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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou desenvolver um curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem como 

possibilidade de espaço de aprendizagem do componente curricular de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) no Curso de Nutrição da FAN, e teve como objetivos: elaborar um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA; criar um grupo de estudo cooperativo para imergir, 

sugerir e criar estratégias no AVA; desenvolver uma proposta através de um plano de ação e 

construir um novo plano para a disciplina de EAN. Desse modo, pode-se destacar que essa 

pesquisa sustenta-se nas perspectivas pedagógicas utilizando as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) como eixo fomentador para as atividades na disciplina de EAN em um 

AVA. Os ambientes virtuais foram criados e programados intencionalmente, mas são 

potencializados pelo educador e educando quando utilizam os espaços virtuais individual e 

coletivamente. Nesse ambiente os sujeitos se expressam, criam 

caminhos/possibilidades/meandros, visto que o AVA é um espaço que produz conhecimento. 

Pensar nos ambientes virtuais de aprendizagem como possibilidade de construção e difusão 

do conhecimento na disciplina de EAN foi considerado um caminho possível no sentido de 

promover a interdisciplinaridade e despertar novas formas pedagógicas de dinamizar e mediar 

os campos de atuação do profissional de nutrição, pensando sempre no caráter prático que a 

disciplina pode proporcionar. Destaca-se que a criação do grupo está amparada pela ideia de 

comunidades de práticas, considerada pela formação de um grupo de pessoas que estudam e 

desenvolvem um tema específico. A criação do AVA possibilitou a construção do 

conhecimento, pois as discussões estavam sempre centradas no melhor entendimento sobre 

TIC, atividade semi-presencial e consequente ressignificação da disciplina de EAN/FAN. A 

construção coletiva de um espaço virtual manifestou símbolos, expressões, conhecimentos, 

ideias. Essa construção foi garantida pelas ferramentas do AVA (chat e fórum).  

 

Palavras-chave: Educação; educação à distância; educação alimentar e nutricional; nutrição; 

tecnologia da informação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop a course in the Virtual Learning Environment as a possible 

learning space of the curricular component of Food and Nutrition Education (FNE) in the 

Nutrition program of FAN, and had as objectives: develop a Virtual Learning Environment-

VLE; create a cooperative study group to immerse, suggest and create strategies in VLE; 

develop a proposal through an action plan to build a new plan for the discipline of FNE. 

Therefore, it can be noted that this research holds up the pedagogical perspectives as it uses 

Information and Communication Technologies (ICT) as developer hub for activities in the 

FNE discipline in a VLE. Virtual environments have been created and programmed 

intentionally, but are enhanced by the teacher and student when they individually and 

collectively use the virtual spaces. In this environment the subjects express themselves, create 

paths / possibilities / intricacies, since the VLE is a space that produces knowledge. Thinking 

in virtual learning environments as the possibility of building and dissemination of knowledge 

in the FNE discipline was considered a possible way to promote interdisciplinarity and 

awaken new pedagogical ways to streamline and mediate the professional fields of the 

Nutrition professional, always keeping practical nature of the discipline in mind. It is 

noteworthy that the group creation is supported by the idea of communities of practice, 

considered by the formation of a group of people who study and develop a specific theme. 

The establishment of the VLE enabled the construction of knowledge, because the discussions 

were always focused on the better understanding of ICT, semi-classroom activity and the 

following redefinition of the FNE / FAN discipline. The collective construction of a virtual 

space expressed symbols, expressions, knowledge, ideas. This construction was guaranteed by 

the VLE tools (chat and forum). 

 

Keywords: Education; Distance Education; Food and Nutrition Education; Nutrition; 

Information technology and communication. 
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APRESENTANDO O BANQUETE DE SONHOS E DESEJOS... NUTRIÇÃO DE UMA 

FORMAÇÃO 

 

As discussões que nortearam essa pesquisa estão amparadas no uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Educação a 

Distância (EAD) como perspectiva pedagógica para a disciplina de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) do curso de nutrição da Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN). A 

pesquisa foi construída com base em pesquisas acadêmicas, vivências pessoais, discussões de 

textos no grupo de estudos, necessidade do ressurgimento à escrita oferecida pela prática 

docente e formação permanente. O desafio foi possibilitar esclarecimento sobre a inserção das 

TIC utilizando o AVA como ferramenta educacional para a disciplina de EAN.  

A Educação Alimentar e Nutricional é um campo de conhecimento vasto e fértil, pois carrega 

em suas entranhas discussões sobre hábitos alimentares, sociais, culturais, religiosos, 

econômicos e políticos podendo ser considerado um terreno em permanente crescimento de 

caráter intersetorial e multiprofissional que cria possibilidades de diálogos reflexões junto à 

comunidade e aos indivíduos envolvidos. Devem-se levar em consideração os determinantes, 

os significados que compõem o comportamento alimentar do grupo populacional que será 

estudado pelo profissional de nutrição em sua prática. 

Na formação do profissional de nutrição, como disciplina e como campo de prática, a EAN se 

faz necessária e importante, pois a mesma tem como área de pesquisa a extensão e a pós-

graduação, mas carrega fragilidades e desafios relacionados à insuficiência de práticas e 

métodos para se articular com outros campos de saberes como, por exemplo, o marco de 

referência
1
 que cita em sua versão de 2012: 

antropologia da alimentação, ética e filosofia, hegemonia da abordagem 

biomédica e estrutura curricular ainda incompatível com o contexto atual de 

mudanças comportamentais da alimentação; dificuldades em tornar a EAN 

transversal no projeto pedagógico; fragilidade nas articulações entre ensino, 

pesquisa e extensão; dificuldade do reconhecimento da EAN como 

problematizadora nas outras disciplinas curriculares do curso de graduação 

em nutrição (BRASIL, 2012, p.13). 

 

                                                           
1
 O marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas (2012) foi elaborado a 

partir dos resultados do (1) Encontro Educação Alimentar e Nutricional – Discutindo Diretrizes (Brasilia, 

outubro de 2011), (2) Atividade Integradora sobre Educação Alimentar e Nutricional realizada durante a IV 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. (Salvador, novembro de 2011); (3) Oficina de 

trabalho pré congresso World Nutrition (27 de abril de 2012;  no Rio de Janeiro).  O marco tem como objetivo 

promover um campo comum de reflexão e orientação da prática no conjunto de iniciativas de EAN que tenham 

origem, principalmente, na ação pública. 
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Essa incompatibilidade gera fragilidade e estranhamento em tornar a EAN uma possibilidade 

de difundir conhecimento e de promover construção fora do contexto apenas de alimentação 

saudável. Conforme esclarece sobre alimentação saudável no documento (Brasil, 2012) e 

entendida como direito humano básico, com a garantia do acesso permanente e regular, de 

forma justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos 

indivíduos, de acordo com o curso da vida e as necessidades alimentares especiais.  

O conceito acima traz inquietações e mostra que a nutrição e alimentação saudável não estão 

ligadas apenas ao consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) e sim a uma condição básica 

do humano, devendo-se levar em consideração o contexto e as circunstâncias em que o 

indivíduo está inserido.  A partir da ideia supracitada e pelas considerações que o Marco de 

Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas trazem, é que se 

configura a intenção na escolha pela abordagem da disciplina EAN.  Primeiramente, justifica-

se na minha trajetória de graduação em nutrição de não ter percebido essa disciplina como 

parte integrante e, sustentavelmente, importante para a formação do profissional, tendo sido a 

mesma relegada, desconsiderando seu caráter transversal nas ações em nutrição, sejam na 

clínica, comunidade, políticas públicas ou indústrias. 

As considerações que se seguem estão amparadas pelos questionamentos e estranhamentos 

que circundam as práticas em sala de aula como professora da disciplina EAN: Qual o 

profissional que pretendo formar? Qual a relevância da disciplina EAN na prática 

profissional?  E quais caminhos pedagógicos levaria repensar o componente curricular EAN? 

Estes questionamentos que circundaram minhas práticas na docência da disciplina EAN foram 

utilizados como um viés para repensar a dinâmica de funcionamento da disciplina que 

ministro, favorecendo a principal inquietação dessa pesquisa: quais caminhos pedagógicos 

podem ser utilizados na disciplina de EAN utilizando o AVA/Moodle como ferramenta 

de trabalho para discussões e fortalecimento das ações em nutrição, alimentação e 

saúde?  

Partindo disso a ideia foi criar formas e possibilidades para ressignificação dessa disciplina 

para o curso de nutrição da Faculdade Nobre de Feira de Santana e disseminar para outros 

campos de conhecimento as teorias da EAN, bem como favorecer práticas em nutrição. 

Assim, a pesquisa apresenta como objetivo geral: desenvolver um curso no ambiente virtual 

de aprendizagem, como possibilidade de espaço de aprendizagem do componente curricular 

de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no Curso de Nutrição da Faculdade Nobre de 

Feira de Santana- Ba. E como objetivos específicos: elaborar um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem-AVA na plataforma Moodle, com a pretensão de utilizar a portaria que 
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preconiza a utilização de até 20% de caráter semi-presencial; criar um grupo de estudo 

cooperativo para emergir, sugerir e criar estratégias no AVA; desenvolver uma proposta, 

através de um plano de ação, e possibilitar a construção de um novo plano para disciplina de 

EAN, com viés pedagógico e funcional. 

A pesquisa ressalta a possibilidade de difusão e construção do conhecimento através do uso 

das mediações das TIC nos espaços formais de aprendizagem. Este ambiente futuramente 

poderá ser utilizado por inúmeros sujeitos em qualquer instância/semestre, que estejam 

dispostos a interagir e entender a dinâmica que cerca a disciplina de EAN neste espaço 

pedagógico, o AVA. A intenção da utilização do AVA como espaço pedagógico funcionou 

em uma lógica de interação e otimização, fortalecendo os “laços” professor x aluno de 

nutrição bem como utilização das TIC no curso de nutrição da FAN. À medida que o AVA se 

torna viável, permite repensar sobre nossas práticas educacionais em sala de aula, sendo este 

um terreno fértil e em expansão, principalmente nas disciplinas da área de nutrição. 

Partindo das ideias supracitadas, a metodologia utilizada foi pesquisa ação, onde buscou-se o 

suprimento de uma necessidade do componente curricular, amparada primeiramente pela 

construção de um curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem na disciplina de EAN do 

curso de nutrição da FAN de forma colaborativa e cooperativa. A abordagem foi a utilização 

de comunidades de práticas, espaço considerado livre para aprendizagem, cuja adesão foi 

voluntária. Esse espaço utilizado pelo professor e o estudante está amparado por ser um 

espaço que possibilita elaboração e construção do conhecimento. Fez parte dessa pesquisa, 

inicialmente, um grupo de dez estudantes do curso de nutrição do sétimo semestre que já 

cursaram a disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, oferecida atualmente na matriz 

curricular no quinto semestre, cumprindo carga horária de 60 h semestral. As atividades do 

grupo finalizaram com mais da metade dos estudantes participantes ativos e construtores de 

ideias novas, ampliando o entendimento sobre EAN e a prática profissional de nutrição, bem 

como descobrindo um novo espaço (AVA) para discussões, implicações e inquietações. 

A ideia dessa pesquisa não é criar um modelo para a disciplina EAN, mas possibilitar 

caminhos à construção de um componente curricular cooperativo e funcional com cunho 

pedagógico, despertando nos futuros profissionais de nutrição a real importância da Educação 

Alimentar e Nutricional nas práticas de saúde. O produto final desse trabalho foi o AVA na 

disciplina de EAN, bem como a criação de um Novo Plano de disciplina. O AVA ficou pronto 

para utilização no semestre 2015.1; porém, deverá ser fomentado e potencializado o seu uso a 

cada avanço de semestre. Destaco que o grupo de estudo continuará com as discussões sobre 

EAN no espaço formal (sala de aula) e no informal (AVA), cabendo a integração de novos 
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participantes, com o intuito de estimular a participação em grupos de estudos, incentivo as 

discussões, imersão na pesquisa, fortalecimento das TIC e, futuramente realizar, a 

transversalidade dessa disciplina no currículo de nutrição da FAN. 

Diante das considerações expostas, o pensamento de Freire (1996, p. 50), deixa explícito que  

“como professor crítico, sou um „aventureiro‟, responsável, predisposto a mudança, a 

aceitação do diferente, nada do que experimentei em minha atividade docente deve 

necessariamente repetir-se”. O autor, com essas palavras traz, a convicção do ser educador e 

que as mesmas operam mudanças em palavras, práticas e consideram a imersão do educando. 

Nos poucos passos trilhados na docência, deparei-me com a “pedagogia da autonomia”, não 

como uma “receita de bolo” pronta a ser seguida, mas pela capacidade de pensar as 

consequências do ato de educar sobre a vida das pessoas, pois a autonomia está além do 

sentido de independência, encontrando ligada à emancipação, ao pensamento livre, crítico e 

reflexivo.  

É neste movimento de cuidado com o outro que compreendo a autonomia, permitindo-me 

descobrir o mundo da docência superior e da pesquisa, pois a autonomia é a permissão do 

indivíduo, é a expressão do sujeito para se tornar parte da história e não um objeto da 

formação. Paulo Freire (1996) se aproxima da questão da autonomia quando defende sobre a 

inconclusão do ser humano, de sua inserção em um permanente movimento de procura. O 

autor destaca a curiosidade ingênua e crítica, concebendo proposições epistemológicas.  

Os desafios de ser e estar no mundo, de instituir um pensamento autônomo e o movimento 

diário de me encantar e re-encantar com a “beleza de ser uma eterna aprendiz” 

(GONZAGUINHA, 1982), conduziram-me a escrita deste trabalho que nascem da dinâmica 

da formação profissional como nutricionista, pautada na função e na utilização de alimentos, 

para cuidar do próximo, aliar-se a prática da profissão docente, exigindo um compromisso à 

compreensão, desejos, medos, angústias e histórias de vida que permeiam e constituem o 

outro. Por isso, fiz destas inquietações provocadas pela nutrição molas mestras para uma 

pesquisa de engajamento. 

A intenção em ser docente sempre esteve presente em todos os momentos de minha vida, não 

apenas como estudante, mas também por ser filha de professora, que sempre procurou 

oferecer o máximo de qualidade no processo educacional no âmbito familiar e profissional, 

consolidando as ideias de Brandão (1981) de que a educação existe no imaginário das pessoas 

e na ideologia dos grupos sociais, e ali sempre se espera, que sua missão seja transformar 

sujeitos. As considerações de Brandão ratificam o intuito e o desejo pela docência que se 

constituía e se constitui em mim, e que estão amparadas na missão de possibilitar 
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conhecimento através da ciência da nutrição. Todo o movimento de cuidado com o próximo 

está ancorado nas ações de educação e, principalmente, no que tange à nutrição. A educação é 

um universo imenso e complexo, que dificilmente se conseguirá alcançar e refletir, pois 

abrange todos os momentos do ser consciente ou inconsciente. Essa reflexão sobre educação 

amparada por Kenski (2009), justifica o desejo pela prática docente na intenção metafórica de 

“extrapolar os espaços” utilizados para pensar, desejar, manifestar, compreender e agir. 

As experiências que me levaram à prática docente foram realizadas pela primeira vez na 

graduação em nutrição, quando surgiram oportunidades de substituição de professores na 

educação básica da rede pública nas disciplinas de Ciências e Biologia momentos marcados 

pelo contato direto com a comunidade escolar (professores, gestores, funcionários e  

estudantes) e com a construção de materiais didáticos para serem utilizados em sala de aula. 

Após o período de graduação, já atuando na área de formação como coordenadora de uma 

unidade de alimentação e nutrição no Hospital Geral da cidade de Feira de Santana/BA, 

surgiu a oportunidade de retornar à sala de aula como professora de um curso técnico. No ano 

de 2012, a minha trajetória docente começou a se delinear com o convite para lecionar em 

uma faculdade, na modalidade de professora substituta, e não declinei ao convite, pois era o 

caminho mais seguro para trilhar o mundo acadêmico. A consolidação ocorreu no ano 

seguinte, surgindo outras possibilidades como docente na graduação em nutrição, o que 

fortalecia o elo entre o desejo pela docência e o ingresso em uma instituição de ensino 

superior. Naquele momento senti a necessidade de aprofundar minha formação e imergir nos 

conceitos e teorias da área com a qual eu estava convivendo: a docência.  

Essa necessidade de engajamento na docência foi fortalecida pela proposta do Programa de 

Pós- Graduação Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (Gestec), o qual proporcionou um 

respaldo teórico e de pesquisa aplicada, algo que faz parte de minha ação formativa e 

educacional nos cursos onde atuo.  

Nessa possibilidade vislumbrei os possíveis meandros relacionados às dinâmicas sobre 

educação que este curso stricto sensu poderia possibilitar, abrindo espaço para reflexões e 

contraposições à construção de “meus” conhecimentos, e principalmente as experiências da 

nutrição ao ensino, mais especificamente na disciplina de Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN).  A minha inquietação pelo componente curricular EAN se deu a partir do meu 

primeiro contato com a construção de material didático, seleção de textos, planejamento 

pedagógico, entre outros. Nesse momento, lembro mais uma vez do livro de Paulo Freire 

“Pedagogia da Autonomia”, que até o momento não havia lido. E em contato com o 

componente EAN, deparei-me com a necessidade desta leitura, pois não poderia fugir dos 
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ensinamentos e discussões do autor, já que o mesmo remetia o pensamento pedagógico, à 

prática social e construção coletiva. A minha inconclusão como ser humano, meu 

inacabamento e o movimento da docência me impulsionavam a buscar possibilidades, de 

redimensionar/ressignificar a disciplina de EAN, pensando a disciplina de uma forma 

diferente e dinâmica que possibilitasse maior engajamento dos alunos em percebê-la como 

problematizadora, como centro das suas ações na sua atuação profissional amparadas pelo 

processo educativo em saúde, destacando que deve existir um alinhamento entre a teoria e a 

prática. 

As ações educativas em alimentação e nutrição têm recebido lugar de destaque as estratégias 

de ações em saúde pública que implicam a prevenção e o controle das doenças e agravos não 

transmissíveis.  

O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas utiliza 

a educação como processo permanente e gerador da autonomia, o qual as medidas 

pedagógicas adotadas em EAN devem privilegiar os processos ativos problematizadores que 

incorporam os conhecimentos e práticas populares contextualizados nas realidades dos 

indivíduos e grupos (BRASIL, 2012). 

Destaco que o desejo pelo mestrado se constituía em mim como o fato de compreender 

melhor as práticas em sala de aula, a construção de uma fundamentação sólida para 

permanecer em sala a fim, de provocar os sujeitos, estimulá-los; além de me provocar, 

desconstruir e permitir. É esta permissão que agora vos apresento através dos 

questionamentos e objetivos pontuados nesta pesquisa, bem como desenvolvida por meio da 

metodologia de ensino e de formação para os estudantes da disciplina EAN do curso de 

nutrição da FAN. 

As experiências vivenciadas e aqui compartilhadas me provaram que eu estava no caminho 

certo e na profissão desejada. O mestrado me inseriu num grupo colaborativo, o 

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), que me acolheu de forma 

natural e afetiva. Destaco que o grupo desenvolve pesquisas desde 2005 na rede pública de 

ensino com o objetivo de fomentar e difundir o desenvolvimento de ciência e tecnologias nas 

escolas através da formação de jovens pesquisadores mediados pelos usos, potencialidades e 

redimensionamento das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como meios de 

comunicação, formação e criação entre escola e comunidade.  

As reuniões do grupo acontecem semanalmente: nelas através dos participantes, agrego as 

contribuições que compõem este construto. Cabe lembrar que o processo da construção de 

conhecimento que se constituiu no cursos stricto sensu se deu através dos encontros, aulas, 
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grupos de estudos, eventos, entre outros espaços formativos, como a participação como aluna 

convidada da disciplina Educação e Contemporaneidade no Programa de Pós-Graducação em 

Educação e Contemporaneidade (PPDEduC), também da UNEB, lugares onde se constituíam 

discussões prazerosas e carregadas de informações, discussões, entusiasmo e cansaço 

justificado pelos deslocamentos do interior à capital. Porém, tudo isso me impulsionava a 

buscar melhores resultados em minha prática docente e também o crescimento pessoal. A 

distância passou de obstáculo a caminho que me conduzia ao conhecimento e a proposição 

desta pesquisa, aqui esboçada como colaborativa e coletiva. 

A construção dessa pesquisa foi composta por três capítulos, julgado como suficiente para 

sistematizar os questionamentos e objetivos traçados nesta pesquisa e nas intenções dos 

partícipes. Neste sentido as discussões do primeiro capítulo, denominado de: A Sala do 

Banquete- Saciando-se, convidamos o leitor ao entendimento desse estudo, sobre o curso de 

nutrição e os desafios da educação alimentar e nutricional no Brasil, bem como as 

potencialidades as Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e sua relevância nas 

práticas em Educação Alimentar e Nutricional, Educação a Distância (EAD), Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). O segundo capítulo, denominado Rota do Banquete, 

descreve a metodologia, estratégia e caminhos que nos levaram a construção do componente 

curricular EAN no AVA, utilizando a plataforma Moodle, bem como apresentação do novo 

plano da disciplina.  Finalizando, o último capítulo denominado O banquete que não 

cessa...colocando a mesa às considera-ações, tratou das (in) conclusões desse estudo, bem 

como análise reflexiva sobre um (re) pensar pedagógico da disciplina EAN, despertando uma 

abordagem pedagógico educacional e metodológico na utilização do AVA. Este capítulo 

trouxe as inquietações deste estudo baseado nas discussões e reflexões do grupo no AVA para 

a construção de uma base mais significativa para o componente EAN, explorando a semi-

presencialidade (EAD), como potencial a mobilização contínua e constante das ações em 

saúde e nutrição.   
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1 A SALA DO BANQUETE: SACIANDO-SE... 

 

“Um dos meus prazeres é passear pela feira. Vou para comprar. Olhos 

compradores são olhos caçadores: vão em busca de caça, coisas 

específicas...” (ALVES, 2010, p.1) 

 

 

Rubem Alves, com o pensamento acima, faz-me pensar como para a pessoa humana quão 

importante se faz buscar sua caça e, principalmente, as coisas específicas que circundam as 

necessidades diárias de relacionamento, interação e provocações proporcionadas pelo 

movimento do cotidiano. Essas “coisas específicas” me inquietam e também harmonizam 

momentos e encontros preciosos com atividades diárias em nutrição e minha prática docente. 

Nessa busca que não cessa, convido você, leitor, para que juntos possamos compreender os 

meandros que nos levaram a desenhar essa pesquisa e buscar interlocutores para esse estudo. 

 

1.1 NUTRIÇÃO E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO 

BRASIL 

 

Os primeiros documentos que datam a iniciativa da Educação Nutricional no Brasil datam 

década de 1930 e ocorreram, principalmente, nos estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Ceará. Segundo Boog (2013), o interesse pela ciência da nutrição, nessa mesma 

época, já era evidente em vários países, e alguns cientistas e escritores brasileiros trouxeram 

para o Brasil tal preocupação. Sem esgotar a lista dos principais autores, destacam-se os 

estudos de Josué de Castro
2
 e Gilberto Freyre

3
, ambos tinham influências políticas, e foi no 

governo de Getúlio Vargas que a nutrição ganhou destaque, uma vez que o governo Vargas 

precisava colocar em prática o projeto político trabalhista.  

Durante aquele período governamental, a Educação Alimentar (EA), como era chamada na 

época, surgiu com a ideia de ser um grande negócio que determinaria mudanças significativas 

nas condições alimentares da população brasileira (entenda-se população aquela representada 

pela classe dos trabalhadores). A educação alimentar estava a serviço de um programa 

centralizador que tinha total interesse em fortalecer os laços trabalhistas da classe urbana com 

as indústrias que estavam se consolidando no Brasil. Boog (1997, p. 6) destaca ainda que, na 

                                                           
2
Josué de Castro, médico-cientista, nascido em Recife, teve uma profunda influência na vida nacional e grande 

projeção internacional nos anos que decorreram entre 1930 e 1973. Os estudos estavam centrados no problema 

da fome e da miséria da população brasileira. 
3
 Gilberto Freyre (1900/1987), sociólogo, nascido em Recife, autor de “Casa grande e Senzala”, sua principal 

obra. 
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década de 1940 a nutrição ganhou status, pois o governo acreditava que a EA era um caminho 

estratégico para a mudança nas condições alimentares dos trabalhadores das indústrias e, 

consequentemente, dos seus familiares. Nas discussões do Marco de Referência (BRASIL, 

2012) a EA estava cumprindo um papel limitado por estar centrada apenas nos trabalhadores, 

com campanhas de introdução de novos alimentos e recomendações alimentares. Neste 

aspecto, a EA estava direcionada a “ensinar a comer”, forma considerada alheia a muitos 

hábitos alimentares, desconsiderando o sujeito e suas implicações. A EA assumia naquele 

período histórico um papel mecânico e técnico, conforme afirmado por Boog (1997, p. 6):  

 

O paradigma social foi substituído pelo paradigma técnico que procurou racionalizar 

as atividades de produção de alimentos e suplementação alimentar atribuindo 

exclusivamente aos técnicos que trabalhavam sob a égide do “Estado autoritário” em 

estreita colaboração com o setor produtivo, a decisão acerca dos programas sociais. 
 

 

As indústrias de alimentos estavam interessadas nas pesquisas de tecnologias de “novos 

alimentos”, e o Estado se propunha a adquirir e distribuir programas de suplementação 

alimentar. Neste sentido, a EA estava relegada a um segundo plano. Castro e Peliano (1985 

apud BOOG 1997, p. 6) citam que o aspecto que tange o binômio alimentação/educação foi 

substituído pelo binômio alimentação/renda, e os programas de educação alimentar partiram 

para o “exílio” por aproximadamente duas décadas. A orientação do binômio 

alimentação/renda se pautava na conclusão que o governo afirmou de que o problema na 

educação alimentar estava na aquisição dos alimentos, relacionadas exclusivamente ao poder 

aquisitivo. Essa conclusão ocorreu na década de 1970 quando muitas transformações e 

pesquisas estavam acontecendo no intuito de identificar parâmetros sobre o consumo 

alimentar. O Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef), realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) nos anos 1974-1975 mostrou que o problema alimentar no 

Brasil era de ordem quantitativa, ou seja, faltavam calorias na dieta e os alimentos eram 

insuficientes devido à baixa renda, e não pela falta de informações.  

Boog (2013) chama atenção para este fato e conclui que o obstáculo não estava na 

alimentação inadequada, mas na pequena renda obtida pelos trabalhadores, a qual incidia nas 

transformações estruturais no modelo econômico, na efetividade do programa e no poder de 

resolução.  

Os fatos conclusivos dessa pesquisa do IBGE/1974 refletiram na área de alimentação e 

nutrição, fizeram com que as práticas em educação “nutricional” e não mais “alimentar” 

fossem invasivas, pois desconsideravam a cultura alimentar dos indivíduos e da comunidade, 

bem como costumes sociais, religiosos e econômicos, já que o estudo havia concluído que 
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“ricos” e “pobres” comiam os mesmos alimentos, apenas em quantidades diferentes. Boog 

(2013) reitera que a mudança na nomenclatura de educação alimentar para nutricional tem 

explicação nos seguintes fatores: primeiro, o caráter mais técnico das intervenções na área de 

nutrição; segundo o, desenvolvimento de programas de educação em nutrição no exterior 

apoiados em dados epidemiológicos ; terceiro, as publicações científicas sobre o tema, tratado 

sob a palavra chave “nutritioneducation”.  

Os fatores que levaram às mudanças na nomenclatura não surtiram efeitos, já que a 

“nutritioneducation”, estava caminhando para um repouso de aproximadamente vinte anos, 

excluído do interesse político e, principalmente, do acadêmico, consequentemente 

estagnando.  Durante esse período, a educação nutricional se fazia presente apenas na prática 

profissional do nutricionista, pois a necessidade de utilizar estratégias e manejos com o 

paciente era latente, especialmente quando o tratamento apresentava características curativas
4
. 

Como havia poucos estudos acadêmicos publicados, algumas estratégias eram insuficientes 

para atender as demandas individuais e populacionais. 

Na década de 1990 a Educação Nutricional (EN) retorna com pouca bagagem, já que não 

havia estudos consistentes na área de nutrição, e por estar estagnada por duas décadas. Porém 

com demandas emergenciais de um fenômeno novo - obesidade - como problema de saúde 

pública, abalou-se a ideia do binômio alimentação/renda. O novo fenômeno da obesidade 

trazia implícita e explicitamente o aparecimento de doenças crônicas não-transmissíveis 

(hipertensão, diabetes, cardiopatias e problemas circulatórios), exigindo uma atenção dietética 

e educativa sob a orientação de profissionais habilitados – os nutricionistas. A sociedade 

cobrava iniciativas eficazes e imediatas. Porém o despreparo dos nutricionistas era e ainda é  

perceptível, conforme  afirma Boog (2013, p. 71-2): 

 

nutricionistas percebiam-se despreparados para essa atuação, porque a bagagem 

teórica que trouxeram da graduação era restrita: não havia livros, não havia artigos 

científicos, não havia cursos e palestras em educação nutricional, não havia 

disciplina nem docentes que aceitassem orientar trabalhos sobre educação 

nutricional nos cursos de pós- graduação em nutrição.  

 

 

Somente na década de 1990 a educação nutricional começou a ser resgatada e revalorizada. 

Nesse período, com a renovação da promoção da saúde
5
 e educação em saúde, inspiradas, 

                                                           
4
Expressão utilizada na medicina se referindo à tendência dos tratamentos em saúde serem de caráter curativo e 

não preventivo. 
5
WHO. Carta de Ottawa. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Ottawa, novembro de 

1986. Disponível em: http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf; WHO. Declaração de 
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enormemente nas teorias de Paulo Freire é destacada no Marco de Referência (BRASIL, 

2012) a intenção de compreender a EAN e trazer elementos reflexivos e críticos sobre a 

incapacidade de promover hábitos alimentares saudáveis de forma autoritária, prescritiva e 

limitada, sem conhecer outras dimensões, como: hábito cultural, econômico e religioso do 

indivíduo e da população. O interesse agora é direcionar o profissional de nutrição a uma 

conduta que utilize o conhecimento técnico, mas que não renegue a escuta e a sensibilização 

dos indivíduos assistidos. 

Neste trecho, antes de falar sobre o curso de nutrição, quero deixar claro a adoção do termo 

“Educação Alimentar e Nutricional” e não “Educação Alimentar” ou “Educação Nutricional”, 

que ao longo do texto tenho utilizado. As três siglas EA, EN e EAN apresentam ideias 

diferentes quando utilizadas separadas. Na nomenclatura utilizada atualmente Educação 

Alimentar e Nutricional, a ideia é mostrar o escopo das ações que abrangem os aspectos de 

alimentos, de alimentação e os nutricionais. O Marco de Referência em Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012, p. 8), esclarece o conceito:  

Educação Alimentar e Nutricional
6
 é um campo de conhecimento e prática contínua 

e permanente, intersetorial e multiprofissional, que utiliza diferentes abordagens 

educacionais problematizadoras e ativas que visem principalmente o diálogo e a 

reflexão junto a indivíduos ao longo de todo o curso da vida, grupos populacionais e 

comunidades, considerando os determinantes, as interações e significados que 

compõem o comportamento alimentar que visa contribuir para a realização do 

Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e garantia da Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), a valorização da cultura alimentar, a 

sustentabilidade e a geração de autonomia para que as pessoas, grupos e 

comunidades estejam empoderadas para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e 

a melhoria da qualidade de vida. 

 

Esse conceito nos faz refletir sobre abordagens educativas pedagógicas que devem ser 

adotadas na EAN, privilegiando os processos ativos e problematizadores que utilizam o 

conhecimento do indivíduo e da população na criação de estratégias funcionais e direcionadas 

para cada necessidade. Cito como exemplo uma população de idosos, diabéticos e hipertensos 

que antes da intervenção e aplicação de estratégia em nutrição, precisa ser estudada no sentido 

de conhecer seus hábitos alimentares e culturais para, após análise detalhada, fazer a escolha 

correta da aplicação de métodos de nutrição para esses idosos que são diabéticos e 

hipertensos. 

                                                                                                                                                                                     
Adelaide.Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Adelaide, Austrália, abril de 1988.D 

isponível em: <http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Adelaide.pdf>. Acesso em 04 de março 2014. 
6
 O conceito de EAN apresentado no texto principal do Marco de Referência é produto de todos os encontros 

realizados durante o processo de formulação da proposta apresentada para esta consulta pública.   

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Adelaide.pdf
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Sabe-se que é um desafio, pois a comunidade tem consciência de que não deve consumir 

alimentos com açúcar e sal em decorrência da sua doença, mas o profissional precisa 

possibilitar um caminho de forma pedagógica para que esse indivíduo compreenda a 

importância e natureza da nutrição na sua vida e saúde. Reitera-se a relevância em respeitar os 

hábitos alimentares e culturais que esses sujeitos praticam e perceber que as mudanças não 

serão imediatas: precisa-se de um cuidado na escuta, no manejo e na prescrição do plano 

alimentar ou nas orientações alimentares. Esses cuidados e estas ponderações justificam-se 

por meio do modelo transteórico
7
 (TORAL; SLATER, 2007), o qual esclarece a utilização de 

estágios de mudanças para integrar processos e princípios à mudança comportamental em 

saúde. Para este estudo, o modelo transteórico no comportamento alimentar classificou (05) 

cinco estágios seguintes: pré-contemplação, contemplação, decisão, ação e manutenção. Cada 

estágio (Quadro 1) representa a dimensão temporal da mudança do comportamento, ou seja, 

mostra quando a mudança ocorre e qual é seu grau de motivação para ser realizada. 

(GREENE et al, 1999). 

 

FASES MUDANÇA COMPORTAMENTAL TEMPO 

 

 

PRÉ- 

CONTEMPLAÇÃO 

A mudança comportamental ainda não foi considerada pelo 

indivíduo ou não foram realizadas alterações no 

comportamento e não há intenção de adotá-las num futuro 

próximo. 

Tal situação pode ser decorrente da falta de informações 

corretas sobre as consequências de seu comportamento ou 

refere-se à situação na qual o indivíduo já realizou diversas 

tentativas frustradas de alterar suas atitudes. Os indivíduos 

nesse estágio reconhecem a solução, mas não reconhecem o 

problema. 

Média de seis 

meses. 

 

 

 

 

CONTEMPLAÇÃO 

O indivíduo começa a considerar a mudança comportamental. 

Isto é, pretende-se alterar o comportamento no futuro, mas 

ainda não foi estabelecido um prazo para tanto.  

O indivíduo, portanto, reconhece que o problema existe, está 

seriamente decidido a superá-lo, mas ainda não apresenta um 

comprometimento decisivo. 

Refere-se, por exemplo, ao indivíduo que reconhece que tem 

um padrão alimentar pouco saudável, mas acredita que a falta 

de tempo, o preço ou o sabor desagradável de 

alimentos tidos como saudáveis não possibilitam a adoção de 

uma dieta adequada. 

Não existe um 

tempo delimitado. 

 

DECISÃO 

Estágio também denominado de preparação, no qual o 

indivíduo pretende alterar seu comportamento, geralmente, 

após ter superado tentativas anteriores frustradas. São 

realizadas pequenas mudanças e um plano de ação é adotado, 

ainda sem assumir um compromisso sério com o mesmo. 

Futuro próximo 

(mês seguinte) 

                                                           
7
Abordagem do modelo transteórico no comportamento alimentar: Corresponde ao treinamento profissional 

para aquisição de habilidades técnicas que motivem os indivíduos no sentido desejado e também ao aspecto para 

utilização e integração de modelos teóricos no planejamento dessas ações. Disponível em: Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 2007. 
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AÇÃO 

Corresponde àqueles que alteraram de fato seu comportamento, 

suas experiências ou seu ambiente de modo a superar as 

barreiras antes percebidas. Tais mudanças são visíveis e trata-se 

de um estágio que exige grande dedicação e disposição para 

evitar recaídas. Por exemplo, um indivíduo que reduziu seu 

consumo de alimentos gordurosos, visando à melhora do perfil 

lipídico, e passa a reconhecer os primeiros benefícios da 

modificação de suas práticas anteriores poderia ser classificado 

em ação. 

Ocorrerão 

recentemente, 

nos próximos seis 

meses. 

 

 

MANUTENÇÃO 

Quando os indivíduos modificaram seu comportamento e o 

mantiveram. O foco é prevenir recaídas e consolidar os ganhos 

obtidos durante a ação. Cabe ressaltar que não se trata de um 

estágio estático, tendo em vista que há uma continuação da 

mudança de comportamento iniciada no estágio anterior. Em 

relação à alimentação, poderia corresponder a um adulto que 

passou por uma educação alimentar e adotou uma dieta 

saudável há mais de um ano. 

Modificou seu 

comportamento e 

o manteve por 

mais de seis meses 

Quadro 1: Dimensão temporal da mudança do comportamento 

Fonte: Modelo Transteórico do Comportamento Alimentar Toral e Slater ( 2007, adaptada pela pesquisadora). 

 

 

O quadro 1 esclarece os estágios e demonstram que as mudanças de comportamento alimentar 

não ocorrem de forma linear e estática porque existe um sujeito envolvido, o qual direciona e 

cria possibilidades às mudanças alimentares.  Salienta-se a importância da abordagem 

holística como imprescindível para enfrentar o desafio de motivar os indivíduos para a adoção 

de uma alimentação mais adequada e saudável. Os estágios ilustram a importância de 

conhecer a comunidade, o grupo populacional, e de destacar que o nutricionista precisa estar 

preparado para criar estratégias adequadas antes da aplicação dietética, da abordagem 

nutricional, do manejo e esclarecimento sobre alimentação, nutrição e saúde. 

 

1.2 NUTRIÇÃO: CAMINHOS DE UMA INSTITUIÇÃO  

 

O curso de nutrição encontra-se na área de conhecimento das ciências da saúde. O início do 

funcionamento do Curso de Nutrição na Faculdade Nobre (FAN) foi em janeiro de 2005, após  

aprovação  pelo Ministério da Educação/MEC, com ensino presencial, carga horária mínima 

de 3.320 horas, período mínimo de integralização de oito semestres e máximo de dez 

semestres. A carga horária dos componentes curriculares soma 2.448 horas, perfazendo 74% 

da carga total; para o estágio curricular supervisionado, a carga horária é de 672 horas, 

respeitando os 20% preconizados na resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Superior (CNE/CES, No. 5, de 7 de novembro de 2001); e a carga horária 

complementar de duzentas horas, somando 6% do total,  conclui o total das 3.320 horas do 

Curso de Nutrição da FAN. 
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A resolução do CNE/CES de novembro de 2001, no Artigo 3º, esclarece o perfil do 

egresso/profissional em nutrição com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a 

atuar visando à segurança alimentar e à atenção dietética em todas as áreas do conhecimento 

em que alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautando-se em princípios éticos, com 

reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Ainda conclui que o 

nutricionista com licenciatura em nutrição está capacitado para atuar na educação básica e na 

educação profissional em nutrição. 

A nutrição direcionada ao ensino e formação de profissionais nutricionistas, desde suas 

origens, no ano 1939, no estado de São Paulo, e quatro anos depois no Rio de Janeiro, sempre 

esteve presente em seu currículo, com pelo menos uma disciplina com foco pedagógico. 

Porém somente em 1964, na Portaria n° 514, é que se fixou no currículo mínimo o 

componente Pedagogia Aplicada à Nutrição, recomendando que as disciplinas seriam 

agrupadas por áreas gerais, com destaque para as ciências pedagógicas. Essas ideias estavam 

ancoradas no princípio do desenvolvimento de programas direcionados a comunidades e, 

principalmente, com a formação profissional direcionada para o âmbito social, destacando que 

a área pedagógica deveria ocupar um quinto (1/5) da carga horária do curso.  

Essa proposição compreendia agregar o envolvimento da comunidade juntamente com o 

profissional e articular positivamente a construção dos programas a partir das necessidades 

populacionais, os quais poderiam ter respostas e resultados positivos. Essa articulação foi 

renegada, e timidamente aparece nos currículos de nutrição, pois, em 1973, em São Paulo, na 

segunda Conferência para Treinamento de Nutricionistas - Dietistas de Saúde Pública  

(Cepandal), estimulava-se a ideia da articulação entre áreas biológicas e sociais, embora o 

Conselho Federal de Educação privilegia-se os conhecimentos da área biológica. Assim a 

disciplina Educação Nutricional ficou inserida na área de nutrição aplicada, junto com as 

disciplinas de Avaliação Nutricional e Nutrição em Saúde Pública. Destaco que as disciplinas 

ligadas à área de nutrição aplicada não levaram/levam em consideração a pedagogia, 

descaracterizando o cunho pedagógico dentro das ciências da nutrição, como preconizado no 

início da formação profissional.  A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, n° 9394, de 20 de 

dezembro de 1996) esclarece no seu Artigo 53 que as universidades têm autonomia para criar 

e organizar o currículo dos cursos e programas, eliminando a exigência de um currículo 

mínimo. Dessa forma, se a universidade não incluir em seu currículo a disciplina Educação 

Nutricional, para o MEC não faz diferença, pois as mesmas encontram sustentação na LDB 
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mencionada. Mas uma vez deixando-a fora do currículo, estariam contrariando a Lei Federal 

n° 8234/1991 que regulamenta sobre o profissional de nutrição, destacando que educação 

nutricional é “atividade privativa do nutricionista”; portanto, as universidades mantém essa 

disciplina em sua matriz curricular, mas cada uma com carga horária definida pelas 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

Essa carga horária reflete o grau de importância e direcionamento que as universidades 

desejam enfatizar. Contudo, este trabalho não visa em seus objetivos discutir o currículo do 

curso de Nutrição, embora deixe aqui um viés para discussões futuras.  

Educação Alimentar e Nutricional não é uma disciplina fácil e nem uma tarefa simples. Sua 

complexidade exige profunda compreensão dos significados das pequenas/grandes tarefas da 

vida relacionadas com a alimentação, e a convicção de que, por intermédio de uma educação 

de boa qualidade, é possível reduzir o sofrimento humano com doenças e os gastos públicos 

com seu tratamento, e ainda melhorar a qualidade de vida do homem por intermédio da 

promoção de sua saúde.  

Partindo dessas discussões, cabe destacar o Plano Pedagógico Institucional (PPI/FAN), 

elaborado em sua primeira versão em 2006, e posteriormente revisado e ampliado em 2014. O 

PPI fomenta a experiência como elemento que contribui para o aprimoramento da visão 

prática dos alunos. A intencionalidade da ação educativa está pautada sempre nos princípios 

éticos, políticos, científicos e estéticos (arte e cultura), na busca por atender as expectativas e 

anseios da IES, da coordenação do curso de nutrição, dos estudantes e da comunidade- quatro 

elementos importantes para a reflexão coletiva e produção do conhecimento. Esse ambiente 

fértil inaugura um espaço artesanal, o que possibilita a emancipação dos estudantes 

aproximando a teoria da prática, ratificando a ação mediadora do educador/professor. A 

ênfase desse objeto de estudo encontra-se alicerçada nas ideias traçadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano 

Pedagógico do Curso (PPC) da FAN, mostrando que esta pesquisa caminha a favor da missão, 

princípios e valores da faculdade. Torna-se relevante destacar que a FAN deu início as 

discussões sobre às TIC através da parceria realizada com o GESTEC/UNEB, parceria que 

possibilitou consolidação e entendimento, aprofundamento sobre as TIC. Atualmente, a IES 

conta com um setor específico que trabalha para o aprimoramento e potencialização do uso 

das TIC, utilizando principalmente o AVA, sustentado na plataforma Moodle, nas disciplinas 

de caráter semi-presencial.  

Deste modo, com base nas considerações expostas sobre o curso de nutrição e o componente 

Educação Alimentar Nutricional, e no PDI/FAN, utilizei esses caminhos como provocadores 
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às discussões para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Educação a Distância 

(EAD) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atrelados ao componente estudado, com 

o intuito de criar um possível caminho dinâmico, criativo e pedagógico para a disciplina de 

EAN da Faculdade Nobre de Feira de Santana- BA. 

 

1.3 TIC: POSSIBILIDADES AO COMPONENTE EAN 

 

Com a intenção de provocar os caminhos que me levaram à construção desse objeto, preciso 

ancorar as ideias que norteiam as discussões sobre Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). Mas, para isso, primeiro é necessário situar a que tecnologias nos referimos.  

Descortinamos o conceito de tecnologia que segue além do seu caráter mecanicista, técnico e 

instrumental, mas que vem garantido seu espaço no princípio da criatividade e da 

transformação do ser humano quando se utiliza de recursos materiais (técnicas e 

instrumentos) e imateriais (elementos simbólicos e cognitivos). Lima Jr. (2005, p.16) destaca 

que “refletir a tecnologia é refletir o próprio homem, porque o ser humano está totalmente 

implicado na tecnologia e a tecnologia está totalmente implicada no humano”. 

Isso faz refletir sobre a subjetividade que desperta no ser humano as ações imaginativa, 

reflexiva e motora. É essa articulação homem-máquina que faz transformar o meio e criar 

processos tecnológicos. Na perspectiva da criatividade, o homem utiliza o meio e os recursos 

disponíveis, fazendo da técnica a arte e a criação, as quais se justificam pela necessidade do 

homem de buscar respostas para as vivências do seu cotidiano, transformando a natureza e a 

si mesmo. E toda vez que transforma, produz conhecimento. 

Para Lima Jr. (2005, p. 14), 

(...) o ser humano ao vivenciar um tal processo criativo, transformativo/ tecnológico, 

também se percebe neste processo, reflete sobre o próprio processo, representando-o 

para si mesmo e para os outros, de modo que gera conhecimento específicos sobre a 

tecnologia e sobre a técnica, sobre formas e meios de atuação expressando-o através 

da linguagem e instituindo-se a partir de interesses diversos (...). 

 

No processo histórico, em que o indivíduo, está inserido é latente a produção de 

conhecimento, e ela se atualiza a todo momento sustentada pelo processo de transformação e 

ressignificação do ser. Insere-se neste contexto a linguagem comum da condição humana, que 

se estrutura de forma simbólica, ou seja, transforma-se em símbolos e se atualiza com 

significados, dependendo do sujeito e do contexto em que esteja inserido. A partir dessas 

ideias, as TIC se expressam como perspectiva na condição de linguagem e como estrutura 
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comunicativa social e material, porosa e incompleta (LIMA JR., 2005).  Essa incompletude se 

atualiza o tempo todo.  

Entender a dinâmica de funcionamento da tecnologia pelo caminho tecnicista é mais 

confortável, pois este leva em consideração o produto acabado, pronto/uso, e por isso se torna 

pertinente entender e ratificar de que tecnologia se está falando, pensar uma disciplina com 

um grupo, e fazê- la funcionar em um AVA. A tecnologia constitui o princípio da criatividade 

e transformação, ratificando que a base material (computador, vídeos, telefones, televisão, 

etc) são recursos tecnológicos indispensáveis, desde que os mesmos sejam entendidos e 

explorados à luz do processo criativo e transformativo.  Na relação Educação-TIC, como 

afirma Lima Jr. (2005), não basta compreender o significado das TIC, mas funcionar, viver 

dentro de sua dinâmica. 

As TIC não representam apenas um conjunto de ferramentas e métodos de funcionamento, 

mas uma composição de símbolos que consideram o sujeito e a coletividade.   

Nesta rede de intenções entre educação, tecnologia, TIC, EaD, AVA e EAN é que o 

desenvolvimento das atividades no AVA do componente curricular EAN se expressa; pois, 

com base no diálogo, implica-se o encontro com o outro (professor e estudante), formando um 

espaço artesanal. Essa reflexão é reiterada por Almeida (2006) quando trata da incorporação 

da ideia do outro para a reconstrução de conceitos e a reelaboração das representações 

expressas. Nessa perspectiva, existirá o rompimento com o espaço temporal da aula presencial 

e aula virtual mediada pelo AVA, possibilitando meandros para uma organização educacional 

e abertura de espaços pedagógicos que servem de apoio às atividades da sala de aula 

presencial. 

Ao olharmos para o produto desse ensaio, deparamo-nos com a construção de um AVA que, 

pela perspectiva mecânica, já se encontra em posição de pronto/uso. Portanto, ratifico que a 

ideia central é construir este ambiente de forma cooperativa e colaborativa, para que juntos 

possamos descobrir as singularidades e potencialidades do componente curricular EAN no 

AVA. Nessa lógica de entendimento, as tecnologias vistas pelo viés mecânico são 

consideradas como a extensão dos sentidos do homem. Esse pensamento cria uma relação de 

subordinação e consequentemente, de dependência, tornando essa relação descontinuada ao 

passo que a tecnologia interage e interfere no próprio sentido da existência humana 

(PRETTO; PINTO, 2006) o que implica um aprendizado dos significados e significantes de 

cada indivíduo, possibilitando o embricamento desses elementos: homem e máquina. 

Prado e colaboradores (2012) destacam que o advento das TIC na sociedade contemporânea 

proporcionou experimentar novas formas de relação com os indivíduos. E Lévy (2010) deixa 
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claro que as TIC inseriram novas maneiras de pensar e de conviver, e estão sendo elaboradas 

no mundo das telecomunicações e da informática.  

As discussões de Lima Jr. (2005) nos remetem ao entendimento da tecnologia a partir da 

filosofia grega de técnica, que se fragiliza com a divisão do homem e a máquina, mas que se 

difundem entre si. Destaca-se a máquina - computador - como uma tecnologia proposicional, 

que surgiu para suprir necessidades comunicacionais e informacionais contemporâneas, 

evidenciadas com o desenvolvimento da TIC. O autor contextualiza metaforicamente as TIC 

como linguagem que se atualiza, favorecendo as trocas simbólicas que se movimentam e 

criam formas, meios, caminhos e possibilidades de produção. Essa intenção é justificar que as 

TIC não são padronizáveis; para elas não existem modelos, leis e normatizações. Desta forma, 

os recursos tecnológicos são indispensáveis, mas não são construtos importantes 

isoladamente: os mesmos devem ser entendidos e explorados criativamente pelo sujeito, 

revelando seus interesses quando utiliza os recursos tecnológicos. 

Partindo das ideias supracitadas, a tecnologia está intimamente ligada ao ser humano, que 

utiliza a criatividade para produzir aparatos as suas necessidades dentro das organizações, 

relações humanas e sociais. Lembra-se que essa relação é gerenciada/mediada pelo homem, 

considerando as questões simbólicas/subjetivas, uma vez que tais implicações do ser humano 

e da máquina justificam a utilização dos recursos materiais e imateriais, fazendo desse 

processo uma via ativa e criativa que se ressignifica a todo momento, tornando-se um 

ambiente instável no sentido da incompletude do próprio sujeito. 

Para Arendt (apud HETKOWSKI; LIMA JR., 2006, p. 31), todo 

(..) ser humano age desenvolvendo o labor, o trabalho e as ações, constituindo o 

mundo e constituindo-se a si mesmo, nesta dupla inserção/afirmação/expressão de 

si/pertença. Para satisfazer os imperativos do corpo o ser humano desenvolve ações 

e atividades específicas, na forma de práticas sociais, individuais e coletivas (...). 

 

Desta forma, a tecnologia direciona o processo e o progresso, pois considera as relações dos 

sujeitos, a cultura, a história e se criam caminhos/meandros de possibilidades existenciais no 

sentido de mudanças, transformações e símbolos, a partir dos vieses que o homem constrói e 

produz conhecimento, processando-os através da linguagem e, consequentemente, das 

tecnologias. O ser humano é percebido como agente artístico, ativo, criativo, transformativo e 

tecnológico, mediado por suas intervenções, transformando assim os espaços educacionais. 

Os recursos tecnológicos ajudam a descentralizar as atividades pedagógicas clássicas 

caracterizadas pelo professor que transmite conhecimento e o aluno que aprende. O 
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desenvolvimento das TIC mostrou que pode existir interação nos espaços formais e informais, 

deixando clara a relação de troca de conhecimento entre professor e estudante. 

Ressalta-se que as TIC manifestam no sujeito a inauguração desse acontecimento (ativo, 

criativo, transformativo), gerando uma estrutura que proporciona, além de um modelo, uma 

dinâmica que se atualiza, potencializa e se transforma.  

O caráter potencializador das TIC é afirmada por Hetkowski (2004, p 135):  

Está relacionado ao movimento que eles podem desencadear no processo de 

formação dos professores. Essa formação, ao explorar as potencialidades das TIC, 

estará inter-relacionando uma diversidade de práticas/sociais, culturais, políticas, 

administrativas, pedagógicas entre outras as quais problematizam, modificam, 

envolvem ou fortalecem o contexto dos acontecimentos social, histórico, cultural e 

político através de intervenção efetiva dos sujeitos professores.  

 

 Portanto, a construção do AVA na disciplina EAN será um momento oportuno para que a 

dinâmica e a atualização aconteçam, proporcionando uma transformação de ordem 

pedagógica, cultural, social, político-administrativa que irá ser mediada pelos sujeitos 

participantes da construção do ambiente. 

O entendimento entre TIC e EAN nos coloca no cerne do debate sobre as tecnologias e seus 

entrelaçamentos nas práticas de Educação e Nutrição. Assim, para Leal, Alves e Hetkowski 

(2006) a interface educação e tecnologias reflete os obstáculos epistemológicos. As autoras 

afirmam que toda racionalidade capitalista que tenta se impor à educação como verdade 

absoluta, sempre deixará “fissuras”, as quais potencializam o uso de diferentes tecnologias e 

são campos disseminadores para o pensamento e a reflexão de novas formas pedagógicas, 

mediando os processos formativos dos professores.  

Essas possíveis brechas permitem pensar e direcionar os processos formativos a partir do tear 

que mobilizam para as Tecnologias da Informação e Comunicação. Os espaços que são 

mediados pelas TIC oferecem ao indivíduo a capacidade de criação, expressão e autorização. 

Essa dinâmica propicia o surgimento do coletivo, que gera a solidariedade humana. Nesse 

sentido, o AVA se estrutura nas TIC como dinâmica capaz de potencializar os processos 

formativos, quando media a interação entre professor, estudante e conhecimentos. Essa 

estruturação é um caminho encontrado para a potencialização da EAN, ao passo que 

possibilita um olhar diferenciado do estudante devido à proposta à construção de um ambiente 

cooperativo, colaborativo e solidário.  
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1.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

“Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e  

foi aprendendo socialmente que,  historicamente, mulheres e homens  

descobriram que era possível ensinar” 

(FREIRE, 1996, p. 23). 

 

A reflexão de Freire suscita a relação social existente no ato de aprender entre o homem e a 

mulher nas suas ações diárias. Esse aprendizado deve estar a serviço da modelagem das 

atividades pedagógicas, de modo a trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensino que 

sejam funcionais. O autor sempre destacou a importância da construção coletiva do 

conhecimento e aqui utilizo essa provocação para tratar educação a distância (EaD) no que 

tange à compreensão, interesses, lacunas e atual contexto brasileiro, e esclarecer de que forma 

essa “modalidade” pode se tornar um ambiente promotor da coletividade e da colaboração.  

Inicio com a provocação de Marcio Silveira Lemgruber: “O que é a Educação a Distância? 

Certamente acredito em duas coisas que ela não é: nem uma modalidade de educação, nem 

uma concepção de educação” (LEMGRUBER, 2009, p. 149). 

Essa expressão atribuída a EaD como modalidade é comum; porém gera equívoco quando 

comparada com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Educação Especial e a Educação 

Profissional, pois estas são modalidades de educação amparadas pela Lei  n° 9394, de 20 de 

dezembro de 1996.   

A discussão sobre EaD, primeiramente, foi sinalizada de forma tímida nessa LDB no seu 

Artigo 80, esclarecendo que o poder público deveria incentivar o desenvolvimento e 

veiculação de programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada. As considerações que se seguem irão abordar as regulamentações 

anunciadas em EaD e suas definições. Após a divulgação do artigo 80 da LDB/96, o Decreto 

de n° 2.494 de 10 de fevereiro de 1998, apresenta uma definição de EaD no seu artigo 1°:  

Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, 

com mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação. 
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Este Decreto durou sete anos, e foi substituído pelo Decreto de n° 5622, de 19 de Dezembro 

de 2005, que define  EaD como:  

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas  em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005, Art 1°, p.1).  

O Decreto n° 5622/2005 demonstrou avanço em relação ao anterior, em especial ao que tange 

à necessidade de professores mediando os processos pedagógicos. Outra disposição destacada 

foi a Portaria Federal n° 4059 de dezembro de 2004, também conhecida como “Portaria dos 

20%”. Essa portaria permite às IES a oferta de disciplinas, que utilizem a modalidade semi-

presencial em até  20% da carga horária total do curso. O Artigo 1° dessa portaria define 

como semi-presenciais  “quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-

aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 

remota” (BRASIL, 2004, p. 1). Essa Portaria aproxima a educação presencial da distância, 

sendo a última uma educação com ricas possibilidades pedagógicas. Mill (2012, p. 21) 

destaca em seu livro “Docência Virtual” que a EaD tem grande potencial para a 

democratização do conhecimento, decorrente de seu princípio de flexibilidade temporal, 

espacial e pedagógica,  diferentemente da educação presencial que tem tempo, espaço e lugar 

para acontecer, sendo também um local artesanal na relação professor-aluno. Essa discussão 

será aprofundada no próximo item. A educação a distância potencializa a educação presencial 

por ser uma forma alternativa de complementação pedagógica.  

Tratando-se da terminologia EaD que tem várias representações, Mill (2012, p. 20, grifo do 

autor) reconhece “como educação a distância, ensino a distância  ou ainda como 

aprendizagem a distância (e- learning)”. Essas denominações geram conflitos conceituais 

sobre as discussões em EaD, sendo comum a criação de adjetivos (distância, semi-presencial, 

virtual, on-line, onipresente, etc). Sabe-se que o mais importante é que Educação é o tema 

central da questão, uma vez que considera  ensino, aprendizagem, tecnologia da informação e 

comunicação: estes são considerados elementos importantes para as práticas pedagógicas, 

pois seu conceito carrega atribuições sociais e de aprendizagem constante, como saber falar, 

ouvir, propor, contrariar e complementar.  

Veiga (1992) define prática pedagógica como prática social orientada por objetivos, 

finalidades e conhecimentos.  Embora esse trabalho não tenha a intenção de desenvolver as 

nuanças dessa discussão de práticas pedagógicas no que tange às práticas sociais, considerei 
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relevante evidenciá-las, para sinalizar que a Educação é basilar para as discussões sobre 

ensino presencial e a distância nos espaços do ensino superior. 

Partindo dessas premissas sobre o ensino a distância, as figuras do professor e do aluno não 

desaparecem, ambas estão a serviço do ensino e do aprendizado. Porém irei privilegiar a 

docência virtual nessa formação (EaD) e destacar que o docente EaD é o sujeito que deve 

proporcionar estímulo para a utilização das ferramentas como recursos tecnológicos (livros, 

AVA, recursos da internet), para que o aluno se sinta atraído pelos conteúdos e interações que 

essa forma ou modalidade a distância deve proporcionar.  

Para que todas as ferramentas utilizadas na EaD estejam disponíveis, é preciso ajuda e suporte 

de colaboradores. Esse grupo caracteriza o trabalho do docente virtual, pois cumpre uma 

demanda fragmentada nas ações, criações e modificações da própria modelagem do curso.  

No que se refere ao conjunto de trabalhadores que estão envolvidos nesse contexto, Silva 

(2006, p. 59) destaca a presença de pelo menos três profissionais: “web-roteirista, web 

designer e o institucional designer ou projetista, além do professor autor”. Essa característica 

do conjunto de trabalhadores envolvidos mobiliza uma organização de forma colaborativa e 

fragmentada, definida por Mill (2010) como polidocência- conjunto de trabalhadores que se 

articulam de forma coletiva para criarem atividades pedagógicas em EaD.  

Destaco que a educação presencial também utiliza colaboradores envolvidos (técnicos de 

laboratórios, gestores); porém, as responsabilidades de execução das aulas não são desses 

trabalhadores. Na EaD, a aula somente acontece quando todos os colaboradores estiverem 

comprometidos com a construção e execução do curso on line. Porém, devo chamar a atenção 

sobre a importância da figura do estudante, já que é o principal responsável pela própria 

construção do conhecimento. Todavia, nesse processo, os alunos são alvos da ação do 

mediador/docente/professor virtual, denominada por Mill (2012, p. 37) de “Ação Docente” 

(AD), que os acompanha durante os estudos dos materiais didáticos pedagógicos. Por isso a 

importância da construção de materiais didáticos pedagógicos funcionais, para que a 

utilização do AVA nessa modalidade semi-presencial não se torne mecânica/técnica, mas 

potencializadora de processos formativos. 

Esses materiais geralmente são organizados em múltiplas mídias (impressa, chat, virtual, 

audiovisual, digital, webconferências, portátil, etc.), e essa organização do material ganha 

forma para atender a diferentes necessidades de aprendizagem do sujeito/aluno, pois ele se 

organiza, interage, utilizando a mídia que achar mais interessante, eficaz, funcional e que 

proporcione conforto à construção do seu conhecimento. 
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É importante considerar que a docência virtual é constituída pelas mesmas etapas da docência 

presencial, embora as atividades se caracterizem de formas diferentes: o docente precisa 

elaborar o material didático, planejar e preparar suas aulas, acompanhar e avaliar os alunos e 

formalizar o rendimento junto à coordenação acadêmica. Na EaD, todo esse percurso é 

verdade. Porém, existe alguma diferença na docência virtual e tradicional. Mil (2012) traz 

essa diferença em forma de dois blocos ou categorias: 

 

Figura 01: Fases do processo de elaboração de uma disciplina pela modalidade EaD 

Fonte: Mill (2012, p. 48), adaptada pela pesquisadora. 

 

 

Na Figura 01, observa-se que na primeira fase, denominada “Planejamento da Disciplina”, o 

grupo docente organiza o plano de ensino da disciplina, bem como a sua ementa, prepara o 

mapa das atividades e o cronograma, elabora os materiais didáticos (impressos, virtuais, 

audiovisuais etc) e, por fim, organizam o grupo de docentes. Na segunda fase, intitulada 

“Oferta da Disciplina”, o docente responsável enturma os alunos, gerencia os tutores, 

acompanha os alunos e propõe as atividades avaliativas. Destaca-se que em cada uma dessas 

etapas do desenvolvimento de uma disciplina na EaD, o grupo polidocente se organizam.    

Nessa docência proposta pela Figura 01, existe o professor autor ou conteudista, que prepara o 

material didático em algumas mídias, e um grupo de tutores que acompanha os alunos nos 

estudos dos materiais.  

O desafio desta pesquisa foi demonstrar um caminho pedagógico para a disciplina Educação 

Alimentar e Nutricional de forma coletiva, qual fosse pensar a disciplina com um grupo de 

estudantes de nutrição. A ideia não era criar uma receita fixa, nem um modelo para construção 

do AVA na disciplina, mas possibilitar uma discussão de assuntos ligados à educação, 

nutrição e saúde no AVA, bem como remodelar o plano de disciplina.     



37 
 

A criação do AVA na disciplina está ancorada na plataforma MOODLE, considerada uma 

plataforma de aprendizagem a distância. É um software Open Source, o que significa livre 

para carregar, usar, modificar e até mesmo distribuir (sob a condição do GNU: em português  

Licença Pública Geral), com fonte aberta, que tem por objetivo a organização de recursos para 

que o aprendizado aconteça on-line, de maneira síncrona ou assíncrona, e com acesso 

mediado por usuários (login) e controlado por senha. É um acrônimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica 

orientado a objetos), que é principalmente útil aos pesquisadores e acadêmicos de educação. 

O Moodle conta com as funções de comunicação, avaliação, disponibilização de conteúdos e 

administração a organização até as de permissões de acessos para estudantes, tutores, 

professores.  Esses acessos podem ser através de textos simples, páginas web, links para 

arquivos (repositórios) e endereços externos. 

 

 

1.5 AVA: POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA  

 

 

A Educação a Distância tem crescido de forma exponencial nos últimos anos no Brasil, e a 

internet tem permitido potencializar suas ações na sociedade, e em especial nas comunidades 

acadêmicas. Neste contexto, Santos et al (2008) abordam que os AVAs  agregam diferentes 

ferramentas de administração, comunicação, interação, e possibilitam ampliar a complexidade 

do que se faz no presencial. 

Neste recorte, antes de ampliar e destacar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

situarei o contexto de sala de aula, tempo e local. 

Na concepção tradicional, descrita por Veiga (2008) aula é um fato social que ocorre na 

relação ensino e aprendizagem em espaço e tempo determinado, assegurando uma relação 

docente e educando. Nessa ideia, justifica o lócus privilegiado da escola, seu planejamento e 

finalidade.  

Essas referências epistemológicas norteiam os professores na organização da relação ensino e 

aprendizagem. A aula é planejada para cumprir um determinado tempo, em um lugar 

predeterminado, envolvendo sujeitos (educador e educando) social e historicamente 

estabelecidos. Destaca-se que, nesse processo pedagogicamente planejado, existe a intenção 

de ensinar por um grupo e a intenção de aprender por outro, ambos em busca da produção do 

conhecimento. 
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Embora a “sala de aula” pareça ser de fácil compreensão, este termo é muito complexo e os 

autores Mill e Fidalgo (apud MILL et al, 2012) chamam a atenção de que os espaços são 

percebidos de maneira simbólica, e cada espaço e lugar são compreendidos a partir de suas 

funções. A respeito da sala de aula, espaço planejado para ensino e aprendizagem que 

apresenta elementos diferenciados, essas características diferenciam o espaço da sala de aula 

dos outros espaços de aprendizagem. 

Nesse sentido, o papel do professor em sala de aula configura o espaço educativo, definido 

conforme a visão de organização e mediação do mesmo. Frago e Escolano (apud MILL et al, 

2012) fundamentam que o docente também é um arquiteto, transformando o espaço da sala de 

aula em um espaço mecânico e frio ou dinâmico e vivo. Nessa perspectiva, o processo de 

criação e transformação se configura claramente. É o professor que irá mediar os objetos e 

pessoas na sala de aula, permitindo ou não os sujeitos se mobilizarem e interagirem, 

colocando ou não suas expectativas e desejos. Essa ideia justifica que o espaço pode ser 

construído e desconstruído, que não se vincula a um espaço ou a um lugar específico, uma vez 

que as aulas podem ser realizadas em espaços não convencionais como, por exemplo, no 

AVA. 

A partir dessa compreensão, pode-se afirmar que uma aula acontece em qualquer espaço, e 

que a sala de aula passou por um redimensionamento espaço-temporal promovido pelas TIC e 

suas estruturas convergentes. A relação construída nos tempos atuais de ensino retira da sala 

de aula a centralidade, deixando de ser um local privilegiado, expandindo a duração e a 

produção dos conhecimentos em espaços virtuais e digitais. 

É nessa perspectiva que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) se configuram como 

possibilidades pedagógicas à produção e mediação do conhecimento em uma abordagem 

altamente disseminada, mas com pouca compreensão das possibilidades de utilização no 

ambiente escolar/acadêmico/empresas e instituições. Em nível acadêmico, os docentes 

precisam inovar, utilizar elementos diferentes para que as aulas aconteçam, e mostrar que não 

existe limite entre a sala presencial e a sala on line para a difusão do conhecimento. As 

práticas devem ser mediadas pelas TIC; mas, infelizmente, perpassam por preconceito na 

modalidade EaD, bem como a falta de domínio no uso das TIC. 

Isso justifica o interesse dessa pesquisa em ampliar as discussões e mostrar a relevância da 

utilização do AVA em uma perspectiva pedagógica, funcional e não utilizada de forma 

mecânica/técnica pelos estudantes. 

Nessa perspectiva, a intenção é adotar o AVA como um espaço pedagógico na disciplina de 

EAN da FAN; oferecer oportunidade de reutilização do material didático existente; incentivar 
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o desenvolvimento de novos conhecimentos, bem como a formação de comunidades virtuais 

de aprendizagem. 

Desta maneira, faz-se necessário definir Ambiente Virtual de Aprendizagem separadamente. 

A princípio, define-se “Ambiente” sob a perspectiva de Santos (2002) como tudo aquilo que 

envolve pessoas, natureza ou coisas, objetos técnicos. Já o “virtual” na discussão de Lévy 

(1996, p. 5) é oriundo do latim medieval virtualis, derivado de virtus, força, potência. O 

virtual tende a se atualizar, sem ter passado, no entanto, pela concretização efetiva ou formal. 

O autor afirma que o virtual é o que existe em potência e não em ato, a exemplo da semente 

de uma árvore: a semente é potencialmente uma árvore, não existe em ato, mas em potência. 

O virtual não se opõe ao real mas ao atual. O duplo dinamismo de virtualidade e atualidade 

são duas maneiras diferentes de ser. Metaforicamente a utilização do AVA, quando mediada 

pelas TIC, potencializa-se tal qual a semente em árvore, sendo o mais importante do processo  

o potencial de utilização do ambiente, e não o ato.  

Em acordo com as ideias supracitadas de Lévy (1996) para a realidade da educação, quando 

interagimos com sujeitos e objetos técnicos (nesse caso, as mídias utilizadas no AVA) 

criamos símbolos que concederão sentido ao signo.Nesse jogo irá existir a produção do 

conhecimento que se estrutura na linguagem. Este processo pode ser virtualizado e atualizado 

a todo momento, uma vez que para  Lévy (1996, p.5) a atualização é algo dinâmico, criativo, 

inventivo; com finalidade de forças. 

Entender a dinâmica individual do AVA nos conduz a compreender um caminho possível 

para os espaços virtuais que são mediados pelas TIC. Desta forma, os ambientes virtuais são 

“terrenos” latentes à mediação, gerenciamento, potencialização e possibilidade para a 

produção do conhecimento, podendo ser um possível caminho para a aprendizagem. 

Possibilidade essa justificada pelo respeito à história e cultura do sujeito envolvido que dará 

sentido a tudo que está sendo mediado e produzido pelo mesmo. Esse efeito é gerado pela 

coletividade e pela colaboração na criação, execução e utilização do ambiente. Nesse sentido, 

destaco que a aprendizagem dependerá de cada sujeito e do seu coletivo, bem como de 

práticas pedagógicas inquietantes e instituintes. 

A sala de aula, no sentido formal, precisa de um espaço concreto e temporal; já os AVAs  

podem produzir conhecimento, utilizando uma base material (computadores, tablets, 

celulares), que permite a extrapolação do tempo e do espaço. Destaca-se que o AVA se não 

utilizado de forma artesanal pelos sujeitos mediadores (professor e estudante), estará fadado 

ao uso mecânico. Assim, a estrutura das TIC se torna fértil para a disseminação e 

possibilidade na produção do conhecimento em ambientes digitais. Nesse contexto 
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contemporâneo discutido por Lima Jr. e Sales (2012) os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

não devem ser analisados de forma tecnicista para a transmissão de conhecimento, mas pelo 

viés da difusão social do conhecimento a partir dos processos cognitivos do sujeito singular 

implicado, que constrói, desconstrói e reconstrói. Sujeito que não é estático, mas dinâmico e 

agente ativo, aberto, incompleto nos ambientes virtuais (digitais ou não), considerando a 

especificidade dos processos formativos.  

A referência citada à transmissão mecânica e técnica da utilização da modalidade EaD está 

atrelada ao caminho que as IES têm feito para atender aos interesses financeiros, conforme 

declara Mill (2012) que considera que as IES públicas aderiram aos cursos pela EaD por 

estímulos políticos e financeiros e não por convicção pedagógica. Mas esses estímulos não 

deixam de ser importantes para utilização da modalidade, pois, ao longo da construção e do 

crescimento da modalidade EaD, vão ganhando forma pedagógica, vieses artesanais para  a 

construção do conhecimento. O que sugere esse estudo no componente EAN é que a 

utilização do AVA de caráter semi-presencial não seja mera transmissão de conhecimento e 

sim facilitador, difusor e construtor do conhecimento a partir dos processos cognitivos do 

sujeito. 

Entendem-se processos cognitivos como modelagem cognitiva; e o sujeito é parte importante 

por possuir singularidades que abrem espaços para manifestações diversas que serão 

orientadas pelo contexto histórico, social, político etc. Estes processos comportam lacunas, 

incompletude e o permanente aperfeiçoamento. Lima Jr. e Sales (2012) destacam sobre os 

cuidados necessários à construção de modelos, para que uma determinada construção não seja 

considerada verdade e não vire lei. Entendido como lei, desconsideraria o sentido de processo 

de modelagem que sustenta a dupla autonomia do sujeito: cognição e subjetividade.  

Lima Jr. e Sales (2012, p. 134 e 135) acrescentam que:  

 

A incompletude do conhecimento implica a incompletude do método, da 

modelagem, do instrumento etc. É importante considerar que, nesta abordagem, a 

epistemologia implica uma estética (...). Nesta fronteira, a ênfase desloca-se da 

preocupação com o aprimoramento do mundo para aquilo que o sujeito fará dele, 

ressignificando-o, atribuindo-lhe função e valor (...), é impossível calcular e 

formalizar antecipadamente as infinitas possibilidades de expressão que o modelo 

pode vir a assumir. 

 

 

Para os autores o modelo é entendido como móbil, apresenta infinitas possibilidades que irão 

depender do sujeito ou da coletividade inserida neste processo de construção e utilização do 
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ambiente virtual. Essa imersão inaugura novos elementos a todo momento, comportando 

brechas, lacunas e expressão do sujeito. O AVA sintoniza com este perfil, uma vez que o 

sujeito é poroso, incompleto. O modelo muda junto com o indivíduo, já que ele será autor da 

construção do conhecimento. Neste contexto, destaca-se que os AVAs já foram modelados e 

programados, ou seja, intencionalmente produzidos. Porém, quem irá potencializar este 

dispositivo será o sujeito a partir da sua utilização individual, coletiva e colaborativa.  

Pensamos nos ambientes virtuais de aprendizagem como possibilidades de construção e 

difusão do conhecimento na disciplina de EAN, considerando-os um possível caminho no 

sentido de promover a interdisciplinaridade e despertar novas formas pedagógicas de 

dinamizar e mediar os campos de atuação do profissional de nutrição. Pensamos no caráter 

prático que a disciplina pode proporcionar, oferecendo ao componente um viés mais 

pedagógico para que o sujeito (nutricionista) inserido no exercício da profissão compreenda 

que as práticas em nutrição dentro âmbito escolar, hospitalar, ambulatorial, programas ou  

clínicas somente serão eficazes quando o olhar for pela luz da pedagogia, pois essa 

luz/caminho valoriza o indivíduo e potencializa as ações tornando a prática mais eficiente e 

funcional junto ao (im) paciente.  

Destaco que a criação do grupo de estudantes no Curso de Nutrição da Faculdade Nobre para 

a construção do AVA será de extrema importância, pois os alunos colocarão seus anseios, 

saberes conhecimentos dando ênfase na ressignificação da disciplina de Educação Alimentar e 

Nutricional, ajudando a repensar as formas e métodos utilizados. A construção coletiva de um 

espaço virtual é a manifestação do jogo de interesse que cada um poderá expressar. Cabe 

lembrar que a construção e o uso serão coletivos; porém cada sujeito dará sentido, criará seus 

símbolos e se expressará diante do ambiente Essa manifestação da expressão faz parte da 

construção do conhecimento, e poderá ou não aparecer, a depender do interesse individual.  

O ambiente virtual de aprendizagem como espaço difusor do conhecimento não teria sentido 

se não existissem os dispositivos de interação como computadores, tablets, smartphones entre 

outros, juntamente com a internet, pois essas condições nos trouxeram transformações plurais 

de natureza social, cultural, política, ambiental, geográfica, artística, trabalhista. Essas 

mudanças, também se refletiram no campo educacional, redimensionando o tempo e o espaço 

e emergindo novas experiências pedagógicas através dos ambientes virtuais.  

Os AVAs se configuram pela natureza de sala de aula interativa que não centraliza o 

conhecimento no professor, mas que possibilita uma interação com todos os componentes 

evolvidos, desestruturando a ideia da sala de aula unidirecional.  
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Nessa perspectiva, o contexto de cibercultura aparece como mobilizador e, segundo Silva, 

(2006, p. 55), é uma “atualidade sociotécnica informacional e comunicacional definida pela 

codificação digital (bites), isto é, pela digitalização, que garante o caráter plástico, 

hipertextual, interativo e tratável em tempo real da mensagem”.  A cibercultura se expressa ao 

passo que o esquema unidirecional de emissor-mensagem-receptor é questionado como sala 

de aula tradicional que está ligado à natureza um-todos, separando a emissão ativa da 

recepção passiva. A sala de aula tradicional não é pedagogicamente ineficaz, mas centraliza as 

ideias na figura do professor. 

Figura 02: Sala de aula unidirecional 
Fonte: Harper (2000 apud SILVA, 2006, p. 56). 

 

 

Questionando as ideias tradicionais e estabelecendo espaço, os ambientes virtuais se 

configuram como interativos, cooperativos, colaborativos e operativos, pois estão inseridos no 

contexto todos-todos. Esse modelo de “sala” de aula não é a certeza da eficiência pedagógica, 

pois precisa de contribuição pedagógica e funcional para a disciplina estudada. Interessa-nos 

mostrar como pode ser um ambiente que opera de forma diferenciada na construção do 

conhecimento potencializando, as ferramentas que os AVAs apresentam. 
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Figura 03: Sala de aula interativa 

Fonte: Harper (2000 apud SILVA, 2006, p. 56). 

 

Discutir a perspectiva do AVA como potencializador, difusor e mediador do conhecimento é 

visualizar esse ambiente como uma sala de aula interativa que permite que o grupo interaja 

pelas vias de suporte síncrona/simultânea (webconferências, salas de bate-papo, etc.) e 

assíncrona (fóruns, e-mail). Nesse ambiente convergem a conexão de imagens, sons, textos, 

vídeos, palavras, sensações, lógicas, afetividades. O professor poderá sair da zona de 

transmissor do conhecimento e ocupar o papel de provocador de situações, mobilizador, 

mediador da coletividade. A sala de aula virtual proporciona ao sujeito autonomia, operando 

na pluralidade de informações e negociações, aguçando os sentidos e despertando confiança, 

desejos e interesse pela pesquisa, possibilitando a autorização do sujeito.  

Para Kenski (2003) atualmente a lousa, ou quadro-negro migra para a tela de computadores, 

tablets e celulares, que deslocam o ambiente, o lugar, o tempo e experiências. A tela como 

possibilidade e nova forma de pensar e fazer educação. Corroborando, Silva (2006) enfatiza 

que os ambientes virtuais de aprendizagem confirmam o professor/mediador on-line, como 

construtor de uma rede, e não formador de uma rota. O mediador define um conjunto de 

território a explorar e os sujeitos envolvidos exploram, interagem, produzem conhecimentos e 

criam laços de confiança e, consequentemente, autorizam-se a criar e produzir saberes. A 

internet, webblogs, chats, comunidades virtuais, jogos digitais, games, whatsapp, e-mail entre 

outros, estão presentes em diferentes espaços de aprendizagem. Alves (2010) deixa claro que 

é nestes territórios que os usuários de distintos níveis socioeconômicos podem se comunicar e 

imergir na cultura digital através de diferentes interfaces comunicacionais, construindo novos 

sentidos. Os quais possibilitam a construção de conceitos, vínculos, novas formas de 

letramento, enfim, de uma aprendizagem que extrapola os limites das escolas, universidades e 

organizações. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IVTrJ10MoiM0XM&tbnid=I0mqDTZMcE3ORM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=10029&ei=Nh1jU5j3Lpa3yATSyYHABw&bvm=bv.65788261,d.aWw&psig=AFQjCNHMg4xhD6--aJNFY-t9MAQqhtV7eg&ust=1399089707700145
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2 ROTA DO BANQUETE...  

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.  

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando.  

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço  

e comunicar ou anunciar a novidade.” 

(FREIRE,1996, p.29). 

 

A epígrafe de Paulo Freire reafirma o poder da pesquisa de constatar, intervir, planejar, criar 

estratégias e educar. A imersão na docência promove esse movimento necessário da busca 

pela pesquisa no ato de ensinar, sendo importante mostrar o delineamento teórico que sustenta 

a construção de um objeto.  

O tessitura dessa trama se configurou a partir da inserção no mestrado e, especificamente no 

grupo de estudos GEOTEC/UNEB, que ajudou o projeto a ganhar forma a partir dos 

incentivos às discussões favoráveis para esse estudo, que se insere na linha de pesquisa 

Processos Tecnológicos e Redes Sociais do mestrado profissional Gestão e Tecnologias 

Aplicadas em Educação (GESTEC). 

A inquietação em pensar o componente EAN na perspectiva da utilização do AVA em caráter 

semipresencial foi um caminho considerado viável aos futuros profissionais de nutrição, que 

precisam aliar as práticas utilizando ferramentas da teoria e otimizar suas ações. Considera-se 

que o AVA tem um viés potencializador como educação mediada pelas TIC, por possibilitar 

funcionalidades inovadoras e enriquecedoras do modelo de ensino em EAN.  

O pressuposto metodológico que norteou esta pesquisa está embasado em uma Pesquisa- 

Ação (PA), que implica a criação coletiva de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

considerado uma produção tecnológica como possível caminho pedagógico para a disciplina 

de Educação Alimentar e Nutricional do curso de nutrição da FAN. A principal consideração 

que destaco sobre a pesquisa- ação é a sua flexibilidade que cabe em um único “roteiro”, o 

ponto de partida. 

Thiollent (1947) destaca a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa social aplicada, com base 

empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou até mesmo 

com a resolução de um problema coletivo. Esta ação se dá de modo participativo e 

cooperativo pelos participantes representativos da situação ou do problema. Destaca-se que a 

pesquisa-ação deve ser qualificada quando houver real ação por parte dos participantes ou 

grupos implicados no problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação não seja 

“trivial” e sim uma problemática merecedora da investigação para serem elaboradas e 

conduzidas estratégias coerentes e funcionais. Segundo Thiollent (1947), a resolução de um 
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problema coletivo acontece de forma participativa e tem uma estreita relação com 

comunidades de prática. Souza-Silva e Schommer (2008) colaboram, definindo comunidade 

de prática como grupo de pessoas que se aglutinam entre si para se desenvolverem em um 

domínio do conhecimento vinculado a uma prática específica. 

Justifica-se que a criação do AVA na disciplina EAN da faculdade é de cunho inovador, e 

poderá auxiliar como ferramenta pedagógica para esta disciplina e para o curso de nutrição. O 

AVA, na perspectiva aqui abordada, está inserido na ideia de fomentar discussões em EAN 

em nível acadêmico, ampliar o conhecimento dos alunos envolvidos nesse estudo, bem como 

possibilitar melhores resultados em suas práticas em alimentação e nutrição. Destaca-se a 

intenção do compromisso e melhoria dos problemas teóricos e práticos da disciplina, visto 

que são encontrados entraves decorrentes da falta de conhecimento sobre o escopo das ações 

em educação, alimentação e nutrição.  

Vergara (2005, p. 204) define algumas palavras- chaves para a pesquisa-ação, que foram 

eleitas para esse estudo: interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa; reflexão-

ação-reflexão; intervenção por parte dos sujeitos; e resolução de problemas prioritários. Esses 

descritores reforçam a flexibilidade da pesquisa e do poder de ação do grupo, corroborando, 

portanto, com as ideias de Thiollent (1947) sobre a necessidade da criação de “roteiro”, 

visualizado como ponto de partida para as ações e discussões no grupo. Este “roteiro” é móbil 

e flexível, pois sempre haverá variações de ideias e ações que deverão ser adaptadas em 

função das circunstâncias, da dinâmica interna do grupo e da situação estudada. Vale destacar 

que a prática da pesquisa-ação sofre oscilações sistemáticas que envolvem o agir no campo da 

prática e a investigação a respeito dela. Tripp (2005) faz considerações a respeito das quatro 

fases (Diagrama 1) do ciclo básico de investigação na pesquisa-ação: planejamento, 

implementação, descrição e avaliação, sendo a última o ponto de reflexão para a melhoria de 

em sua prática, bem como dos métodos de investigação.  
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Diagrama 1: Fases de Investigação Ação 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tripp (2005, adaptado pela pesquisadora). 

 

Diante do exposto no Diagrama 01, fica evidente que as ações serão diferentes em cada tipo 

de investigação, pois cada uma terá um planejamento e um execução, além de uma descrição 

e avaliação distintos deixando claro que o “ponto de partida” é flexível. A pesquisa-ação 

busca transformações das próprias práticas e deve provocar uma intervenção significativa, 

relevante e desafiadora. A articulação entre a disciplina de Educação Alimentar e Nutricional 

e o Ambiente Virtual de Aprendizagem está amparada pelos pressupostos da pesquisa-ação 

que cabem na fases descritas no Diagrama. A sinergia resultante dessa articulação não leva 

apenas à simples construção de um AVA, mas a um processo coletivo e participativo do 

grupo de alunos que fez parte dessa pesquisa. Viabiliza-se pela condição porosa que o sujeito-

participante possui em explicitar pontos de vista, analisar e inferir diante da problemática em 

questão. Salienta-se que o processo participativo é importante, pois os sujeitos do grupo 

devem- se interessar pelo tema estudado. Segundo Thiollent (1947) um tema que não 

interessar à população não deverá ser tratado de modo participativo, pois não será levado a 

sério. É importante destacar que essa pesquisa busca perspectivas teóricas baseadas na 

aprendizagem em EAN on-line, pois foi utilizado o AVA sustentado na plataforma Moodle, 

motivando o aluno pesquisador para o uso do ambiente individual e coletivo. Essa 

consideração motivou a dinâmica de comunidade de prática, pois os alunos tornaram-se 

aprendizes utilizando uma pedagogia on-line favorável, funcional, intencional, colaborativa, 

reflexiva, construtiva, contextualizada, complexa e conversacional.  Essas características 

citadas sobre os ambientes virtuais são enfatizadas por David Jonassen desde 1991, que segue 

os princípios construtivistas. Alves et al (2012) deixam claro que o construtivismo requer um 

aluno participativo na resolução de problemas, que utilize o pensamento crítico sobre as 

atividades de aprendizagem que mais significam para si e que construa o próprio 

conhecimento.  
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2.1 LOCUS DA PESQUISA 

 

 

O local para o desenvolvimento desse estudo foi a Faculdade Nobre (FAN), localizada na 

Avenida Maria Quitéria, n° 2116, em Feira de Santana/Ba. O Município de Feira de Santana 

(612.000 habitantes), situa- se na região do Paraguaçu, entre o Recôncavo e os tabuleiros 

semi-áridos do Nordeste, está distante 109 km da capital Salvador, à qual se liga pela BR 324. 

A FAN, há 14 (quatorze) anos como espaço educacional, é uma instituição particular de 

ensino superior mantida pelo Grupo Nobre de Ensino Ltda, que há 30 (trinta) anos atua no 

contexto educacional da cidade de Feira de Santana. 

A FAN recebeu autorização para funcionamento em 17 de maio de 2001, pela Portaria n° 965 

do Ministério da Educação/MEC. Desta forma, em janeiro de 2002 foi instalada a FAN com 

seu primeiro Curso, o de Serviço Social.  Sendo bem sucedida nesta iniciativa, a instituição - 

tendo a sociedade como princípio e referência- visualizou novas perspectivas de atendimento 

às demandas de formação superior do contexto no qual a Faculdade está inserida. A FAN, 

atualmente, apresenta cursos de Graduação, de Pós-Graduação, de aperfeiçoamento, de 

extensão, sequenciais e outros congêneres, conforme afirmado no Artigo n° 40 do regimento 

interno da instituição. 

Para justificar o entrelaçamento entre a construção desse objeto de estudo e a FAN, é preciso 

situar que a iniciativa do AVA partiu do interesse da FAN em fomentar o uso da TIC, 

utilizando o AVA como ferramenta experimental. O AVA foi implantado em algumas 

disciplinas, como Metodologia da Pesquisa Científica e Linguística nos cursos de Direito, 

Serviço Social, Fisioterapia, Nutrição, nas disciplinas de núcleo comum. Essa possibilidade 

de implantar a EaD utilizando a característica semi-presencial teve início no semestre de 

2014.1 em fase experimental, como demonstrado na Figura 04. O intuito é fomentar os 20% 

de utilização da modalidade semi-presencial da carga horária total do curso, conforme a 

Portaria Federal de n° 4059, de Dezembro de 2004, que permite às Instituições de Ensino 

Superior a oferta de disciplinas que utilizem a modalidade semi-presencial. 
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Figura 04: Página Inicial do AVA da FAN. 

Fonte: Site da Faculdade- http://www.fan.com.br/ 

 

 

A plataforma que a FAN utiliza é o Moodle, sobre qual irei esclarecer um pouco mais, sem 

extrapolar os caminhos profundos que essa plataforma apresenta, visto que o AVA na 

instituição encontra-se desenhado, o que facilitará o processo de criação da disciplina no 

ambiente. A construção inovadora proveniente dessa proposta de pesquisa está nos recursos 

didáticos pedagógicos que foram utilizados no AVA para a disciplina de EAN.  Essa 

construção privilegia um enfoque colaborativo e o desenvolvimento individual. Lave e 

Wenger (1998 apud DOUGIAMAS; TAYLOR (2003), confirmam que, a partir dessas 

perspectivas, os alunos tornam-se aprendizes em comunidades de práticas que incorporam 

certas crenças e comportamentos.  

A opção pelo Moodle, é sustentada por Valente, Moreira e Dias (2012) quando destacam  sua 

flexibilidade, integração, múltiplas funcionalidades e alta capacidade de configuração. Essas 

características se tornam relevantes para a escolha e adoção da Plataforma de e- Learning 

(PeL) pelas Instituições de Ensino Superior. O Moodle é um acrônimo de Modular Object 

Oriented Distance Learning e um sistema modular de ensino a distância orientado a objetos. 

Em inglês, a palavra Moodle é também um verbo que descreve a ação que com frequência 

conduz a resultados criativos. 

Nessa perspectiva, a definição de Moodle citada por Nakamura (2009, apud TEODORO e 

ROCHA, 2007) revela que: 
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é um sistema construído para criar ambientes virtuais voltados à aprendizagem ou 

ainda, um sistema para gerenciamento de cursos destinado a auxiliar educadores na 

implantação de cursos em um ambiente virtual. Podem-se dizer também que o 

Moodle é um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem em trabalho colaborativo 

(SGA).  

 

O Moodle é uma plataforma que pode facilmente ser montada ou organizada, o que facilita a 

criação e implementação em EaD. Criado em 2001, a proposta do Moodle, segundo Martin 

Dougiamas (2002), é dar suporte virtual à colaboração no ambiente on-line, baseando-se na 

pedagogia sócio-construtivista. Portanto, trata a aprendizagem como atividade social, além de 

concentrar a atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos ativamente os 

artefatos (textos, vídeos, imagens etc.) para que outros vejam ou utilizem. Dougiamas (2002) 

desenvolveu essa proposta em sua tese de doutoramento, sugerindo a inclusão no desenho 

inicial da plataforma com aspectos pedagógicos que não estavam presentes nas plataformas 

similares. 

O Moodle é distribuído gratuitamente, sob licença GNU-GPL4. Pode ser instalado em 

diversos ambientes, como MS-Windows, Linux e Unix, e conta com um grupo de 

desenvolvimento ativo que, em colaboração com usuários, adapta essa plataforma para 

diferentes necessidades.  

 

 

2.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

A organização e desenvolvimento do trabalho ancoraram-se na construção de um grupo de 

estudantes do curso de nutrição da FAN que estão cursando o oitavo semestre. 

A mobilização dos participantes para esta pesquisa foi realizada por convite direto aos 

estudantes de nutrição que já cursaram a disciplina de Educação Alimentar e Nutricional. Os 

estudantes convidados encontram-se em uma situação mais confortável para sugerir e 

participar, visto que já discutiram a temática EAN como disciplina obrigatória da matriz  

curricular. O número de participantes inicialmente convocados foi dez (10), como mostra a 

Figura 05, mas, apenas seis (6) estudantes permaneceram interagindo no ambiente. Muitas 

justificativas traçadas por eles sustentaram a ausência e/ou falta de interação dos mesmos: 

falta de acesso à internet; equipamentos (computador, tablet, smartphone) em manutenção, 

problemas pessoais, e dificuldade ao acessar o ambiente, ou até mesmo falta de motivação 

para imergir na proposta dessa pesquisa. 
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Para garantir a participação dos participantes com segurança, essa pesquisa rege os princípios 

propostos pela Resolução de n° 466 dezembro de 2012 do Ministério da Saúde a qual atende 

aos fundamentos éticos e científicos do Conselho Nacional de Saúde, que considera o 

desenvolvimento e o engajamento ético, inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Adotou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Apêndice 1) documento no 

qual é explicitado o consentimento do participante, de forma escrita, o termo constam informações 

necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo 

esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar.  

 

Figura 05: Interface dos Participantes do Curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br. 

 

 

2.3 ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

Para a construção das atividades dessa pesquisa utilizamos dois espaços importantes para a 

produção do conhecimento: o primeiro foi presencial, e o segundo foi o curso no ambiente 

virtual. Ambos contribuem para a aprendizagem. Dougiamas e Taylor (2012) trazem a 

discussão sobre a existência de estilos distintos de aprendizagem: o conhecimento adquirido 
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de forma isolada, e o de forma conectada utilizando a internet. Os que adquirem 

conhecimento via internet tendem a aprender de modo cooperativo: sendo mais agradável, 

acabam formando suas ideias com base na opinião de outros; enquanto os que aprendem 

separados tendem a adquirir uma postura de aprendizagem mais crítica e argumentativa. Esses 

estilos podem aparecer em ocasiões distintas e podem ser “usados” por qualquer indivíduo. 

Em seguida, os passos que orientaram essa pesquisa estão descritos e demonstrados no 

cronograma de atividades (Quadro 02). A princípio, de caráter presencial, foram apresentados 

aos participantes a proposta, os objetivos dessa pesquisa, bem como a ementa/plano da 

disciplina EAN (Anexo 1), o cronograma do projeto e algumas considerações sobre PDI/PPI e 

o PPC da FAN. No segundo encontro, foi discutida a EAN e sua inserção nos currículos do 

curso de nutrição, e a crescente utilização do AVA como metodologia de trabalho. O terceiro 

encontro se deu no AVA, onde foi utilizado o fórum de notícias tendo como material base o 

plano de disciplina EAN. A Figura 06 mostra a interface do fórum no ambiente e, em seguida, 

a Figura 07 traz a interlocução de uma estudante sobre a ementa. 

 

Figura 06: Interface da Ementa/Plano de Disciplina. Curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br. 
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Figura 07: Interface da Estudante Camyla Nascimento participante do Curso EAN da FAN (NUTVesp6), 

deixando sua sugestão. 

Fonte: http://www.fan.com.br 
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O quarto encontro ficou marcado no fórum com saudações às participantes do AVA 

representado na Figura 08.  

 

Figura 08: Saudações aos participantes do Curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br 
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Para o quinto encontro, a pauta explorada foi a Portaria do MEC de n° 4.059, de 2004, a qual 

trata da inserção de disciplinas em EaD de caráter semi presencial, podendo ser utilizadas em 

até 20% da carga horária total do curso. O quinto encontro trouxe ainda algumas reflexões 

baseadas em Paulo Freire sobre ensinar e aprender, podendo ser observadas na (Figura 09): 

 

 
Figura 09: Interface da Portaria n° 4.059/04 no curso EAN da FAN (NUTVesp6). 

Fonte: http://www.fan.com.br. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

No sexto e sétimo encontros foram utilizados os chats denominados de “Cafezinho Interativo” 

1 e 2, nos quais discutimos mais uma vez sobre o plano de disciplina EAN e o Marco de 

Referência para as Políticas Públicas, documento que trata das questões de EAN, bem como 

da participação ativa do nutricionista na prática de alimentação e nutrição. As discussões 

nesses dois encontros se estenderam por conta dos temas abordados (Figura 10).  

 

Figura 10: Cafezinhos Interativos 1 e 2, curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fan.com.br/
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O oitavo encontro foi marcado pelo “Cafezinho Interativo” 3 (chat), no qual trabalhamos o 

artigo  “O Uso Pedagógico do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UNESC: 

avaliação em disciplinas semipresenciais”, de Santos e colaboradores (2008). As 

considerações realizadas pelo grupo foram bastante enriquecedoras, pois os estudantes 

fizeram colocações pertinentes, trouxeram inquietações e questionamentos principalmente 

sobre as TIC e o uso do AVA. A Figura 11, representa alguns recortes do bate- papo no chat, 

considerados relevantes. 

 

Figura 11: Trechos de conversas do Cafezinho Interativo 3. Curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br. 

 

 

O “Cafezinho Interativo” 4 marcou o nono encontro (Figura 12), que elencou as ponderações 

sobre o artigo “As Tecnologias da Informação e Comunicação e a Educação”, de Quartiero 

(1999). Este artigo trouxe inquietações sobre o uso das TIC, utilizando o foco pedagógico 

bem como a escolha da metodologia/ferramenta mais adequada para se trabalhar.  

Já o Cafezinho Interativo 5 (Figura 12) evidenciou o décimo encontro sob o tema: “Ambiente 

virtual de aprendizagem no ensino de Enfermagem: relato de experiência”. De título  

homônimo, e escrito por Prado e Colaboradores (2012), o artigo aborda a utilização do AVA 

no ensino de enfermagem como meio para potencializar a utilização das TIC. O estudo de 
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Prado et al (2012) contou com uma pesquisa junto aos estudantes de enfermagem, segundo o 

qual os alunos consideraram o AVA uma ferramenta facilitadora da aprendizagem e dos 

processos de construção do conhecimento e de interação entre alunos, professores e tutores, 

enriquecendo, assim, o compartilhamento de ideias e permitindo uma aprendizagem 

significativa e colaborativa. O estudo revelou a necessidade de potencialização do uso de 

AVA no ensino de graduação em Enfermagem. O estudo acima reforça a ideia de que as TIC 

oferecem a opção do uso do AVA, o qual possibilita maior interatividade no cotidiano do 

ensino de Nutrição, Enfermagem, Direito, dentre outros cursos, instigando os educadores a 

repensarem suas práticas pedagógicas, quebrando o preconceito existente entre o uso das 

ferramentas oferecidas pelas TIC e também do ensino a distância. À medida que este “novo” 

cenário vai se tornando viável, o sentimento de repensar as nossas práticas educacionais se 

torna latente, o que justifica que o professor precisa se sentir imcompleto e estar aberto a 

mudanças. 

 

Figura 12: Cafezinhos Interativos 4 e 5 do curso EAN da FAN (NUTVesp6). 
Fonte: http://www.fan.com.br. 
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O último encontro registrou o décimo primeiro fórum, quando coloquei à disposição dos 

estudantes o novo plano da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional que fora 

construído com base em todas as considerações realizadas nos encontros presenciais e a 

distância (AVA) com os discentes do curso de nutrição (Anexo 2). Destaco que todos os 

encontros foram repassados para a coordenadora do curso de nutrição da FAN, o que nos deu 

maior liberdade para rever as práticas da disciplina de EAN e seus objetivos. Inclusive, houve 

uma mudança na oferta da disciplina: antes era oferecida no sexto semestre e, atualmente, foi 

para o quinto período. Essa mudança ocorreu para favorecer aos estudantes do quinto 

semestre, visto que já tenham cursado mais de 60% do curso de nutrição: os estudantes que se 

encontram no quinto semestre apresentam um grau de maturidade sobre as práticas em 

nutrição, que vai fortalecer e despertar entendimentos sobre as práticas educativas em 

alimentação e nutrição. Destaca-se também que no sexto, sétimo e oitavo semestres os 

estudantes estão se preparando para os estágios curriculares e extra curriculares em nutrição, 

sejam na área de clínica, saúde pública  ou em unidades de alimentação (empresas). Essas 

considerações são reforçadas por Boog (2013) quando destaca que mesmo o curso de nutrição 

tendo uma disciplina específica à qual compete ensinar aspectos teóricos-metodológicos da 

Educação Alimentar e Nutricional, o preparo do aluno para exercer o papel de educador deve 

permear transversalmente a sua formação e ser devidamente valorizado em todas as 

disciplinas, especialidades e campos de estágio. A ideias de Boog (2013) devem inspirar 

nossas ações como professores de nutrição, coordenadores e gestores das IES, a fim de 

sensibilizar os alunos do curso. Não é pretensão desse estudo realizar mudanças no currículo 

de nutrição, mas deixo aqui inquietações para futuramente se pensar, criar e ressignificar o 

curso da FAN juntamente com os colaboradores nutricionistas que compõem. 
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2.3.1 Cronograma de Atividades  

  

DATA LOCAL INTERVENÇÃO CONTEÚDO RECURSO 

07 JUL. 2014 SALA 2/FAN CONVITE 

PARTICIPANTES 

___________ ________ 

09 SET. 2014 FAN SOLICITAÇÃO DO 

CURSO NO AVA 

_____________ PRESENCIAL 

25 NOV. 2014 FAN AUTORIZAÇÃO 

DO CURSO NO 

AVA  

_______________ PRESENCIAL 

05 DEZ. 2014 E-MAIL LISTA DE 

ESTUDANTES 

PARTICIPANTES 

ESTUDANTES 

PARTICIPANTES 

E-MAIL 

08 DEZ. 2014 

1° encontro 

SALA 5/FAN PROPOSTA 

MESTRADO 

Apresentação da proposta da 

pesquisa. Considerações sobre 

o PDI/PPI e PPC 

PRESENCIAL 

15 DEZ. 2014 

2° encontro 

SALA 5/FAN INQUIETAÇÕES 

EAN (Marco de 

Referência para as 

Políticas Públicas 

em EAN) 

Roda de Conversa: 

Por que o AVA? 

Por que EAN? 

PRESENCIAL 

07 JAN.2015 
 

ABERTURA DO 

CURSO NO 

AMBIENTE 

(NUTVesp6) 

CADASTRO DOS 

ESTUDANTES 

CADASTRO DOS 

ESTUDANTES 

SETOR DE 

TI/FAN 

 

E-AMIL 

08 JAN. 2015 

3° encontro 

AVA/FAN ÍNICIO DAS 

ATIVIDADES 

PLANO DA DISCIPLNA 

EAN ANTIGO 

FÓRUM 

09 JAN. 2015 

4° encontro 

AVA/FAN APRESENTAÇÃO Saudações aos Participantes FÓRUM 

12 JAN. 2015 

5° encontro 

AVA/FAN Reflexão de Paulo 

Freire 

+ 

Portaria dos 20% 

Portaria nº 4.059, de 10 de 

Dezembro de 2004 

FÓRUM 

15 JAN. 2015 

6° encontro 

AVA/FAN Cafezinho Interativo 

1 

PLANO DE DISCIPLINA 

EAN/FAN 

Marco de Referência EAN 

CHAT 

19 JAN. 2015 

7° encontro 

AVA/FAN Cafezinho Interativo 

2 

PLANO DE DISCIPLINA 
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Quadro 2: Cronograma de Atividades 

Fonte: ALBUQUERQUE, Ludmila Costa, 2015. 
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A simulação da ação educativa realizada por essa pesquisa no AVA com estudantes de 

nutrição da FAN foi de extrema relevância e bastante sadia. Como mostra o cronograma de 

atividades, pudemos compartilhar saberes e possibilitar construções do conhecimento. 

Para que toda essa trajetória demostrada se concretizasse, contamos com a ajuda do setor de 

Tecnologia da Informação (TI) da FAN, que colaborou com a abertura do curso e orientações 

sobre a utilização do ambiente, e sempre se mostrou receptivo e vibrante com a essa forma de 

utilização do ambiente. 

Buscou-se empregar o AVA por consistir em uma ferramenta que otimiza o ensino-

aprendizagem e a comunicação entre os estudantes e docentes, possibilitando maior exercício 

de autonomia e desenvolvimento de novas habilidades.  

A plataforma utilizada pela FAN, o Moodle, fundamenta-se em Nakamura (2009). O autor 

explica como a aula pode ser ministrada com vários recursos associados para ajudar no 

desenvolvimento do material. Por isso foi o principal interlocutor para a criação desse plano 

de atividades no ambiente, visto que poucas literaturas abordam sobre essa construção do 

ponto de vista didático. 

O plano de disciplina (Anexo 1) foi o primeiro passo para a construção do Plano de Ação, 

contendo a identificação da disciplina e a carga horária do curso, a descrição da ementa de 

forma clara, a formação de frases nominais (sem verbo) e não elencadas em itens, conforme 

demonstrado no Anexo 1. Partimos para a elaboração clara dos objetivos geral e específicos, 

pois foram úteis para a definição dos conteúdos a serem apresentados durante o curso e 

também os métodos de avaliação. Neste momento da pesquisa não foi realizada avaliação, 

mas consta do novo plano de disciplina (Anexo 2). Nakamura (2009, p. 60) considera 

importante na definição dos objetivos outros itens, como: 

Recursos disponíveis e a capacidade ou habilidade em obtê-los e provê-los aos 

alunos do curso; Situação de ensino, prevenindo-se a respeito do ambiente em que o 

aluno estará inserido, uma vez que a interface com o curso é eletrônica e os horários 

flexíveis; Aspectos motivacionais, ou seja, quais os motivos que levam o aluno a 

valorizar o conteúdo, empenhando-se em anexá-lo em sua bagagem cultural; Tempo 

disponível do aluno em relação à quantidade de objetivos: importantíssimo, como já 

vimos, prever o tempo necessário para o desenvolvimento das atividades essenciais 

do curso, oferecendo opções para aprofundamento nos níveis seguintes de 

importância. 

 

A seção seguinte tratou do conteúdo programático, cujos elementos foram listados em 

tópicos. Destaca- se que o tempo, o espaço e os recursos didáticos disponíveis para o 

desenvolvimento das atividades no curso são de fundamental importância. A construção desse 

item foi delicada, e precisou ser bem planejada, pois o autor supracitado ressalta que o 



61 
 

conteúdo presencial é mais flexível pois depende do ritmo da sala de aula: já no ambiente 

virtual, a flexibilidade está na utilização de links e materiais adicionais.  As estratégias de 

ensino são de suma importância, e nesse item o professor precisa “facilitar” o ensino e 

promover caminhos que levem o aluno/cursista à aprendizagem.  

A composição do próximo tópico foi a seleção dos recursos didáticos em EaD  disponíveis - 

power point; fotos; lista de discussão; e-mail; blogs; sites; wikis; bibliotecas virtuais; e-books; 

MP3; Podcasting; rádio Web; videoconferência; animação gráfica, etc. Para nosso estudo na 

disciplina de EAN, utilizamos: fóruns, chat, e-mail, mensagens, power-point, arquivos no 

formato pdf e word.  

O sistema de avaliação foi o último componente para a construção de um plano de ação. 

Destaca-se a realização de atividades individuais por meio de provas, atividades extra- 

curriculares ou trabalhos práticos. Este último item não se aplicou a essa pesquisa visto que 

foram priorizadas as discussões e as inquietações sobre o uso das TIC, a fim de mostrar que 

existem outros caminhos pedagógicos para atividades acadêmicas em alimentação e nutrição 

na disciplina de EAN. 

Outro aspecto relevante que Nakamura (2009, p.65) destaca o nível de envolvimento com o 

curso a partir da realização de atividades, e o tempo investido no processo de construção do 

conhecimento, fortalecendo o elo para a aprendizagem. “Inclusive, pode ser medido pelo 

tempo de conexão ao sistema, informação que deve ser complementar a outros métodos de 

avaliação do nível de interesse do usuário no estudo da matéria sugerida”. Em relação ao 

tempo de acesso, os horários sempre programados para os chats eram à noite, às 20h, visto 

que era um horário em que todos os participantes poderiam estar disponíveis. 

Enfim, interessa a esta pesquisa compreender que as discussões semeadas no AVA do 

componente curricular EAN da FAN foram de extrema importância, visto que possibilitaram 

um melhor dimensionamento do espaço e do tempo, a partir da reafirmação da aprendizagem 

colaborativa e a construção coletiva do conhecimento. Desse modo, cabe destacar que as TIC 

trouxeram boas perspectivas pedagógicas e de formação pela modalidade semi-presencial do 

componente curricular Educação Alimentar e Nutricional da Faculdade Nobre. 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, pudemos utilizar elementos (fórum, chat e bate- 

papos) que foram essenciais para as discussões no que tange às TIC, educação e nutrição, bem 

como o fortalecimento do elo entre educador e educando. Para a construção e finalização 

dessa pesquisa, utilizamos o plano da disciplina EAN como principal fio condutor, visto que 

pudemos perceber através do estudo do mesmo que existiam lacunas que fragilizavam o 

entendimento, a condução da disciplina e, consequentemente, as tomadas de decisões nas 
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ações em alimentação, nutrição e saúde dos alunos no campo de prática. Com a construção do 

novo plano de disciplina elaborado a partir das discussões no AVA e apresentado no Anexo 2 

desse trabalho é que finalizo essa pesquisa com a certeza de que ainda existe muito a ser 

realizado na teoria e nas práticas em alimentação e nutrição. 
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3 O BANQUETE QUE NÃO CESSA...COLOCANDO À MESA AS CONSIDERA-

AÇÕES 

“Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos  

o quanto me é fundamental respeitá-los e  

respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizei.  

Nunca me foi possível separar em dois momentos o 

 ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos.  

A prática docente que não há sem a discente é uma prática inteira.   

A boniteza da prática docente se compõe do  

ensino vivo de competência do docente e dos 

discentes e de seu sonho ético” (FREIRE,1996,p. 94-5). 

 

As ideias supracitadas de Paulo Freire reafirmam o compromisso como educadora, no qual se 

entrelaçam a essência das relações educador/educando, no que tange à liberdade e autoridade, 

ao compromisso, trabalho coletivo, cooperativo e participativo. Essas características que se  

atribuem à relação docente e discente constituem uma relação artesanal que reinventa o ser 

humano no aprendizado de sua autonomia. Essa construção aqui apresentada me moveu como 

educadora. Por isso apresentei meu banquete de ideias, sonhos, desejos e entusiasmos para 

continuar traçando caminhos com autenticidade, respeito e ética. 

Neste banquete que acabamos de “beliscar”, cheguei ao fim dessa pesquisa com uma 

construção reafirmada pela participação e colaboração de um grupo considerado importante 

para a reflexão, análise, construção e desconstrução. O panorama geral dessa caminhada não 

cabe mais em mim, agora assume um papel macro na construção de processos pedagógicos no 

componente EAN juntamente com os participantes que contribuíram para essa pesquisa, pois 

nos autorizamos a entrar em uma seara (EaD, AVA, Moodle, etc), que não faz parte das 

nossas discussões, pois utilizamos a ciência da Nutrição tendo o alimento como principal 

ferramenta de trabalho. A inserção na docência me proporcionou esse encontro com a 

pesquisa que remeteu à aventura da escrita, fortalecendo a ideia de que a pesquisa não é 

estática e sim porosa, incompleta, assim como o sujeito envolvido. Essa incompletude da 

pesquisa me inquietou, estimulou e me fez escrever. 

As reflexões descritas nos capítulos deste trabalho embasaram a caminhada para a construção 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem no componente curricular Educação Alimentar e 

Nutricional da Faculdade Nobre. Essa proposta visou possibilitar caminhos que levaram à 

construção de recursos didáticos favoráveis para a atuação do futuro profissional de nutrição, 

e o AVA, potencializado pelas Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), foi eleito o 

recurso possível para esse pensar. 
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A sociedade passa por profundas mudanças nas práticas culturais, políticas, econômicas e 

educacionais. Essas mudanças possibilitam a emergência de novas maneiras dominantes, 

pelas quais experimentamos o tempo e o espaço.  

O tempo acabou. Tempo que se perde na fala eufórica, no calor dos alunos em aprender; 

tempo que só é possível quando ousamos, permitimos, autorizamos; tempo que tem começo e 

fim; tempo que acolhe a vida e que é fugaz. Já o espaço é contraditório, porém solidário: as 

histórias aparecem; ele pode ser fraterno e não importa onde se instale (sala de aula, em baixo 

da árvore, ambiente virtual, campo, corredor, na escada), ele sempre será pretensioso em 

produzir conhecimento.  

Através das considerações que seguiram ao longo dessa pesquisa, reafirmo o compromisso no 

repensar pedagógico para o componente curricular EAN; porém, não posso deixar de destacar 

as dificuldades que nos moveram até aqui: primeiramente, o tema que surgiu a partir de uma 

inquietação da disciplina ministrada, considerada cheia de fragilidades, dificuldades em 

articular educação e nutrição com outros eixos temáticos. A disciplina Educação Alimentar e 

Nutricional apresenta um diferencial em relação às demais disciplinas do curso de nutrição 

por exigir do docente o ensino de conhecimentos diferentes daqueles que compõem o 

instrumental técnico de nutrição, pois desafia professores e alunos a se relacionarem com 

contextos, pessoas, realidades e uma relação teoria-prática em que o conhecimento técnico se 

revela insuficiente para lidar com situações vivenciadas em campo. Outra grande dificuldade 

foi a pretensão de construir um ciclo de discussões no AVA tratando sobre temas 

considerados até então alheios à rotina, como TIC e EaD.  

Potencializar as discussões sobre educação, alimentação e nutrição utilizando chats, fórum e 

bate- papos não foi uma tarefa fácil, visto que teríamos de contar com a leitura prévia dos 

textos pelos participantes e interação nas atividades do AVA. O acesso ao ambiente foi outro 

fator que proporcionou alguns entraves, como a falta de equipamentos para utilização, 

máquinas em manutenção, aparelhos sem conexão com a internet.  

Essa realidade nos impulsionou a criar alternativas, meios e possibilidades para buscar o 

conhecimento e promover envolvimento dos pesquisadores com a disciplina Educação 

Alimentar e Nutricional, potencializando as Tecnologia da Informação e Comunicação, 

fragilizando o preconceito sobre a Educação a Distância e semi-presencial, e criando novas 

formas e métodos de trabalho no componente curricular. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem objetivam criar novos tempos e espaços de ensinar e 

aprender, com durações e lugares mais complexos, artesanais, dinâmicos porém incompletos. 

A ideia é redimensionar dentro da disciplina formas de trabalhos, abordagens práticas e 
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teóricas em alimentação e nutrição. O espaço eleito nesse estudo não foi o formal (sala de 

aula) e sim um espaço considerado informal (AVA), que permitiu formação, informação, 

produção do conhecimento momentos de discussões, assim como seria em sala de aula. 

Destaco também como espaço fomentador a pesquisa de Chaves, (2015) na qual aborda sobre 

“História e Memória: A cidade de Salvador contada pelos Sujeitos da Universidade Aberta à 

Terceira Idade”, estudo que possibilitou a escuta, inserção e imersão dos sujeitos da terceira 

idade nas Tecnologias da Informação e Comunicação.  

A responsabilidade docente e de educadora em nenhum momento se esvaziou por não estar 

em uma sala de aula; ao contrário, impulsionou-me a buscar, construir e ressignificar formas e 

meios de trabalhos para a disciplina de EAN da Faculdade Nobre. 

O processo desafiador da ideia aqui apresentada utilizando a produção do conhecimento a 

partir das TIC nos coloca agora diante de novos questionamentos: existe espaço formal e 

informal para produzir conhecimento? Como transversalizar a disciplina de EAN no currículo 

de nutrição? Essas perguntas e outras nos mostram que não temos tempo a perder, e que a 

mudança começa na atividades pedagógicas, quando o indivíduo se autoriza. Como são 

questionamentos, deixo aqui esse viés para futuros estudos.  

Enfim, o ambiente de ensino e aprendizagem, caracteristicamente pedagógico, é constituído 

por lugares e momentos de ensinar e aprender, seja na educação presencial ou semi-

prensencial, e a concepção pedagógica do grupo é essencial para a configuração adequada de 

ações teóricas e práticas em qualquer componente curricular.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título: Ambiente Virtual: Possibilidade Pedagógica Para Disciplina De Educação Alimentar 

E Nutricional No Curso De Nutrição Da Faculdade Nobre De Feira De Santana-Ba. 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “Ambiente Virtual: 

Possibilidade Pedagógica Para Disciplina De Educação Alimentar E Nutricional No 

Curso De Nutrição Da Faculdade Nobre De Feira De Santana-Ba”, sob a orientação da 

pesquisadora responsável Ludmila Costa Albuquerque, com a qual poderá manter contato 

através do endereço e telefones listados ao final deste termo.   O objetivo geral deste estudo é: 

Desenvolver um curso no ambiente virtual de aprendizagem, como possibilidade de espaço de 

aprendizagem do componente curricular de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no 

Curso de Nutrição da Faculdade Nobre de Feira de Santana- Ba. E como objetivo específico: 

Elaborar um Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, na plataforma MOODLE, com a 

pretensão de utilizar a portaria que preconiza a utilização de até 20% de caráter semi-

presencial; Criar um grupo de estudo cooperativo para imergir, sugerir e criar estratégias no 

AVA; Desenvolver uma proposta, através de um plano de ação e possibilizar a construção da 

disciplina de EAN. Para coletar os dados você deverá participar das atividades (fórum, chat, 

mensagens), desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Nobre. O 

possível risco deste estudo é o ambiente virtual não funcionar, ausência de internet, ausência 

de um computador e desistência dos participantes. No que se refere aos benefícios, é 

assegurada a assistência dos pesquisadores durante toda a pesquisa, bem como garantido o 

acesso as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências bem 

como tentativa de gerenciar o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem.  Você será 

esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento sem 

penalidade ou prejuízo. A pesquisadora ira tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo com garantia de confidencialidade, de  privacidade e de  anonimato. Serão utilizados 

imagens com fotos no ambiente, porém só serão demonstradas na apresentação final do 

trabalho.  Uma cópia deste consentimento informado será fornecida a você e a outra ficará em 

posse do pesquisador. Ao participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira e será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar.  
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

Atuar no processo saúde-doença do cidadão, da família, da comunidade, proporcionando 

integralidade das ações do cuidar em nutrição de forma generalista, com formação técnico-

científica, membro da equipe de saúde, capaz de planejar, executar e avaliar o cuidado 

nutricional segundo os princípios éticos, a legislação e a política de saúde vigente. 

 

 

Conceitos filosóficos em educação. Aspectos históricos e conceituais da educação em saúde. 

Educação em saúde e promoção da saúde. A comunicação na educação. Métodos e técnicas 

de ensino. O profissional nutricionista e a prática educativa. Fatores sócio-econômicos e 

culturais que influenciam na diversidade das práticas e escolhas alimentares. Nutrição e 

alimentação como objetos de educação em coletividades sadias e enfermas. Abordagens 

pedagógicas aplicadas nas ações em saúde e nutrição. Planejamento e desenvolvimento de 

programas de educação alimentar. Avaliação das atividades pedagógicas. 

 

Objetivo Geral 

Refletir a aplicação da Educação Nutricional nos diferentes campos de atuação profissional do 

nutricionista. 

 

FACULDADE 

NOBRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

Faculdade: Nobre 

 

Curso: Nutrição 

 

Disciplina: Educação Nutricional 

 

Carga horária:  60h   Semestre: 6º 

 

 

Professora: Ludmila Costa Albuquerque 

1. PERFIL DO EGRESSO 

2. EMENTA 

3. OBJETIVOS 
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Objetivos Específicos 

Conhecer os conteúdos teóricos das concepções que cercam a prática da Educação 

Nutricional; 

Compreender a evolução dos hábitos alimentares da população brasileira e sua relação com o 

processo saúde-doença; 

Analisar a influência dos fatores ambientais nas representações sociais relativas a 

corpo/saúde/doença e sua interface com a educação nutricional; 

Praticar os diferentes meios e técnicas de ensino aplicados em Educação Nutricional; 

 Elaborar projetos educativos com ênfase na formação e reeducação alimentar.    

Nesta disciplina, o discente toma consciência e evolui no tocante ao seu papel enquanto 

educador em Nutrição de toda a população, e amplia sua visão no processo ensino e 

aprendizagem que o envolve na sociedade. 

 

1. Ser capaz de diagnosticar e solucionar distúrbios nutricionais, de comunicar-se, de tomar 

decisões, de intervir no processo de produção alimentar, de trabalhar em equipe e de enfrentar 

situações em constante mudança;  

2. Promover e estimular estilo de vida e alimentação saudáveis, conciliando as necessidades 

tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social e educacional; 

3. Planejar e implementar programas de educação nutricional e promoção à saúde, considerando 

a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, 

trabalho e adoecimento; 

6.1) PRIMEIRO BIMESTRE 

- Aspectos Conceituais e Filosóficos em Saúde. Educação em saúde. Síntese das tendências 

pedagógicas; 

Educação Nutricional: história, conceitos e sua aplicabilidade prática; 

- Métodos e técnicas de ensino aplicados em Educação Nutricional; 

- O Nutricionista e a prática educativa: abordagens pedagógicas aplicadas nas ações de saúde 

e em nutrição; 

- Fatores sócio-econômicos e culturais que influenciam na diversidade das práticas e escolhas 

alimentares; 

- Fundamentos da Educação Nutricional. Comportamento alimentar, formação dos hábitos 

alimentares, crença popular e fatores econômicos; 

6.2) SEGUNDO BIMESTRE 

- Educação Nutricional no contexto das políticas públicas de alimentação e nutrição, em 

coletividade e em nível individual; 

- Nutrição e alimentação como objetos de educação em coletividades sadias e enfermas. 

Abordagens pedagógicas aplicadas nas ações em saúde e nutrição; 

4. JUSTIFICATIVA 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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- Planejamento e desenvolvimento de programas de educação alimentar;  

- Avaliação das atividades pedagógicas. 

 

7. METODOLOGIA 

Exposição participada (retroprojetor, data- show); 

Seminário;  

Estudo dirigido. 

Atividade em sala de aula. 

 

Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações com valor individual de 10,0 pontos, de caráter 

cumulativo e de acordo com o calendário acadêmico.  

Quadro branco, marcador para quadro banco, retroprojetor, datashow, computador e televisão 

Básica 

DIEZ-GARCIA, et. al. Mudanças Alimentares e Educação Nutricional. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2011. 

LINDEN, Sonia. Educação Nutricional - algumas ferramentas de ensino. 2ª. Ed. São 

Paulo: Varela, 2011. 

MORIN, Edgar et al. Os Sete Saberes Necessários á Educação no Futuro. 2 ed. São Paulo 

Cortez, 2011. 

Complementar 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável/ Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, 

Coordenação-Geral da política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 

2010.  

_____. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Dez passos  para uma alimentação saudável; Guia 

alimentar para crianças menores de 2 anos / Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à 

Saúde, Coordenação-Geral da política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2003.  

OLIVEIRA, P.S. introdução a sociologia da educação. 3 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 36 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

STURMER, J. S. Reeducação alimentar: qualidade de vida, emagrecimento e manutenção 

da saúde. 12 ed. São Paulo: Vozes, 2007. 

 

 

 

8. AVALIAÇÃO 

9. RECURSOS 

10. BIBLIOGRAFIAS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 
Faculdade: NOBRE 

 

Curso: NUTRIÇÃO 

 

Disciplina: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Carga horária:  
T =30 

P=30 
  Semestre: 5º 

 

 

Professora: LUDMILA COSTA ALBUQUERQUE 

  

Formar um bacharel nutricionista com formação generalista e humanista pautada em 

princípios éticos, capaz de desenvolver as atividades de assistência sócio técnico-científica da 

alimentação e nutrição visando à promoção, manutenção e recuperação da saúde e a 

prevenção de doenças nutricionais contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de 

indivíduos e grupos populacionais. 

Conceitos filosóficos em educação. Aspectos históricos e conceituais da educação em saúde. 

Educação em saúde e promoção da saúde. A comunicação na educação. Métodos e técnicas 

de ensino. O profissional nutricionista e a prática educativa. Fatores sócio-econômicos e 

culturais que influenciam na diversidade das práticas e escolhas alimentares. Nutrição e 

alimentação como objetos de educação em coletividades sadias e enfermas. Abordagens 

pedagógicas aplicadas nas ações em saúde e nutrição. Planejamento e desenvolvimento de 

programas de educação alimentar. Avaliação das atividades pedagógicas. 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Refletir a aplicação da Educação Alimentar e Nutricional nos diferentes campos de 

atuação profissional do nutricionista. 

Objetivos Específicos 

FACULDADE 

NOBRE 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

1. PERFIL DO EGRESSO 

2. EMENTA 
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 Conhecer os conteúdos teóricos das concepções que cercam a prática da Educação 

Alimentar e Nutricional; 

 Compreender a evolução dos hábitos alimentares da população brasileira e sua relação 

com o processo saúde-doença; 

 Analisar a influência dos fatores ambientais nas representações sociais relativas a 

corpo/saúde/doença e sua interface com a Educação Alimentar Nutricional; 

 Praticar os diferentes meios e técnicas de ensino aplicadas em Educação Alimentar e 

Nutricional; 

 Elaborar projetos educativos com ênfase na formação em alimentação e nutrição com 

indivíduos de diferentes comunidades. 

 Estimular o uso da Tecnologia da Informação Comunicação (TIC), nas práticas de 

saúde, alimentação e nutrição. 

Nesta disciplina o discente toma consciência e evolui no tocante ao seu papel enquanto 

educador em Nutrição de toda a população, e amplia sua visão no processo ensino e 

aprendizagem que o envolve na sociedade.  

 

1. Ser capaz de diagnosticar e solucionar distúrbios nutricionais, de se comunicar, de tomar 

decisões, de intervir no processo de produção alimentar, de trabalhar em equipe e de enfrentar 

situações em constante mudança;  

2. Promover e estimular estilo de vida e alimentação saudáveis, conciliando as necessidades 

tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social e educacional; 

3. Planejar e implementar programas de Educação Alimentar e Nutricional e promoção à saúde, 

considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, 

saúde, trabalho e adoecimento; 

4. Compreender que somente pela educação é possível enfrentar tarefas da vida cotidiana 

relacionadas com alimentação, podendo prevenir, reduzir e controlar doenças; 

5. Potencializar a utilização das TIC nas atividades em EAN. 

6.1)  PRIMEIRO BIMESTRE 

6.1.1. Aspectos Conceituais e Filosóficos em Saúde. Educação em saúde. Síntese das 

correntes pedagógicas; 

6.1.2. Educação Alimentar e Nutricional: história, conceitos e sua aplicabilidade prática; 

6.1.3. Métodos e técnicas de ensinos aplicados em Educação Alimentar e Nutricional; 

6.1.4. O Nutricionista e a prática educativa: abordagens pedagógicas aplicadas nas ações de 

saúde e em nutrição; 

4. JUSTIFICATIVA 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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6.1.5. Nutrição e alimentação como objetos de educação em coletividades sadias e enfermas, 

utilizando  abordagens pedagógicas aplicadas nas ações em saúde e nutrição. 

6.1.6 Fundamentos da Educação Alimentar Nutricional. Comportamento alimentar, formação 

dos hábitos alimentares, crença popular e fatores econômicos; 

6.1.7 Abordagem do Modelo Transteórico no Comportamento Alimentar; 

6.1.8 Abordagem Nutricional com ênfase no Auto Cuidado; 

6.1.9 Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas; 

6.2)  SEGUNDO BIMESTRE 

6.2.1 Planejamento e desenvolvimento de projetos em Educação Alimentar e Nutricional. 

6.2.2 Avaliação e aplicação das atividades pedagógicas em alimentação e nutrição 

Sugestões de oficinas que deverão ser analisadas e adaptadas à realidade do 

local/comunidade: 

Oficina 1- Pirâmide Alimentar; 

Oficina 3- Desvendando Os Mistérios Das Frutas; 

Oficina 3- Descobrindo Os Legumes E Leguminosas; 

Oficina 4- Livros De Receitas; 

Oficina 5- Horta Fitoterápica/ Horta Doméstica/ Horta Coletiva; 

Oficina 6- Nutricionista Fazendo Educação Alimentar E Nutricional;  

Oficina 7- Liga- Pontos Que Alimento É Esse? 

Oficina 8- A Origem Dos Alimentos; 

Oficina 9- Interatividade Digital: Filmes/Vídeos Educativos/Facebook/Sites/Blog/Instagran; 

Oficina 10- Piquenique Saudável; 

OUTRAS ATIVIDADES SUGERIDAS: 

 Alimentação Do Trabalhador; 

 Aleitamento Materno; 

 Economia Solidária; 

 Higiene E Conservação Dos Alimentos; 

 Gastronomia/Culinária; 

 Sistema Alimentar E Sustentabilidade; 

 Prevenção E Controle De Carências Nutricionais E Desnutrição; 

 Rotulagem E Informação Nutricional; 

 Prevenção E Controle De Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Dcnt); 

 Produção Agroecológica E Agricultura Familiar. 

 

 
 Aula expositiva e participativa; 
 Debates e rodas de conversa; 
 Vídeos: 

 Muito Além do Peso; 
 Nutriamigos; 
 A Dieta do Palhaço; 
 Garapa; 
 O Professor de Farinha; 

 Desenvolvimento de projetos e aplicação prática em escolas, creches, academias, 
asilos, empresas, faculdades, clínicas, etc. 

  Teremos algumas discussões sobre EAN no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA).  

 

7. METODOLOGIA 
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8. AVALIAÇÃO SUGESTÃO 

ATIVIDADE(S) VALOR 

B
IM

E
S

T
R

E
S

 I
 E

 I
I 

PROVA AV1  

RODA DE CONVERSA 1 

ARTIGO: 

“Abordagens Pedagógicas em Educação Alimentar e 

Nutricional em Escolas no Brasil” 

 

CINE PIPOCA 1 + Estratégia em EAN para as 

famílias apresentadas no documentário 

“GARAPA” 

 

CINE PIPOCA 2 +  

“O Professor de Farinha” 

 

 

RODA DE CONVERSA 2 

“MARCO DE REFERÊNCIA EM EAN E 

POLÍTICAS PÚBLICAS” 

Participação 

 

TOTAL AV1  

ELABORAÇÃO DO PROJETO AV2  

APLICAÇÃO DO PROJETO  

PRODUÇÃO DE MATERIAL 

(oficinas/vídeos/blog/album/site/ 

jogos/hortas etc.) 

 

TOTAL AV2  

OBS: avaliação pode variar ao longo do semestre 

 

 
 Data- Show; 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem (fórum, chat). 

 Computador; 

 Tablet; Som; Televisão; DVD; 

 Pirâmide alimentar; 

 Papel metro; Papel ofício; Artigos científicos;  

 Livros; 

 Frutas, legumes e verduras, lápis de cor, hidrocor, lapiseira, borracha, cesta, plantas 

(sementes); 

 

 

 

 

 

9. RECURSOS DIDÁTICOS 
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BÁSICA: 

 DIEZ-GARCIA, et. al. Mudanças Alimentares e Educação Nutricional. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2011. 

 LINDEN, Sonia. Educação Nutricional - algumas ferramentas de ensino. 2ª. Ed. São Paulo: 

Varela, 2011. 

 MORIN, Edgar et al. Os Sete Saberes Necessários á Educação no Futuro. 2 ed. São Paulo 

Cortez, 2011. 

 

COMPLEMENTAR: 
 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável/ Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, 

Coordenação-Geral a política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.  

 _____.  MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Dez passos para uma alimentação saudável; Guia 

alimentar para crianças menores de 2 anos / Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à 

Saúde, Coordenação-Geral a política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2003.  

 FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 36 ed. São Paulo: Paz  e Terra, 1996. 

 STURMER, J. S. Reeducação alimentar: qualidade de vida, emagrecimento e manutenção 

da saúde. 12ª. Ed. São Paulo: Vozes, 2007. 

 OLIVEIRA, P.S. Introdução a sociologia da educação. 3 ed. São Paulo: ÁTICA, 2003. 

 

OUTRAS SUGESTÕES: 

 

 TORAL, N. e SLATER, B. Abordagem do Modelo Transteórico no Comportamento 

Alimentar.  Revista Ciência e Saúde Coletiva. vol.12, núm. 6, Dezembro, 2007. Disponível 

em:http://www.scielo.br/scielo. Acesso em 10 de março 2014.  

 BOOG, M. C. F. Educação Nutricional: Presente, Passado e Futuro. Revista de Nutrição. 

PUCCAMP. Jan- Jun. Campinas, 1997. Disponível em: 

<http://www.faculdadeguararapes.edu.br/site/hotsites/biblioteca/educacaonutric>. Acesso em 

20 de Nov. 2013. 

 BRASIL. Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas 

Públicas. Disponível em: <http://ideiasnamesa.unb.br/files/marco_EAN_visualizacao.pdf>. 

Ministério da saúde, Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 2012. 

 Site: <http://ideiasnamesa.unb.br/index.php>. 

10. REFERÊNCIAS 

http://ideiasnamesa.unb.br/files/marco_EAN_visualizacao.pdf

