a ingestão de 

alimentos com gorduras saturadas e de alto teor de sal.” (E6); “composta por frutas, 

legumes, verduras, carnes brancas e vermelhas sem muitas gorduras.” (E4). 

 As entrevistadas conseguem direcionar o conceito de alimentação saudável 

explicitamente para valor nutricional e tipos de alimentos quando relatam que a 

alimentação saudável compreende comer alimentos naturais, ou seja, sem química, 

na data de validade e que sejam indicados para a faixa etária, bem como consumir 

frutas e verduras em abundância, ingerir feijão e arroz, pouco sal e evitar frituras.  

 Esta percepção de alimentação saudável favorece o desenvolvimento de 

ações dentro do ambiente escolar, mas é necessário que se faça algo mais, que vá 

além deste conceito. A mesma percepção foi obtida por Dias (2013) em seu estudo, 

cujos os entrevistados elegeram as categorias para conceituar alimentação saudável 

em alimentos fontes de nutrientes, grupo de Alimentos e alimentos sem 

contaminantes. 

 Fica expresso que há sim um conhecimento a respeito de alimentação e 

nutrição, de modo que sejam priorizados os aspectos saúde e desenvolvimento das 

crianças. Mas, o longínquo contato entre o profissional nutricionista e o educador 

não possibilita uma ação efetiva em EAN. Nesse sentido, é preciso que se constitua 

uma ferramenta comunicativa que aproxime as ações de ambos os profissionais, 

considerando aspectos a serem destacados, como: elaboração de um cardápio, 

consumo de alimentos específicos em fases da vida da criança, manuseio e 

armazenamento dos alimentos, combinação dos alimentos, preferência dos 

consumidores, aproveitamento e reaproveitamento, entre outros aspectos que estão 

diretamente ligados à EAN. 
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 Mas, uma alimentação saudável não está relacionada somente a este foco; é 

necessário que se aborde a questão da higiene dos alimentos, uma vez que se trata 

de uma comunidade sem muita orientação. É necessária uma melhor direção para 

quais alimentos são adequados para os indivíduos envolvidos, quando se deve 

consumi-los, inclusive discutindo orçamentos e compras de alimentos saudáveis. 

Portanto, ainda há um leque muito maior a ser aberto para que os mesmos 

professores possam, efetivamente, se tornar educadores em Alimentação e 

Nutrição. 

  

6.3 PERCEPÇÃO DO EDUCADOR A CERCA DA EAN NA ESCOLA 

 

Quando buscamos desvendar o conhecimento sobre a EAN dentro do 

ambiente escolar, surgiram diversas pontuações que vão ao encontro ao objetivo 

deste trabalho. Aqui procuramos conhecer o que as professoras entendem como 

práticas que objetivam a EAN, como também perceber as ações de EAN no 

ambiente da escola em questão. 

Quando questionamos a respeito das ações que consideram que podem ser 

realizadas no ambiente escolar, a criatividade aflorou, o que demonstra que os 

professores possuem inventividade suficiente para inovarem em ações que 

conquistem os alunos e os tragam para o universo da EAN de forma lúdica. 

Neste ponto surgiram as categorias “atividade lúdica” e “apoio técnico”. 

Ambos são pontos a serem analisados, e suportes básicos para que as atividades 

de EAN sejam percebidas e refletidas pelos escolares. 

A atividade lúdica aparece em 05 das sete falas: “Montagem de cardápios, 

lista de supermercados, feirinha (atividade lúdica), análise de filmes e 

documentários, projeto horta, tipologia textuais com receitas, panfletos de 

supermercado, reportagens anúncios. “ (E1); “Projetos educacionais em sala de aula 

voltados para os alunos com o objetivo de educar para educação nutricional e 

formação para os professores” (E6); “Construção de hortas, implantação de normas 

para a merenda, conscientização das crianças a respeito da alimentação saudável, 

projetos associados a filmes, músicas, experimentos, receitas “(E5); “ estas ações 

deveriam ser desenvolvidas de forma que as crianças participem, criem receitas, 

experimentem...” (E7); “Estudo da agricultura e dos alimentos, como são colhidos, 
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processados até chegar à nossa mesa, como são preparados e servidos para 

termos saúde. Isso tudo pode-se fazer teatro, música” (E2). 

Quanto ao apoio técnico, aparece em 03 momentos sendo em dois na figura 

do nutricionista e um focado na formação dos professores: “Acho que deveria ter na 

escola uma nutricionista para fazer o cardápio e acompanhar os alunos. “(E4); 

“Projetos educacionais em sala de aula voltados para os alunos com o objetivo de 

educar para educação nutricional e formação para os professores” (E6);  

Inserção do tema nutrição nos componentes curriculares, elaboração de um 
cardápio baseado num consumo de nutrientes necessários aos alunos, 
acompanhamento de nutricionista na escola de modo esporádico, formação 
para merendeiras e auxiliares, destacar nas jornadas pedagógicas a 
importância da EAN para a saúde e desempenho do aluno (E3).  

Conforme as respostas, todas as participantes possuem ideias sensatas 

sobre o que deveria acontecer e o que acontece na escola referente à EAN. O 

mesmo resultado foi encontrado por Dias (2013), quando constatou que mesmo não 

havendo uma EAN formal, os professores conseguem direcionar e perceber como é 

importante a ação de EAN para a formação dos escolares. 

Iuliano (2008) encontra estratégias diferenciadas para que a EAN aconteça, 

como: vigilância nutricional, valor nutricional dos alimentos, incentivo ao consumo da 

merenda escolar, comportamento alimentar, além da capacitação do corpo docente 

sobre assuntos relacionados a EAN, entre eles: higiene, educação alimentar e horta. 

Em seu estudo ele apresenta também as atividades lúdicas através de teatros, 

músicas e oficinas, reforçando que esta faz parte de um processo mais eficaz de 

EAN. 

Loureiro (2004) propõem que sejam utilizadas formas mais amplas de se 

trabalhar a EAN, entre as quais: tratar o conceito de alimentação de forma mais 

ampla, envolvendo desenvolvimento humano, questões históricas, social, 

econômica, ambiental, políticas e direitos dos consumidores, trazendo, assim, o 

assunto para uma realidade cotidiana do escolar, fazendo com que o mesmo busque 

vivencias diárias para espelhar o apresentado em sala de aula.  

Abordar, inserir nos programas de aulas e sugerir no PPP a educação 

alimentar e nutricional é responsabilidade pedagógica no contexto atual. Entretanto, 

é necessário que seja feito de modo lúdico, ou seja, de forma que a aprendizagem 

estabeleça relações com os conhecimentos, conectando o aprendizado com a 

própria vida, também fora da escola (DALLABONA; MENDES, 2004). 
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O pleno desenvolvimento da capacidade humana tem sido um desafio para a 

sociedade atual que, mesmo vivendo a “Era da informação”, muitas das informações 

enviadas não são compreendidas; o aluno reconhece em seu ambiente escolar 

também que o conhecimento está distante daquilo que poderia ser aproveitável e 

significativo. E só uma aprendizagem que tenha significado poderá, em conjunto 

com uma avaliação que priorize a autonomia no sentido da construção do 

conhecimento, de fato, promover o desenvolvimento que se busca atingir.  

Sobre a aprendizagem significativa e lúdica, Ausubel (1982, p. 54) elucida que 

é “uma aprendizagem que tem como ambiente uma comunicação eficaz, e que 

conduza o aluno a imaginar-se como parte integrante do novo conhecimento”. A 

teoria da aprendizagem de Ausubel (1982) propõe que os conhecimentos prévios 

dos alunos sejam valorizados, para que possam construir estruturas mentais 

utilizando como meio mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir 

outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa. 

Ausubel (1982) propõe duas condições para haver aprendizagem significativa: 

disposição para aprender e conteúdo significativo. A disposição para aprender está 

vinculada, entre outros aspectos, às razões psicológicas e à motivação. Quanto ao 

conteúdo significativo, é preciso que seja lógico e psicologicamente significativo; 

lógico, pois depende da natureza do conteúdo; e psicológico, referente à experiência 

que cada indivíduo tem, o que está coerente com a EAN. Cada aprendiz faz uma 

filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si mesmo.  

O educador pode auxiliar o aluno nesta etapa se for capaz de encantá-lo, 

diminuindo a distância entre a teoria e a prática na escola, através da palavra e de 

uma linguagem que ao mesmo tempo desafie e leve o adolescente a refletir e 

sonhar, conhecendo a sua realidade e os seus anseios.  

A transmissão apenas daquilo que se vê nos livros por parte do professor não 

terá nenhum significado para o adolescente, que verá o conteúdo apenas como algo 

a ser cumprido. A importância da aprendizagem significativa e lúdica está na 

construção do conhecimento, haja vista que se constitui fator primordial para o 

desencadeamento da transformação da informação. 

Assim sendo, cabe ao educador, em sua atuação pedagógica, buscar sempre 

que possível orientar alunos e pais quanto à importância de ressignificar a 

aprendizagem e de construir um processo de atuação que passe pelo crescimento 

do sujeito como um todo. 
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A educação no sentido formal busca socializar o indivíduo dentro das normas 

da sociedade por meio da hierarquização e burocratização. Entretanto, entendendo 

o homem como ser histórico-social que efetiva suas relações mediante práticas 

culturais complexas ocorridas em determinado tempo e espaço, a educação ocorre 

em diversos âmbitos, abrangendo a todos os indivíduos. Uma aula lúdica oportuniza 

ao aluno pensar, produzir por meio de jogos ou brincadeiras, assim como auxilia na 

construção do conhecimento. O professor que atua em sala ou qualquer espaço da 

escola priorizando a ludicidade busca conciliar objetivos pedagógicos de forma que 

os alunos queiram aprender. Conforme Luckesi (2005, p. 43), 

 

Uma educação centrada em atividades lúdicas tem a possibilidade, de um 
lado, de construir um EU (não um ego) saudável em cada uma de nós, ou, 
por outro lado, vagarosamente, auxiliar a transformação do nosso ego 
construtivo num Eu saudável [...] 

 

 São as leituras de “mundo” do professor que substanciam sua prática em sala 

de aula, bem como sua formação acadêmica; mas o emprego das atividades 

didático-pedagógicas que estimulam a criatividade, a curiosidade, a alegria e a 

descontração, em geral, promovem uma relação prazerosa com o conhecimento. O 

mesmo autor acrescenta ainda: “Uma educação lúdica tem na sua base uma 

compreensão de que o ser humano é um ser em movimento permanentemente 

construtivo de si mesmo” (LUCKESI, 2005, p. 42). 

 Desse modo, é sugestivo ao professor que avalie a brincadeira, desfazendo-

se da ideia de tempo perdido que se opõe ao trabalho, ou com importância menor 

que as atividades de cunho especificamente intelectual, em especial ao abordar um 

assunto como alimentação, entendendo que este interessa a todos. 

 Questionamos a respeito dos conteúdos abordados sobre EAN nas atividades 

escolares aplicadas, 06 (seis) das entrevistadas afirmaram haver tópicos 

relacionados à alimentação saudável, e que este tópico possui muita relevância 

dentro do currículo da escola. Mas ao questionarmos como esta abordagem é feita, 

apenas 03 conseguem efetivamente pontuar as ações que elas desenvolvem, 

emergindo a categoria de “pirâmide alimentar” como atividade de EAN: “....estudo de 

cadeia alimentar, da nova pirâmide dos alimentos, receitas aproveitamento integral 

dos alimentos..” (E 2); “...práticas permanentes de educação alimentar, 

apresentando a pirâmide de alimentos, utilizando o refeitório e o próprio cardápio 

como espaço educativo...” (E1); “... apenas apresentando a pirâmide alimentar e 
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destacando os alimentos que devemos comer, o que devemos comer pouco e que 

devemos evitar.” (E 3). 

 Percebemos aqui que, apesar de todo o conhecimento explícito a respeito de 

ações de EAN, elas apresentaram inúmeras sugestões. Quando buscamos 

conhecer o que as mesmas colocam em prática, encontramos um número restrito de 

professoras que conseguem refletir o conhecimento que elas colocam em prática.  

 Ressaltamos nesse ponto que apesar dos relatos das diversas possibilidades 

de se executar as ações de EAN no ambiente escolar, as professoras possuem 

muita dificuldade em aplica-las, umas vez que quando indagamos sobre o que 

realmente elas fazem em sala de aula nos deparamos apenas com atividades 

desenvolvidas no entorno da pirâmide alimentar.  Iuliano (2008), em um estudo onde 

analisava as atividades de EAN, encontrou a utilização a pirâmide como uma das 

estratégias utilizadas nas escolas, mas sendo reforçada por outras metodologias. 

Notamos no discurso acima a relação de atividade de EAN com a 

apresentação da pirâmide alimentar, que é uma representação gráfica do guia 

alimentar. Este instrumento para ser explicado necessita ser compreendido, pois 

quem simplesmente “vê” interpreta de forma incorreta, relacionando apenas as 

porções dos grupos alimentares 

Isso expõe, apesar do conhecimento, a necessidade de direcionamento 

técnico para que as ações de EAN se concretizem. Mas este direcionamento não 

deve ser unilateral, deve haver uma reciprocidade para que as informações do meio 

onde a escola está inserida sejam levadas em consideração para que estas ações 

cheguem até o aluno de forma mais adequada e proveitosa. 

Segundo Davanço et al (2004), os professores quando conscientizados a 

respeito da EAN possuem uma maior capacidade de envolver outras ferramentas 

para estimular hábitos saudáveis. Isso reforça que na escola em questão há a 

necessidade de formação deste professor a fim de que busquem outras alternativas 

para desenvolver ações de EAN na escola que não as utilizadas.  

Sob a ótica das professoras sobre a alimentação escolar fornecida com os 

recursos do PNAE, identificamos duas categorias: “qualidade” e “produto 

industrializado” 

A qualidade surge de forma específica referenciando o sabor ou a variedade, 

e até mesmo o tipo de alimento: “A merenda é muito boa e gostosa, inclusive 

sempre vem alimentos saudáveis... “(E4);  “De boa qualidade, variável e saudável” 
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(E2); “ as vezes vem frutas e verduras, o que é bom. Mas o suco de caixa não 

condiz com o saudável.” (E5). 

 

A escola não tem autonomia na aquisição dos produtos da merenda, em 
alguns casos sinalizamos validade, qualidade, adequação regional. Mas 
mesmo assim a Unidade escolar tem feito bom aproveitamento no cardápio, 
usando de criatividade, otimização (E7). 

 

Já o produto industrializado aparece relacionado ao suco industrializado 

embalado: “ as vezes vem frutas e verduras, o que é bom. Mas o suco de caixa não 

condiz com o saudável.”( E5); “na maioria das vezes é saudável, entretanto há a 

presença excessiva de produtos industrializados, suco de caixa, e também 

desconhecimento das merendeiras para preparar os alimentos” (E3). 

Quando surgem as duas categorias, elas não se complementam, o que 

demonstra uma certa ambiguidade: como uma alimentação pode ser de qualidade 

com produtos industrializados? Percebemos que as professoras têm o 

conhecimento, mas que às vezes não conseguem explicitar devido às situações que 

lhes são expostas. 

A merenda escolar é uma estratégia de EAN a partir do momento que traz 

para o mundo dos escolares alimentos saudáveis e que fazem parte do hábito 

alimentar deles. Portanto, neste contexto, a rotina de alimentos não saudáveis 

carece que haja uma trabalho de conscientização sobre o consumo de alimentos 

adequados, inclusive levando em consideração o estado nutricional e a faixa etária 

dos mesmos. E até mesmo surgiram sugestões, como foram mencionadas nos 

diversos contatos, do uso de frutas naturais ao invés de “suco de caixa”. 

 Questionadas a respeito da presença do profissional nutricionista na escola, 

sobre a execução da avaliação nutricional dos escolares e sobre a existência de 

orientação específica aos auxiliares gerais que elaboram a alimentação escolar, 

houve unanimidade em responder negativamente. 

É neste contexto que percebemos que o profissional nutricionista possibilita 

direcionamento e apoio para que estas ações de EAN aconteçam. Os trabalhos com 

o foco na EAN devem ser direcionados a partir de um diagnóstico tanto de 

caracterização do perfil nutricional, como da qualidade das informações repassadas, 

sejam através da “merenda”, que é a forma como o PNAE se materializa dentro do 

ambiente escolar, seja através do conteúdo passado pelos educadores.   
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Essa ausência de um apoio técnico para a prática de EAN fica evidente na 

ausência de um cardápio e no desconhecimento de manuseio e manipulação dos 

alimentos pelos responsáveis. Entretanto, há uma total concordância por parte das 

entrevistadas na necessidade da presença do nutricionista em todo o processo da 

alimentação escolar.  

 Neste ponto, percebe-se que as ações são realmente realizadas de forma 

aleatória, não apenas pela ausência do profissional técnico rotineiramente na escola, 

mas por haver em quantidade insuficiente no município; acrescente-se, que nas 

escolas, onde a atuação desse profissional é direcionada, considera-se a localização 

e atenção dada pela SEDUC. Portanto, uma escola que não está inserida nesta 

“classificação” não conta com apoio para que as ações de EAN aconteçam, seja 

este vindo de uma nutricionista ou de qualquer outra pessoa. 

Quando questionadas a respeito do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 

todas foram unânimes em responder que sabem o que é. Mas ao interrogarmos 

sobre suas diretrizes e formação, desvenda-se o lado do desconhecimento, inclusive 

na descrença no CAE, afirmando que seus membros são despreparados para 

executarem as ações de fiscalização da alimentação escolar.   

Portanto, deve haver também o envolvimento do conselho no processo dentro 

do ambiente escolar. Os membros devem estar inseridos e orientados da mesma 

forma que os professores devem ser orientados a auxiliarem o desenvolvimento do 

trabalho do CAE, pois esta também é uma forma de fazer com que a EAN aconteça 

no ambiente escolar.  

Em relação aos demais questionamentos aos professores, não obtivemos 

respostas significativas que tornasse a discussão embasada. Portanto 

desconsideramos alguns tópicos. 

 Diante desta discussão, percebemos que as ações de EAN são construídas e 

executadas isoladas; cada ator, entende-se ai: conselho, professores e 

nutricionistas, atua no seu campo buscando atender às demandas de seu nicho, 

obedecendo as exigências legais. Mas fica sedimentado o trabalho, carente de 

revisão substantiva do funcionamento como um conjunto. Deixando, assim o 

principal interessado nesse contexto, que é o escolar, apenas como participante das 

ações e consumidor do alimento que lhe é disponibilizado, não influenciando nestas 

ações.  
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6.4 UMA FERRAMENTA DE AUXÍLIO A EAN 

 

Diante deste contexto buscamos trazer para a escola um material que os auxiliasse, 

direcionasse e esclarecesse ainda mais as dúvidas existentes acerca da EAN. Esta 

pesquisa foi um estudo conduzido dentro de um programa de mestrado profissional 

que combina gestão e tecnologia para favorecer a educação. Portanto, 

apresentamos o produto final um blog, que é um espaço virtual onde os professores 

poderão obter informações e ferramentas para a execução do trabalho, sugestões 

de atividades, entre diversas outras ações de ordem pedagógica voltadas para a 

EAN.  

Buscou-se desenvolver um blog para utilização pelos professores como um 

objeto de aprendizagem. De acordo com Wiley (2002 apud TAROUCO; CUNHA, 

2006), objetos de aprendizagem podem ser definidos como elementos de instrução 

baseados em computador, permitindo a construção de componentes instrucionais 

reutilizáveis com aplicações em diferentes contextos de aprendizagem.  

A escolha pelo blog veio ao ápice após a presença na escola durante a 

pesquisa e a percepção de como as professoras são interligadas à interatividade 

virtual. A rede municipal de ensino de Feira de Santana está em sua totalidade 

conectada por um sistema digital, por meio do qual os profissionais de todas as 

áreas ligadas à SEDUC podem não só se comunicarem, mas também acessar os 

setores componentes da Secretaria de Educação. Os professores, inclusive, fazem 

uso de tablets que são ferramentas que lhes dão liberdade e acesso às redes de 

pesquisa e sociais, o que se constitui numa facilidade para usar o produto (blog) 

escolhido para a culminância dessa pesquisa. 

A observação da realidade das professoras da escola também nos auxiliou 

nesta decisão pelo blog. Todas possuem uma rotina diária árdua em termos de 

tempo, além de ainda possuírem uma vida pessoal além dos muros da escola. Esse 

fato contribuiu não só para a escolha do produto final, mas houve também a 

intencionalidade de criar uma ferramenta que auxiliasse a atuação do professor, 

bem como possibilitasse a aproximação dos profissionais aqui citados, entendendo-

a como determinante para efetivação da EAN no espaço escolar.  

A dificuldade do tempo foi muito bem vivenciada no momento da pesquisa in 

loco, quando, por diversas vezes, não obtivemos sucesso nas entrevistas, mesmo 
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sendo previamente marcadas, devido a imprevistos diversos: paralisações, ausência 

de profissionais em dias específicos, disponibilidade de tempo, feriados 

prolongados. Entretanto, houve cooperação por parte de todos os envolvidos na 

pesquisa. Outro ponto favorável foi o apoio total das nutricionistas da Secretaria 

Municipal de Educação de Feira de Santana, as quais não possuem tempo hábil 

nem recursos disponíveis para estarem presentes na escola. Esta ferramenta as 

auxiliaria até mesmo na divulgação de notícias de interesse de todos os envolvidos 

no processo de EAN. 

Portanto, a visão geral do blog é apresentada na figura 1. 

 

 

Figura 1. Visão geral do Blog 

 

No início do Blog (Figura 2) explicitamos o objetivo do mesmo, a fim de deixar claro 

que nosso objetivo é o de auxiliar os professores na execução as práticas de EAN, 
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tornando as atividades relacionadas a EAN mais efetivas e mais técnicas do ponto 

de vista nutricional. 

 

 

Figura 2. Início do Blog 

 

 Apresentamos um local poderão ser acessadas sugestões de atividades 

lúdicas educativas sobre EAN (figura 3), informações sobre projetos de Horta na 

escola e atividades sobre hábitos alimentares que podem ser desenvolvidas no 

ambiente escolar. 

 

 

Figura 3. Sugestões de atividade de EAN 

 

Outro tópico disponível é o acesso às legislações federais, estaduais e municipais 

(Figura 4), com o objetivo de informa-lo quais os alicerces legais existentes para que 

ele execute, cobre e até mesmo fiscalize ações de EAN no ambiente escolar. 
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Figura 4. Disponibiliza legislações de interesse na área de EAN 

 

 Incluímos um espaço onde os professores poderão entrar em contato com o 

grupo de pesquisa (Figura 5) com a finalidade de obter informações, ajuda e 

questionamentos sobre ações de EAN para que sejam executadas de forma 

adequada. 

 

Figura 5. Espaço de questionamento ao nutricionista 

 

  

Durante a pesquisa observamos a grande dificuldade do gestor e professores para a 

constituição do cardápio, visto que a SEDUC envia 1 única vez ao ano uma 

sugestão de cardápio, sem ao menos repassar informações sobre formas de 
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preparo, itens a serem utilizados em cada preparação, quantidades a serem 

utilizada. Diante desta dificuldade inserimos dois tópico: Sugestões de cardápios 

(Figura 6) e Fichas Técnicas das preparações (Figura 7). Nestes dois locais foram 

anexados opções de cardápios semanais, mensais, cardápios festivos, todos 

elaborados de acordo com os itens alimentares disponibilizados pela SEDUC, com a 

finalidade de auxiliar o gestor e professores a constituir um cardápio mais adequado 

a realidade na qual a escola está inserida. 

Também de disponibilizamos as fichas técnicas, ou seja, as receitas das 

preparações presentes no cardápio, facilitando para que o gestor consiga fazer os 

cálculos das quantidades de alimentos a serem utilizadas de acordo com o número 

de escolares presente na escola, minimizando assim o desperdício de alimentos. 

Estes dois tópicos foram pensados de forma que a merenda escolar 

disponível na escola seja mais adequada e que auxilie no processo de mudança de 

hábito alimentar, uma vez que a merenda é a forma de materialização do PNAE no 

ambiente escolar. 

Pensando também na necessidade de que a manipulação do alimento, o 

porcionamento das refeições e a higiene dos espaços onde foi confeccionada a 

merenda escolar deve ser adequados e limpos, a fim de garantir Segurança 

Nutricional e Microbiológica da refeição servida, disponibilizamos um espaço para 

postar treinamento para serem executados com os envolvidos no processo de 

fabricação. Tais treinamentos abordam porcionamento, higiene ambiental, higiene 

pessoal, técnicas de preparo, formas diferentes de apresentação. 

 

  

Figura 6. Sugestões de cardápio 
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Figura 7. Fichas Técnicas das preparações sugeridas no cardápio   

 

 

. 

 

Figura 8. Treinamentos para equipe envolvida com as ações de EAN 

 

Além de todas as informações técnicas, disponibilizamos também um espaço 

para postar informações sobre experiências vividas por escola sobre EAN, 

reportagens diversas sobre alimentos, ações de EAN, novidades a respeito do 

assunto, entre outras. Tais informações serão constantemente modificadas a fim de 

torna o blog dinâmico e disseminador de informação. Assim como as informações de 
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conteúdo técnico também, fazendo com que a informação chegue até o professor e, 

consequentemente, até os escolares.  

 

Figura 9. Espaço para informações gerais 

 

Para a construção de tal ferramenta, foi criado um grupo de pesquisa formado 

por professores e alunos da Faculdade Nobre de Feira de Santana, no qual 

buscamos informações que pudessem sanar as dúvidas dos professores da escola. 

Destacamos, porém, que o produto final (Blog) será testado como projeto piloto, 

inicialmente, na escola Municipal Horácio Silva Bastos.  Em consentimento, serão 

realizadas visitas com o intuito de acompanhar a necessidade das professoras de 

informação e para verificar o acesso ao blog, com o objetivo de aprimorar tal 

ferramenta e torná-la útil no dia a dia da escola. 

Concomitantemente, serão avaliadas as práticas de EAN no espaço da sala 

de aula executadas pelos professores, pois cabe-nos verificar se o acesso também 

está sendo efetivo, uma vez que não faria sentido o Blog se o professor realmente 

não trouxesse a informação de lá para a sala de aula de acordo com a realidade 

dele.  

Com esta ferramenta, possibilitaremos a aproximação do profissional 

nutricionista e da escola, pois buscaremos auxiliar e esclarecer os entraves mais 

frequentes sobre a EAN, tais como: dificuldade de elaborar um cardápio, fichas 

técnicas das preparações e ações que poderiam trazer inovações dentro de sala de 

aula para que a EAN seja mais efetiva. 

  O presente estudo traz possibilidades de uma possível expansão da 

utilização do blog para toda a rede municipal de Feira de Santana. Confiamos que o 

uso deste recurso poderá contribuir para o desenvolvimento da capacidade criadora 
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dos professores, a fim de alavancar e expandir o foco das atividades de EAN, além 

de minimizar as práticas alimentares inadequadas.  
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Concluímos que os professores por mais que tenham o conhecimento sobre a 

EAN, não estão capacitados para fazer um direcionamento adequado das ações 

executadas, necessitando assim de um apoio técnico e efetivo para que a EAN 

alavanque no ambiente escolar.  

Identificamos que há uma necessidade de trazer novas formas de abordagem 

da alimentação saudável e hábito alimentar, transpondo o objeto pirâmide alimentar. 

Existem possibilidades de trabalhar formas de preparo, gastronomia, temperos e 

condimentos, porcionamento, alimentos específicos, condições de conservação e 

armazenamento, entre outras abordagens que favorecem a construção de um novo 

hábito alimentar, fazendo assim a EAN do escolar.  

Este trabalho nos proporcionou desvendar um universo muito além do que 

imaginávamos existir no interior de uma escola. Os atores do processo educacional 

possuem uma visão de EAN que deve ser aperfeiçoada, a fim de produzir bons 

frutos. Existe um conhecimento, uma percepção real do que deve ser abordado em 

sala de aula, mas falta apoio tanto da estrutura administrativa, como dos técnicos da 

área. E é possível que este apoio não só qualifique a ação e a atuação do professor, 

mas também traga para seu trabalho a oportunidade de se aproximar mais ainda de 

seu aluno, visto que o momento da alimentação traduz-se em lazer, descontração e, 

evidentemente, prazer. 

 A EAN não objetiva apenas a forma adequada de se alimentar, mas também 

leva a refletir de forma correta o assunto alimentação. Isso não é simplesmente 

transferir um conhecimento pronto e inerte, que na maioria das vezes está em 

desarmonia com a realidade na qual o escolar está inserido. Portanto, é 

indispensável meditar as interfaces entre a alimentação, a sociologia, a antropologia, 

a educação e a nutrição.  

Deve-se pensar a educação como um processo dinâmico e em constante 

mutação, criando um indivíduo apto a questionar e perceber a própria inclusão no 

mundo, perguntando o porquê das coisas e buscando realizar as transformações 

necessárias nos planos individual e coletivo. 

Estudos sobre o conhecimento do educador acerca da EAN devem ser 

estimulados a fim de buscar sanar as lacunas existentes neste processo, visto que o 
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apoio técnico é escasso e as possibilidades de trabalhar o tema é vasta, 

necessitando portanto um direcionamento para que sejam mais efetivas.  

Outros estudos devem ser desenvolvidos acerca da EAN no município de 

Feira de Santana, como em toda a Bahia, buscando conhecer as características e as 

condições em que as ações de EAN acontecem, visando minimizar as distâncias 

entre a gestão e a execução do PNAE. Observamos uma enorme espaço nas 

informações sobre o tema abordado, o que nos remete à necessidade de uma maior 

clareza sobre como as ações de EAN acontecem e são orientadas. São 

necessárias, portanto, experimentações a respeito de novos métodos para contribuir 

na divulgação e consolidação de práticas pedagógicas relacionadas com a EAN na 

rotina da escola. 

. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: PROTOCOLO DA PESQUISA PARA COLETA DE DADOS - 

Formulário Nº_____ 

 

NOME DA PESQUISADORA: Ana Cecilia Vieira Fam – Faculdade Nobre de Feira de Santana 

NOME DO ORIENTADOR DA PESQUISA: Professor Dr. Ivan Luiz Novaes - Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb), Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicados à Educação 

LOCAL DA PESQUISA: Escola Municipal Horácio Silva Bastos - Feira de Santana –BA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Uma proposta pedagógica de Educação Alimentar e Nutricional na 

perspectiva de subsidiar os professores de ensino fundamental do município de Feira de 

Santana, BA 

 

OBJETIVO GERAL DA PESQUISA: Apresentar um material de referência para acompanhamento 

da EAN pelos professores do ensino fundamental da escola 

FINALIDADE DA PESQUISA: Conhecer o perfil dos educadores da escola em relação à EAN, e 

identificar os aspectos pedagógicos relevantes à prática de ações de Educação Alimentar e 

Nutricional na escola junto aos professores da educação fundamental.  

 

TIPO DE PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS:  

Questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas; e observação participante.  

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A COLETA DAS INFORMAÇÕES:  

Papel e caneta.  

 

A. PERFIL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA EM RELAÇÃO À SUA FORMAÇÃO E 

CONHECIMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL:  

1) Sexo: 1. ( ) Masculino; 2. ( ) Feminino;  

2) Anos de experiência como educador (a):  

1.( ) Entre 1 e 5 anos; 2.( ) Entre 6 e 10 anos; 3.( ) Entre 11 e 20 anos; 4.( ) Mais que 20 anos.  

 3) Há quanto tempo integra o quadro de docentes da Escola?  

1. ( )Entre 1 e 5 anos; 2.( ) Entre 6 e 10 anos; 3.( ) Entre 11 e 20 anos; 4.( ) Mais que 20 anos  

4) a)Formação: 1. ( ) Magistério 2. ( ) Graduação Superior; Informe o Curso _____________ b)Possui 

pós-graduação? 1.( ) Sim 2. ( ) Não. Se sim informe: 

1. ( ) Especialização; 2.( ) Mestrado; 3.( ) Doutorado; 4. ( ) Outros cursos complementares  

c) Na sua graduação, pós-graduação e/ou em cursos complementares já realizados, houve alguma 

abordagem sobre Educação Alimentar e Nutricional? 1.( ) Sim 2. ( ) Não; 3. ( ) Não recordo. Se sim 

informe em qual momento: _________________________________________________________ 

5) Já participou de algum curso referente à Alimentação Escolar? 1.( ) Sim 2. ( ) Não; 3. ( ) Não recordo. 

Se sim, informe em qual momento:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6)Você tem conhecimento sobre as políticas públicas que direcionam para as ações da Educação 
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Alimentar e Nutricionais – EAN, inseridas no ambiente escolar?  

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço.  

7)O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS 

e os temas de educação alimentar/nutricional e ambiental constam do projeto político pedagógico da 

escola? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço  

8) Existe um projeto de Educação Alimentar e Nutricional na sua escola?  

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço  

9) O que você considera como Educação Alimentar e Nutricional?  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

10) O que você considera como Alimentação Saudável?  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

B. ASPECTOS RELEVANTES ÀS PRÁTICAS DE ATIVIDADES DE EAN NA ESCOLA:  

1)Sua escola lhe proporciona apoio via profissional para desenvolver atividades voltadas para a 

alimentação saudável? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço 

2)a.Seu conteúdo programático possui tópicos de alimentação saudável?  

1. ( ) Sim; 2.( ) Não; 3. ( ) Desconheço  

b. Se não, por quais motivos? __________________________________________________________ 

c. Que relevância você poderia atribuir à inserção desta temática no currículo da escola?  

( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante  

d.Você desenvolve tema relacionado com a Alimentação e Nutrição com os estudantes?  

1. ( ) Sim; 2.( ) Não; Se sim, informe como: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 3) Quais atividades pedagógicas acha necessárias para abordar alimentação saudável?  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

4)a. Sua escola oferece Alimentação escolar? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não. 
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b. Como você considera a alimentação que normalmente é ofertada na escola?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c. A escola realiza o teste de aceitabilidade da alimentação?  

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço. 

d. São ofertadas frutas e verduras na alimentação? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço. 

e.Você tem conhecimento sobre a origem dos alimentos da alimentação? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço. 

f.Você sabe se alguns dos produtos ofertados são produzidos em Feira de Santana? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço. 

5) Os funcionários da escola estimulam os alunos a consumirem a alimentação escolar? Se sim, como 

isto ocorre? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6)Você tem conhecimento das diretrizes do CAE? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não. 

7) Tem nutricionista que frequenta sua escola? 

1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço 4.  Se sim, com qual frequência? ________________________  

8) a. O monitoramento do estado nutricional dos estudantes (peso/ idade; altura/idade; Índice de Massa 

Corpórea – IMC) é realizado nesta escola? 1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço.  

b. Informe o grau de relevância que você atribui para a avaliação nutricional dos estudantes como uma 

ação a ser realizada na escola:  

1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante. 

c. A quem cabe avaliar o estado nutricional dos estudantes na escola? 

___________________________________________________________________________________  

9) Depois de receber a alimentação, como fica o desempenho dos alunos durante as aulas? 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

LOCAL E DATA DA COLETA DE DADOS:  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

PARTICPANTE DA PESQUISA 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário (a) da pesquisa “A Educação Alimentar e Nutricional na sala 

de aula: desenvolvimento de material pedagógico para aplicação por professores de uma escola no município de Feira 

de Santana, BA”, que está sendo desenvolvida como atividade do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e 

Tecnologia Aplicada à Educação – GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB e pela Faculdade Nobre, do 

Grupo Nobre de Ensino de Feira de Santana, BA.  

O presente termo tem como base a Resolução do CNS de nº 466/12, que preconiza o respeito à dignidade humana e que exige 

que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por 

seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa (BRASIL, 2012).  

Como processo metodológico da pesquisa, será aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas, a fim de 

conhecer o perfil dos educadores, a Educação Alimentar e Nutricional na escola e as práticas educativas adotadas na escola.  

A pesquisa é justificada devido à necessidade de aprimorar as práticas de Educação Alimentar e Nutricional na escola para a 

promoção da alimentação adequada e formação de hábito de vida saudável de escolares, tendo em vista a relevância dos 

atuais problemas de saúde relacionados com a alimentação e nutrição.  

Ao concordar com a participação nesta investigação, você estará contribuindo de forma benéfica para obtenção de dados que 

serão úteis para fundamentar e justificar a realização da pesquisa e, consequentemente, contribuirá para o alcance dos 

objetivos propostos.  No entanto, cabe esclarecer que a sua participação é voluntária e sem remuneração, e que a qualquer 

momento, e por qualquer razão, sua participação poderá ser interrompida, tendo você todo o direito de deixar a pesquisa sem 

que esta atitude cause qualquer prejuízo para o seu convívio na escola. Cabe ressaltar que você corre o risco de não saber 

responder alguma questão e/ou se sentir constrangido (a) ao desconhecer alguns itens questionados e, diante disso, caso você 

se sinta lesado, poderá ser ressarcido de quaisquer danos que porventura possam ocorrer. As informações desta pesquisa 

serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Você deverá concordar que o material e informações obtidas 

por intermédio da pesquisa poderão ser publicados em aulas, congressos, palestras ou periódicos científicos.  Os dados da 

pesquisa serão guardados junto ao pesquisador por 05 (cinco) anos. E, para tornar válido o presente instrumento, você deverá 

assinar este termo de consentimento em duas vias conscientemente, confirmando por meio deste que concorda com a 

participação no estudo.  

Feira de Santana, ______ de _________________ de _________. 

  

__________________________________________           _____________________________________  

Assinatura do participante da Pesquisa                                Assinatura da Pesquisadora Responsável  

 

__________________________________________  

Assinatura do Pesquisador Orientador da Pesquisa  

___________________________________________          _____________________________________ 

                             Testemunha                                                                            Testemunha  

Dados dos Pesquisadores:  

Prof Ana Cecilia Vieira Fam - Mestranda do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação - GESTEC, da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Nutricionista e Docente da Faculdade Nobre de Feira de Santana – FAN  

Prof Dr Ivan Novaes - Coordenador e Orientador do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação - GESTEC, 

da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.  

OBS: Em relação a qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimento, poderá entrar em contato com Ana Cecilia Vieira Fam, no endereço 

Rua Desembargador Filinto Bastos, 1077, Centro, Feira de Santana – BA, Tel (75) 3486-2838. 
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APÊNDICE C: AUTORIZAÇÃO 

 


