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RESUMO

DIAS, A.O. A gestão da Educação Alimentar e Nutricional em uma Escola da rede pública
estadual no município de Feira de Santana-Ba. [Dissertação de Mestrado] Universidade do
Estado da Bahia – UNEB, Bahia, 2013.
Trata-se de uma pesquisa aplicada sobre a gestão da Educação Alimentar e Nutricional –
EAN, a partir de uma problemática, identificada como um paradoxo em vista à sua
valorização no contexto das políticas públicas e a fragilidade de suas práticas no âmbito
escolar. Objetiva-se apresentar um Projeto de Gestão de EAN – PGEAN em uma escola
pública da rede estadual no município de Feira de Santana-Ba. A pesquisa procurou conhecer
o perfil e a opinião dos educadores da escola acerca da importância da EAN e identificar os
aspectos pedagógicos relevantes a um PGEAN para a escola. Para tanto se utilizou do método
de observação participante e um protocolo constituído de perguntas abertas e fechadas,
aplicado de forma ética, junto a 17 participantes, dentre eles, o gestor escolar e o professor
membro do colegiado da escola, cuja amostra representou 80% dos educadores da escola.
Utilizou-se de uma abordagem de método misto concomitante, e os resultados obtidos foram
associados e atribuídos de pesos iguais de relevância. Em síntese, constatou-se a inexistência
de ações e/ou projeto de que favoreçam a EAN na escola; a falta de nutricionista e de
coordenador pedagógico na escola, assim como a deficiência na formação dos educadores no
que tange à EAN, e ausência da atuação do Conselho de Alimentação Escolar e o
desconhecimento desse por parte da escola. Observou-se a necessidade de se constituir um
grupo gestor para a articulação dos processos de planejamento, monitoramento e avaliação do
PGEAN, apresentado no final como um instrumento pedagógico para a escola.

Palavras Chaves: Educação Alimentar e Nutricional; Alimentação Saudável; Gestão escolar;
Aspectos Pedagógicos; Escola.
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ABSTRACT
DIAS, A.O. The management of Food and Nutrition Education in a school in the public
network in Feira de Santana-Ba. [Dissertation] State University of Bahia– UNEB, 2013
This research deals with the management of Food and Nutritional Education-EAN, based on
a problem, identified as a paradox in view to its worth in the context of public policies and the
fragilities of their practices within schools. The goal is to present a project management of
EAN-PGEAN in a public school State network in Feira de Santana, in the state of Bahia. The
research aimed to know the profile and school educators’ opinions about the importance of
EAN and to identify the pedagogical aspects relevant to a PGEAN. To do so, the method of
participant observation and a protocol consisting of open and closed questions were used
with 17 participants, among them, the school manager and professor member of the Collegiate
School, whose sample represented 80% of the educators of the school. A mixed method of
approach was used at the same time, and the results obtained were associated and assigned
equal relevance values. In short, it was observed that there is lack of actions and/or project
that support the EAN at school; the lack of a pedagogical coordinator nutritionist at school, as
well as the deficiency in the training of educators regarding the EAN, and lack of expertise of
the Council of school meals on the part of the school. This studies points to the need of a
management group for planning the processes, monitoring and evaluating PGEAN.

Key words: food and nutritional Education; Healthy Eating; School management; Pedagogical
Aspects; School.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional
em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da Universidade do Estado da
Bahia - UNEB está vinculada à linha de pesquisa em Gestão da Educação e Redes Sociais. A
pesquisa tem como foco subsidiar a construção de um Projeto de Gestão para a Educação
Alimentar e Nutricional (PGEAN), em uma escola pública da rede estadual.
Apoia-se no ‘‘Marco Referencial de EAN para as Políticas Públicas”¹ que orienta para
uma reflexão das práticas de EAN nos diferentes segmentos de ação pública, tendo em vista a
necessidade atual para o controle de problemas de saúde relacionados com a alimentação e
nutrição e outros hábitos de vida.
O tema e o ambiente escolar escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa
conduziram para a elegibilidade de instrumentos legais, como a Portaria Interministerial de nº
1010/2006 e, especialmente, as legislações vigentes do Programa Nacional da Alimentação
Escolar (PNAE)2 , como suportes para a fundamentação e execução da pesquisa. Os conceitos,
princípios, diretrizes, objetivos e finalidades do PNAE, fizeram desse programa a porta de
entrada da pesquisa, considerando que a EAN na escola está intrinsecamente vinculada ao
referido programa, e que lhe assegura a legitimidade dos seus propósitos na escola.
A motivação inicial para o desenvolvimento desta pesquisa decorreu da nossa
percepção, a cerca do paradoxo existente entre a posição valorizada da EAN, no âmbito das
políticas públicas e as dificuldades de sua aplicação no campo da Gestão da Alimentação
Escolar. Parece existir um distanciamento entre política de EAN e gestão do PNAE, situação
esta que vem sendo questionada em estudos realizados no âmbito do PNAE, em escolas de
diversas localidades no país.
Estas observações são oriundas de experiências desta pesquisadora como nutricionista
e docente do curso de Nutrição de faculdade privada local, ao desenvolver junto com alunos
da graduação, atividades práticas relacionadas com a EAN, vinculadas às disciplinas no
campo da nutrição social tais como: Educação Nutricional, Nutrição em Saúde Pública,
Nutrição na Comunidade e Alimentação Escolar.
__________________
¹ Documento publicado em 28 de maio de 2012, elaborado em parceria de diversos organismos tais como: UnB,
MS, MEC, MDS, CONSEA, CFR, OPAS, Fiocruz.
² Lei Federal Nº 11.947, DE 16 de junho de 2009a. Resolução da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da
Educação / CD / Nº 38, de 16 de julho de 2009 (BRASIL, 2009b).
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De acordo com o Conselho Federal de Nutricionista – CFN cabe a esse profissional, o
planejamento e a articulação das estratégias de EAN na escola como ação do PNAE. Esse
programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábito alimentar
saudável por meio de ações de EAN, assim como para a oferta de refeições que cubram as
necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo (BRASIL, 2009a). Porém, na
prática, o alcance desses objetivos parece ainda distante da realidade encontrada atualmente
nas escolas.
As equipes técnicas de nutricionistas, responsáveis pela gestão do PNAE, exercem
grande parte de suas funções de forma centralizada nas Entidades Executoras, ou seja, nas
Secretarias de Educação, o que distancia o profissional nutricionista do acompanhamento
direto das atividades do programa nas realidades escolares, ficando essa função a cargo dos
gestores escolares. Esta situação parece favorecer a desarticulação da alimentação escolar das
possíveis ações de EAN, fazendo com que permaneçam “adormecidas”³ no cotidiano escolar.
Normalmente as ações de EAN não são prioritárias na agenda programática dos gestores
escolares, pois tratam de estratégias que envolvem conhecimento e habilidades técnicas,
relacionadas em grande parte com as atribuições específicas do nutricionista.
A partir desta compreensão, foi feita uma investigação junto ao gestor, vices diretores,
professor representante do colegiado escolar e demais professores de uma escola estadual de
ensino fundamental, no município de Feira de Santana, no sentido de conhecer o perfil
daqueles educadores em relação a EAN, assim como, identificar os aspectos pedagógicos
relevantes a serem considerados no processo de construção de um projeto de EAN na escola,
como objeto da pesquisa. Os procedimentos metodológicos adotados no decorrer da pesquisa
foram executados respeitando normas éticas, em consonância com a resolução CNS 196/96,
que norteia a pesquisa envolvendo seres humanos.
Assim, a dissertação se constitui dessa introdução e mais quatro capítulos, além das
considerações finais, descritos a seguir.
No primeiro capítulo apresentamos a problemática em estudo, inicialmente,
contextualizamos as questões de saúde relacionadas com a má alimentação, que atinge a
população inclusive crianças e adolescentes, que têm requerido ações intersetoriais
promulgadas pelas políticas públicas da saúde e da segurança alimentar e nutricional.

__________________
³ Adormecidas no sentido de inertes, paralisadas, sem ação.
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Nesse mesmo capítulo, também enfatizamos os marcos destas políticas e os entraves
para a efetivação de suas práticas na escola, com base em pesquisas correlatas. São estudos
desenvolvidos nos últimos anos no Brasil, que de alguma forma tratam sobre questões
relacionadas com a gestão da EAN e do PNAE no contexto escolar. Daí surge alguns
questionamentos, a pergunta e os objetivos da pesquisa.
No segundo capítulo exploramos os princípios da EAN na dimensão das políticas
públicas, o conceito e seu papel enquanto processo formativo, com base em estudos e
pensamentos de teóricos do campo da educação. Tratamos sobre a gestão escolar e os
aspectos pedagógicos relacionados com a EAN neste contexto, o que consubstancia a
fundamentação do objeto da pesquisa.
A seguir, no terceiro capítulo, explicitamos sobre o tipo de abordagem, a
caracterização e a trajetória metodológica da pesquisa, com a descrição dos procedimentos
adotados para o levantamento de informações e dados. Apresentamos a amostra dos
participantes e a descrição do ambiente onde foi desenvolvida a pesquisa de campo.
Prosseguindo, no quarto capítulo apresentamos a análise e discussão das informações e
dados obtidos a partir dos enunciados da pesquisa, cujos resultados são expressos em gráficos
e quadros, além de uma breve apresentação de um Projeto de Gestão de EAN, como um
instrumento pedagógico e produto final da pesquisa.
Por fim, apresentamos as considerações finais, com as conclusões e premissas que
foram desveladas subjetivamente no percurso da pesquisa, as quais sinalizam a necessidade de
mais estudos, na perspectiva de investigar os caminhos da gestão da EAN na escola. Seguemse também as referências, e os apêndices produzidos no decorrer da pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – A PROBLEMÁTICA

1.1 Os problemas relacionados com a má alimentação e as Políticas Intersetoriais de
Saúde no âmbito escolar

Ao início da década de 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecia com
ênfase, a gravidade do processo de transição epidemiológico-nutricional, considerando a má
nutrição, nas formas da obesidade e da subnutrição, como sendo as principais causas de
disfunções e doenças, que atingem muitas pessoas, em diversas partes do mundo, em especial
os países em desenvolvimento como o Brasil (OMS, 2004; BATISTA; RISSIN, 2003).
De acordo com o informe publicado em 2002, pela própria OMS, se indicava que a
mortalidade, a morbidade e a incapacidade atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), representavam em torno de 60% de todas as disfunções. E que a carga de morbidade
mundial já atingia 47%, e que, segundo as previsões, esses percentuais aumentariam em 73%
e 60%, respectivamente, antes de 2020 (OMS, 2004).
Este cenário epidemiológico-nutricional da população mundial tem como fator
imediato a má alimentação, caracterizada pelo consumo maior de alimentos hipercalóricos e
pouco nutritivos, com alto teor de gordura, açúcares e sal; associados a menor atividade física
em casa, na escola e no trabalho, assim como na recreação e nos deslocamentos. Estes hábitos
são observados inclusive nas crianças e nos adolescentes, o que constitui um motivo de
especial preocupação para as políticas públicas (OMS, 2004).
Em vista desta situação, a OMS lançou em 2004 a Estratégia Global (EG) de
Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde como proposta de ações preventivas das
DCNT, a serem empreendidas conjuntamente, no âmbito local, nacional e mundial (OMS,
2004). A EG apresentava dentre seus objetivos e diretrizes

[...] “promover a consciência e o conhecimento geral acerca da influência da
alimentação saudável e da atividade física em saúde, assim como de potencializar as
intervenções de prevenção”... e orienta para o fortalecimento das “diretrizes
nacionais em matéria de alimentação e de educação nutricional e de outras
intervenções de saúde pública, assim como a colaboração intersetorial...” (OMS,
2004 pgs. 8; 14).
.
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Apesar da adoção dessas políticas, a OMS publicou em 2008, outro informe
destacando o avanço das DCNT, responsáveis por 36 milhões de óbitos, como a maior causa
de morte em todo o mundo. No caso de excesso de peso corporal os dados foram alarmantes.
Mais de um bilhão de adultos apresentaram sobrepeso, e pelo menos trezentos milhões foram
classificados como obesos (WHO, 2008).
No grupo de crianças com menos de 5 anos de idade, 17,6 milhões já estavam
acometidas pela obesidade, e o número de crianças obesas entre 6 e 11 anos, havia dobrado
na última década. Com base nestes dados a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a
OMS considerou também, a obesidade infanto-juvenil como um problema de dimensão
epidêmica (WHO, 2008).
No Brasil, ao longo dos últimos 50 anos, o perfil epidemiológico e nutricional vem se
configurando de modo semelhante ao de outros países. Apesar da redução de casos graves de
desnutrição, o país se depara com um aumento considerável de DCNT e com uma emergência
da obesidade, que atinge todos os segmentos da população. Este perfil é mais grave nas
camadas sociais menos favorecidas, devido à coexistência destes desequilíbrios nutricionais.
Apesar da obesidade e a desnutrição parecem antagônicas são situações encontradas em um
mesmo contexto social, o que tem se constituído como um paradoxo para as políticas públicas
(BATISTA; RISSIN, 2003; BATISTA et al, 2008).
Em vista desta transição a Política Nacional Alimentação e Nutrição (PNAN) que
anteriormente, era voltada para o combate da desnutrição, reestruturam-se como uma política
no âmbito da saúde e estabelece uma diretriz voltada para a promoção da alimentação
saudável, como forma de conter o avanço dos desequilíbrios alimentares e nutricionais e as
consequências destas para a saúde (BRASIL, 2000).
Em 2006 o país, sendo signatário da Estratégia Global, e como forma de alcance
dessas políticas nas escolas, instituiu através da Portaria Interministerial de nº 1.010 de 8 de
maio de 2006, “as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de
educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas” definindo no 3º
artigo cinco eixos prioritários. Nesse artigo a EAN apresenta-se associada a um conjunto de
outras ações que intrinsecamente se relacionam, como sendo:

[...] I- ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos
alimentares como expressão de manifestações culturais regionais e nacionais; IIestímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com os
alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola;
III- estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos locais
de produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar; IV-
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restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e
preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e
incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras; e V- monitoramento da
situação nutricional dos escolares (BRASIL, 2006a).

Entendemos como um grande desafio à modificação da realidade da alimentação na
escola, por meio de ações de EAN quando não se associa à redução da oferta de alimentos
considerados não saudáveis. Estudos têm constatado que o ambiente escolar contribui de
forma sistemática para a adoção de práticas alimentares consideradas não saudáveis por
crianças. A maioria dos lanches vendidos e/ou preparados nas cantinas escolares geralmente
apresenta baixo teor de nutrientes e altos teores de açúcar, gordura e sódio (CNSAN, 2004).
Portanto a regulamentação de legislações estaduais mais duras que proíbem a
comercialização de alimentos não saudáveis nas escolas vem sendo instituídas a partir da
Portaria Interministerial 1010/2006, com o objetivo de apoiar gestores, educadores e
profissionais de saúde no desenvolvimento de ações de EAN que favoreçam, promovam e
garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar (BRASIL,
2006a).
Com base também na referida portaria, o Ministério da Saúde (MS) elaborou os “Dez
passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas”, com o objetivo de propiciar a
adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares saudáveis e atitudes de auto cuidado e
promoção da saúde. Os dez passos consistem em um conjunto de estratégias de EAN que
devem ser implementadas na escola, de maneira complementar entre si, de forma a permitir a
formulação de ações/atividades, de acordo com cada realidade e de forma intersetorial. Estas
estratégias cabem ser amplamente discutidas junto a toda comunidade escolar, para mudanças
administrativas em vista da promoção da alimentação saudável, associadas às atividades de
EAN nas escolas, apoiadas em instrumentos legais, de programas e projetos.
O desenvolvimento de uma política intersetorial não é um processo fácil, porém o
desafio maior tem sido a disseminação e a efetivação universal destas políticas, frente aos
meandros da gestão nas organizações escolares ao envolver diferentes segmentos, como a
saúde, a educação, a alimentação e a nutrição.
Nesta perspectiva, o MS instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), através do Decreto
Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, como uma estratégia política idealizada a
partir das experiências das “Escolas Promotoras de Saúde”¹.
__________________
¹ Experiências desenvolvidas em algumas cidades no Brasil desde os anos 80, com o apoio da Organização PanAmericana de Saúde e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004).
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O PSE tem por objetivo ampliar as ações específicas de saúde em consonância com as
escolas da rede pública de ensino básico, inclusive de contribuir para a promoção da
alimentação saudável, (BRASIL, 2007).

Dessa maneira, o PSE assim como a portaria

interministerial 1010/2006 ao estabelecer e normatizar a promoção da alimentação saudável
insere também a EAN como um eixo prioritário na condução das ações.
O PSE se insere nos propósitos da Política Nacional da Atenção Básica de saúde
(PNABS), que desde 2006 define a Estratégia da Saúde da Família (ESF) como modelo
estruturante do sistema de saúde brasileiro e que inclui a alimentação e nutrição como um dos
seus eixos prioritários (BRASIL, 2006c). Neste contexto o PSE é considerado uma estratégia
de integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e saúde, com a
participação da comunidade escolar, e que prevê o envolvimento das equipes das ESF com a
educação básica. O programa defende que ações de saúde passem a ser valorizadas e incluídas
nos projetos políticos pedagógicos (PPP) na escola, haja vista, que a escola é um espaço
social importante para a construção de uma sociedade democrática (BRASIL, 2007).
Contudo, o PSE ainda não se constitui uma política universal no país. Muitos
municípios a exemplo de Feira de Santana-Ba, não são contemplados por este programa,
devidos critérios de exclusão adotados a depender dos índices de desenvolvimento locais.
Percebemos que as decisões do poder público nas instâncias locais parecem não considerar o
perfil epidemiológico e nutricional descrito, e muito menos com os problemas relacionados
com a má alimentação, o que configura como um quadro de insegurança alimentar e
nutricional, que atinge a população de um modo geral.
A alimentação dos brasileiros vem sendo marcada pelo aumento do consumo de
alimentos densamente calóricos, refinados, ricos em açúcar, gorduras, alto teor de sal, bebidas
adoçadas e refeições prontas. Em contrapartida observa-se uma diminuição significativa do
consumo de cereais integrais, arroz, feijão, frutas e hortaliças, o que justifica os desequilíbrios
da situação nutricional apresentada na população (CONSEA, 2010).
Ademais a alimentação é atualmente considerada como origem de grande parte dos
problemas de saúde devido à contaminação de alimentos por agentes químicos (uso de
agrotóxicos, aditivos) e biológicos (microorganismos patogênicos) e pela produção de
alimentos transgênicos.
A alimentação é também a causa de problemas socioambientais, especialmente devido
ao processo de industrialização de alimentos. Esta situação tem gerado nas sociedades
modernas um padrão insustentável, tanto para a saúde quanto para a conservação ambiental.
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Há, porém, uma expectativa de que os problemas relacionados com a má alimentação
a contaminação do meio ambiente e outros hábitos de vida sejam passíveis de prevenção, na
medida em que mudanças estruturais e educacionais sejam conduzidas por políticas públicas
bem definidas, e que essas sejam dirigidas para apoiar as pessoas e torná-las capazes de
cuidarem de si mesmas, de sua família, da comunidade e do meio ambiente de forma
consciente e participativa.

1.2 O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE como política de Educação
Alimentar e Nutricional – EAN na escola

O PNAE é uma política pública presente no cenário nacional há mais de 50 anos e que
representa um dos mais importantes programas de alimentação e nutrição do mundo, sendo o
maior da América do Sul. Em termos da cobertura, o PNAE atende anualmente em torno de
47 milhões de estudantes, e desde 2009 passou a atender todos os estudantes do ensino básico
da rede pública. Caracteriza-se, portanto como um dos maiores programas de atendimento
universal na área de educação no cenário mundial (SILVA; FONSECA, 2009).
O PNAE através da oferta da alimentação saudável na escola contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricionais. O PNAE visa o atendimento das necessidades nutricionais dos
alunos, de forma segura e interrupta durante a permanência na escola. Busca respeitar as
diferenças biológicas entre idades e a equidade em relação às condições de saúde dos alunos,
em atenção para aqueles que necessitem de cuidados específicos em relação à vulnerabilidade
social. Defende o direito à alimentação escolar, o seu acesso de forma igualitária visando a
garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos. (BRASIL, 2009a).
São beneficiados pelo PNAE os alunos matriculados na Educação Infantil, oferecida
em creches e pré-escolas, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos da rede Pública de Ensino do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios.
Também são incluídos os estudantes dos estabelecimentos mantidos pela União, que constem
no Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação no ano anterior ao atendimento
(BRASIL, 2009a).
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A gestão do PNAE no Brasil é complexa em virtude de estarem diretamente
envolvidos no processo a União, os Estados, os Municípios, os Conselhos de Alimentação
Escolar (CAE) e as organizações escolares. Partes dos recursos são repassadas pelo governo
federal e devem se complementar as contrapartidas nas demais instâncias. Os estados e/ou
municípios podem contribuir financeiramente até chegar ao padrão de qualidade alimentar
desejado desde que respeite o estabelecido em lei (BRASIL, 2009a).
O tipo de gestão adotada para a execução do PNAE varia a depender da decisão dos
gestores tanto nas instâncias estaduais ou municipais. Nas instâncias estaduais tem se
observado a utilização do modelo de gestão descentralizado dos recursos financeiros,
denominado de escolarizado. Nesta modalidade, os recursos financeiros do Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da Educação – FNDE são repassados diretamente para as escolas ou
repassados através das Entidades Executoras (EE), no caso a Secretaria de Educação do
Estado, e transferidos para as escolas que são regulamentadas no programa. Esses recursos
devem ser utilizados exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios a serem usados
na preparação da alimentação dos estudantes.
Para o alcance dos seus objetivos, a lei do PNAE ressalta sobre o compartilhamento da
responsabilidade pela oferta da alimentação escolar saudável e das ações de EAN, entre os
entes federados. Entretanto o alcance desses objetivos se constitui como grandes desafios do
programa e também objeto central do nosso estudo, especialmente ao que tange a efetividade
das estratégias de EAN como aspectos pedagógicos relevantes no âmbito da gestão escolar.
Apesar dos princípios e objetivos existentes na legislação vigente do PNAE, o mesmo
é tido ainda como um programa de baixa expressividade enquanto programa de ação
educativa. Alguns autores também têm delatado-o como um programa que não atende as
demandas de qualidade no que diz respeito aos aspectos de segurança alimentar e nutricional
e descrevem-no como muito incipiente nas ações de promoção de hábitos alimentares
saudáveis na escola (SILVA; FONSECA, 2009).
A gestão do PNAE parece está focada apenas nos recursos financeiros que por sua vez
se destinam ao suprimento de uma mera “ração alimentar”. Esta situação se configura como
uma gestão anárquica, pois “veda os olhos” para as mudanças sociais, comportamentais,
ambientais e de saúde, presentes no contexto escolar.
O artigo 17 da Lei Federal nº 11.947/ 2009 do PNAE, resgata o que está disposto no 1º
parágrafo do artigo 211 da Constituição Federal de 1988, que estabelece as atribuições e
competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios frente à EAN. Estas instâncias
têm a obrigatoriedade de promover a EAN, a educação sanitária e ambiental nas escolas, com
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o intuito de formar hábitos alimentares saudáveis dos alunos, mediante atuação conjunta dos
profissionais da educação com o responsável Técnico Nutricionista (BRASIL, 2009a).
Os estudos que tratam dos processos de construção da EAN convergem para a
orientação destas estratégias de EAN, no sentido de provocar discussões e questionamentos
sobre a origem e soluções dos problemas alimentares detectados (RONCADA, 2008).
Entretanto ressaltamos que estas práticas dependem diretamente da formação dos educadores
e nutricionista assim como da destinação de recursos para esses fins, condições estas que nem
sempre é previsto no planejamento e orçamento da escola, constituindo, portanto como mais
um entrave no desenvolvimento da EAN.
Para a averiguação destas e outras obrigações do estado e municípios, a lei do PNAE
apresenta no seu 16º artigo § VII, as atribuições que competem a União por meio do FNDE, o
incentivo ao desenvolvimento de pesquisa no campo da avaliação das ações do PNAE
incluindo a EAN. Em face desse artigo da Lei, entendemos que o nosso estudo encontra-se de
certa maneira, em cooperação com o estado, pois assume um compromisso social, de
investigar as condições da EAN no contexto do PNAE em escola pública da rede estadual,
mesmo sem termos uma vinculação efetiva com a organização escolar.
Entretanto, ressaltamos a necessidade de desenvolvimento e avaliação da EAN, a
partir dos próprios atores que compõem a escola, assim como pelos conselhos e colegiados
responsáveis pela fiscalização do PNAE. Por conseguinte as ações de EAN poderão se
sobressair como reflexos de uma gestão de qualidade do PNAE consolidada na escola. Na
realidade este é um caminho necessário, mas que ainda falta ser percorrido.
Dessa maneira, para uma melhor argumentação sobre o PNAE como uma política de
EAN devemos reconhecer que

[...] políticas públicas são diretrizes e princípios norteadores de ação do poder
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade,
mediações entre atores da sociedade e do Estado (TEIXEIRA, 2002, pg2).

É exatamente neste processo de mediação entre atores e o poder público, onde parece
se configurar o problema central do nosso estudo. Logo,teceremos a seguir uma discussão
acerca dos entraves para a sua efetividade na escola, considerando que

se tratam

estratégias políticas que orientam para a execução das ações de EAN no âmbito escolar.

de
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1.3 Os entraves da EAN e do PNAE no âmbito da gestão escolar

Várias questões relacionadas com o PNAE e a EAN, tem sido amplamente
evidenciadas nas pesquisas correlatas, disponíveis nos bancos de teses e dissertações da
CAPES e de outros bancos de dados. São pesquisas que tratam da qualidade da alimentação
servida nas escolas; das condições nutricionais dos alunos; do papel do nutricionista frente ao
PNAE; de experiências de caráter educativo no contexto da EAN; do controle social das
ações, dentre outras questões (SANTANA. 2011; URU, 2011; MACHADO, 2011; SILVA e
FONSECA, 2009; HONÓRIO, 2009; RODRIGUES e RONCADA, 2008; COSTA, 2010;
ZANCUL E OLIVEIRA, 2007; CAMOSSA et al, 2005; CANINÉ, 2005).
Analisando os estudos supracitados, constatamos que, na realidade, as atividades
relacionadas com a EAN desenvolvidas nas escolas têm sido pontuais e sem continuidade. Na
sua grande maioria são desenvolvidas com apoio de faculdades e/ou universidades, através
dos cursos de graduação de nutrição, nas suas atividades de estágios curriculares ou de
extensão e pesquisa, porém sem vinculação efetiva junto à gestão nas escolas.
Esta situação parece mascarar ainda mais a fragilidade em que se encontra a EAN,
enquanto atividade sistemática no campo da gestão escolar. Esta observação corrobora com
Santos, 2005, que ao refletir a cerca das ações de EAN, conclui que “os reconhecidos avanços
nos discursos sobre o tema não têm refletido na mesma medida em avanços nas práticas
cotidianas desenvolvidas pelos profissionais no campo da educação alimentar e nutricional”.
De acordo com Zancul e Oliveira (2007), mesmo com a existência de algumas ações
educativas com propostas de promoção de alimentação e nutrição de escolares, os resultados
são inexpressivos quanto às mudanças esperadas. De acordo com os citados autores a
ineficácia destas práticas é exatamente atribuída às formas como vem sendo aplicadas...

[...] de forma pontual, descontextualizada ou sem continuidade e não estão inseridas
no projeto pedagógico da escola. Outro problema é o curto tempo de duração das
intervenções realizadas nas escolas, e, como apontam educadores, o fato da
alimentação ser abordada apenas no âmbito biológico, sendo desconsiderados os
aspectos sociais, econômicos, culturais e comportamentais que envolvem a nutrição
(ZANCUL e OLIVEIRA, 2007).

Outros autores como Silva e Fonseca, 2009, são ainda mais enfáticos a respeito da
fragilidade dessas práticas, e afirmam que...
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É ingênuo supor que a formação de bons hábitos alimentares se efetive na escola
com ações isoladas, como a oferta de alimentos nutricionalmente ricos, aulas de
Ciências, textos no livro didático, palestras e distribuição de folhetos. (SILVA e
FONSECA, 2009, pg3).

A complexidade própria ao fenômeno alimentar é, pois, outro entrave para o alcance
de resultados satisfatório provindos das ações de EAN na escola. Desenvolver ações de EAN
requer uma pedagogia que promova uma maior reflexão e conscientização a cerca do
conhecimento dos fatores que envolvem o alimento e o ato de se alimentar (CAMOSSA et al,
2005). O processo de promoção da saúde, no qual se inclui a promoção da alimentação
saudável, exige uma pedagogia que seja efetivada numa perspectiva “libertadora, reflexiva,
criativa e transformadora,” a ser construída coletivamente nos ambientes como um saber que
pode refletir a realidade vivenciada, servindo de referência para a formação de sujeitos sociais
que assumem o protagonismo de sua saúde e de suas vidas (BRASIL, 2006c).
Neste quesito, observamos a notória resistência e dificuldade acerca do entendimento e
da sistematização dessa pedagogia nas práticas da EAN, especialmente ao ser interpretado
como um dispositivo capaz de efetuar mudanças de hábitos alimentares, condição essa que
muitas vezes nem mesmo os educadores e nutricionistas encontram-se preparados. Do nosso
ponto de vista, o caminhar pedagógico da EAN vai em direção de ações concretas para a
promoção de alimentação saudável e adequada nas escolas, através do uso de metodologias
ativas capaz de envolver os diferentes atores da comunidade escolar incluindo o nutricionista,
e que esses estejam preparados pedagogicamente frente à EAN.
Percebemos que a escola do ensino básico carece da participação de um profissional
nutricionista e da capacitação dos seus gestores e professores, a fim de se constituir como um
campo de excelência para o exercício de uma EAN mais fortalecida.

O apoio de um

profissional com formação técnica na área de nutrição e ciências humanas, junto aos demais
atores da escola pode corresponder as expectativa de uma agenda de ações de vasta
complexidade, que permeia a EAN.
Em face desse quadro, destacamos as metas do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PLANSAN) como mais uma estratégia política no que se refere a
institucionalização da gestão da EAN nas escolas, o qual busca reassegurar o PNAE como
porta de entrada para essas ações. Assevera-se que o PNAE poderá avançar em suas
proposições, enquanto instrumento legal capaz de estabelecer os procedimentos de gestão da
EAN como estratégia para melhoria da alimentação escolar. Assim sendo, a 3ª diretriz do
referido plano apresenta os seguintes objetivos de
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[...] “Promover ações de EAN no ambiente escolar e fortalecer a gestão, execução e
o controle social do PNAE, com vistas à promoção da segurança alimentar e
nutricional”... “Definir estratégias de EAN nas escolas de educação básica,
utilizando a alimentação escolar como ferramenta pedagógica; acompanhar e
monitorar as ações de EAN nas escolas de educação básica; ampliar parcerias para a
formação, o monitoramento, a avaliação e o desenvolvimento de projetos, estudos e
pesquisas referentes à execução do PNAE...” (CAISAN, 2011a, pg. 86).

Estes objetivos nos parecem tangível na medida em que gestores escolares,
professores, nutricionistas e membros dos Conselhos de Alimentação Escolar – CAE possam
atuar conjuntamente através de projetos de gestão de EAN, como instrumento pedagógico
para a promoção da alimentação escolar. Para tanto a PLANSAN prevê a meta de formação
de gestores, nutricionistas, e conselheiros do CAE.
No que concerne a formação dos membros do CAE, consideramos que se trata de uma
ação imprescindível, pois de acordo com o artigo 19 da Lei 11.947/2009 do PNAE, é
atribuição do CAE, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes do programa,
estabelecidas no 2º artigo da lei, dentre elas a EAN. Entretanto, a participação do CAE no
controle social das ações do PNAE na escola, ainda parece ser algo completamente irreal e
inexistente, principalmente ao se tratar das ações de EAN nas escolas. Esta situação também
parece passar despercebida pelos educadores e colegiados das escolas.
De acordo com FERREIRA, 2011, o despreparo de profissionais e representantes dos
Conselhos de Alimentação Escolar – CAE que atuam na escola vem sendo reconhecido por
vários estudos como um dos entraves para a efetivação da gestão da EAN na escola. Segundo
a autora para que a promoção da saúde alimentar/nutricional e ambiental ocorra na escola
requer a “qualificação do professor, atuação do CAE, presença de nutricionista e melhoria da
qualidade da refeição servida na escola, como forma de garantir o atendimento aos parâmetros
nutricionais e promover educação alimentar e nutricional”.
Ao que se refere aos processos formativos no campo da EAN como meta para gestores
públicos, concebemos como um aspecto que poderá possibilitar uma maior reflexão no âmbito
das EE, para uma tomada de decisão frente à necessidade de ampliação da rede de
responsabilização das ações de EAN, tanto nas instâncias estaduais, quanto nas instâncias
municipais.
Em relação ao texto do PLANSAN que trata da meta de formação no campo da EAN,
notamos que o mesmo não inclui os gestores escolares e professores. E conforme já exposto,
são os gestores escolares que de certa forma se responsabilizam diretamente pela gestão dos
recursos do PNAE e que tem assumindo as responsabilidades técnica na produção da
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alimentação escolar. E, é atribuído aos educadores o papel de desenvolver os processos
formativos relativos à EAN junto aos estudantes.
Porém, na realidade a gestão da EAN na escola, ainda parece ser uma “ilusão”¹,
especialmente ao atribuí-la como

uma responsabilidade dos gestores escolares, ou

simplesmente, credita-la aos professores como um simples tema a ser abordado em sala de
aula. Estamos aqui levando em consideração não somente a questão da formação dos
educadores neste contexto, mas também o enorme escopo de atribuições que são delegadas
aos gestores escolares as limitações em termos de competências dos professores, na condução
de tais ações, assim como a falta de coordenador pedagógico em muitas escolas públicas para
assumir o planejamento e o monitoramento destas atividades. Estas limitações se constituem
como entraves, o que não condiz mais com o que se espera da escola enquanto espaço
destinado para a formação no campo da EAN.
A formação dos educadores para a gestão das ações de Alimentação e Nutrição e da
EAN nas escolas parece constituir uma lacuna, sem precedentes. Pois, em face dos conteúdos
nos cursos de formação para gestor escolar, verificamos que os mesmos não incluem os
aspectos relacionados com a gestão do PNAE, e tão pouco tratam sobre as ações de EAN. A
exemplo citamos o Curso de Pro gestão 2011 - “Programa de Capacitação a Distância para
Gestores Escolares”², que apesar da relevância dos seus temas discorridos nos seus 10 (dez)
módulos, em nenhum deles trata deste assunto (CONSED, 2011).
Existe o Programa Nacional de Formação Continuada a Distância– Formação pela
escola, promovido pelo FNDE/MEC, que disponibiliza ao público interessado curso com
acesso ao módulo contendo informações atualizadas sobre o PNAE. Este programa visa a
“Formação para a gestão das ações educacionais e controle social do PNAE” (CONSED,
2011). Porém cabe investigar como tem sido o alcance desta formação na escola.
De acordo com o nosso ponto de vista, os cursos de formação no campo da EAN
devem ser universalizados para os gestores escolares e educadores, em função do papel que
esses atores podem exercer na elaboração, articulação os recursos, execução e avaliação das
ações previstas nos projetos de gestão de EAN no âmbito das escolas. Estes cursos de
formação de EAN são importantes para ampliar as ações pedagógicas relacionados com o
PNAE.

__________________
!

Ilusão no sentido de engano dos sentidos, ou interpretação errônea de um fato.

2

Curso autorizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, 2011
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Aliás, a formação destes atores escolares neste campo pode permitir discussões junto
aos conselhos e colegiados escolares acerca de esclarecer sobre a competência do profissional
nutricionista como Responsável Técnico (RT) das Unidades de Alimentação e Nutrição
(UANs) que deve ser assumida junto às organizações escolares. (BRASIL, 2009a).
Salientamos que em alguns campos a presença do RT nutricionista já é consagrada, a exemplo
de hospitais, clínicas, restaurantes industriais. Porém ainda se observa uma grande lacuna no
que se refere a atuação direta do nutricionista nas escolas, frente as ações de promoção à
Saúde relacionadas com a Alimentação e Nutrição.
Muitas vezes estas ações são despercebidas tecnicamente, pois, os profissionais
nutricionistas, na grande maioria das vezes, exercem suas atribuições, de forma centralizada
nas EE, de onde encaminham os cardápios a serem executados nas escolas e acompanhados
pelos gestores escolares. Dessa forma são os próprios gestores que muitas vezes acumulam às
suas funções as atribuições técnicas cabíveis ao profissional nutricionista na escola. Desta
forma compreendemos que os gestores escolares poderão reivindicar junto as Entidades
Executoras (EE) a inclusão dos nutricionistas para atuarem frente as ações do PNAE, como
forma de alavancar o desenvolvimento das ações EAN na escola, e contribuir na gestão da
Alimentação Escolar.
Na gestão da EAN na escola, cabe ao nutricionista o planejamento de ações e a
articulação com outros colaboradores (diretores, coordenadores, professores) para o
desenvolvimento de projetos pedagógicos, coordenação, supervisão e execução de programas
de educação permanente em alimentação e nutrição no âmbito escolar. O papel do
nutricionista como gestor da EAN na escola, é uma posição consolidada em termos de
legislações normatizadoras da profissão. De acordo com a Resolução 380/2005 a EAN é
considerada um

[...] procedimento realizado pelo nutricionista junto a indivíduos ou grupos
populacionais, considerando as interações e significados que compõem o fenômeno
do comportamento alimentar, para aconselhar mudanças necessárias a uma
readequação dos hábitos alimentares e que cabe ao nutricionista desenvolver
projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar (CFN,
2005).

O papel do nutricionista como gestor da EAN na escola é reafirmado pela Resolução
do CFN de nº 465, de 23/08/2010, a qual define as atribuições deste profissional e “estabelece
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do PNAE e dá outras providências”, a

32

respeito do desenvolvimento de atividades técnicas obrigatórias do nutricionista junto às
unidades escolas, no sentido desse profissional

[...] “Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade
escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se
com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de
atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição” (CFN, 2010).

O motivo pelo qual abordamos a questão do quantitativo de nutricionistas vinculados
ao PNAE, é devido ao número ínfimo deste profissional, que quase sempre tem se observado
no programa, quando confrontado com o estabelecido na legislação do CFN. Em relação aos
parâmetros numéricos mínimos, a referida resolução estabelece no seu 10º artigo, o
quantitativo referente ao Responsável Técnico (RT) e o Quadro Técnico (QT) correspondente
aos profissionais nutricionistas que são necessários em relação ao número de alunos:
Quadro 1 - Quantitativo de profissional nutricionista X número de alunos nas escolas
Nº de alunos
Até 500
501 a 1000
1001 a 2500
2501 a 5000
Acima de 5000

Nº nutricionistas
1RT
1 RT + 1QT
1 RT + 2 QT
1 RT + 3 QT
1 RT + 3 QT e + 1 QT a cada
fração de 2500 alunos

Carga horária técnica mínima semanal
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas

Fonte: CFN,2010

Um exemplo desta situação é o município de Feira de Santana, que segundo o
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), encontra-se com um quadro técnico bastante
deficitário. Esta situação é ainda mais grave na instância estadual, onde o quadro é ainda
mais restrito frente à demanda e extensão geográfica que ficam sob suas responsabilidades
técnicas. Este aspecto parece de fato que se constitui como outro grande entrave para a EAN,
e, talvez represente em parte como um aspecto pedagógico que tem contribuído para o baixo
impacto social das ações da EAN vinculadas ao PNAE nas escolas da rede pública, tanto
municipais quanto nas escolas da rede estadual.
A nossa expectativa é que ações de EAN enquanto aspectos pedagógicos possam ser
conduzidos de forma planejada e como uma rotina consolidada na gestão escolar. E que o
nutricionista junto aos atores escolares em especial gestores, coordenadores pedagógicos e
professores estejam sensibilizados ao papel social que lhes cabe na escola, no campo da EAN.
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Nesse processo é importante também que os membros dos órgãos colegiados estejam
preparados, a fim de fortalecer a gestão da EAN, de forma ampliada e permanente.

1.4 O cenário político, social econômico de Feira de Santana-Ba: uma breve descrição.

O município de Feira de Santana fica localizado na zona de planície entre o recôncavo
e os tabuleiros semiáridos do nordeste baiano. É considerada como a segunda maior cidade do
estado da Bahia, situada em um dos principais entroncamentos rodoviários do nordeste
brasileiro. Possui uma população de 556.639 habitantes distribuídos em uma área territorial de
1.338,1 km2. O desenvolvimento de Feira de Santana é atribuído em grande parte ao
comércio, sendo esse o segmento de maior importância econômica da estrutura produtiva
local, em geração de emprego e de renda. Tem forte influência na microrregião, com
empresas atacadistas e varejistas que atendem a um número significativo de municípios do
interior da Bahia (FEIRA DE SANTANA, 2012).
A atividade industrial de Feira de Santana é bastante diversificada, as empresas na sua
maioria são instaladas no Centro Industrial do Subaé - CIS, com espaços dotados de toda
infraestrutura básica. Além de incentivos fiscais e facilidades de acesso ao crédito, em ramos
como química, materiais elétricos e de transportes, bebidas, alimentos, vestuário, calçados e
artefatos de tecidos, metalurgia, papel, papelão e embalagem. O setor de serviço é o segmento
que mais cresceu nos últimos anos, destacando o segmento de educação, saúde, transporte e
serviços bancários, gerando novos postos de trabalho e dinamizando outros serviços
essenciais para o dia-a-dia do município (FEIRA DE SANTANA, 2012).
Feira de Santana é hoje um dos polos de maior desenvolvimento regional do Brasil em
educação superior, possuindo várias faculdades particulares que oferecem cursos de
graduação de pós-graduação Lato sensu. A cidade também é contemplada por uma
universidade pública, a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, que além de
diversos cursos de graduação de pós-graduação Lato sensu, oferta também cursos na
modalidades Stricto sensu em diferentes áreas de concentração (FEIRA DE SANTANA,
2012).
No ensino profissionalizante, o município possui o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), o Centro Educacional de Tecnologia do Estado da Bahia (CETEB) além
de outras escolas profissionalizantes de iniciativa privada. A rede de ensino básico possui 223
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escolas que ministram ensino Pré-Escolar, 443 de Ensino Fundamental, 38 do Ensino Médio
(FEIRA DE SANTANA, 2012).
De acordo com o Plano Municipal de Educação de Feira de Santana – 2012, a gestão
da educação básica da rede pública é compartilhada entre o estado e o município, esse
atendendo uma média de 48.450 alunos distribuídos em 213 unidades escolares do município
entre sede e distritos. Na rede estadual a educação básica, atende 69.457 alunos distribuídos
desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos - EJA, em unidades escolares
situadas em área urbana e rural, conforme dados obtidos do Censo Escolar do INEP, 2011.

1.5 A justificativa, a pergunta e os objetivos da pesquisa

A necessidade de desenvolvimento de ações de EAN, nos mais diversos ambientes, a
exemplo das escolas, se justifica mediante o cenário epidemiológico nutricional da população
brasileira, marcado pelo aumento das doenças e desequilíbrios nutricionais, como a obesidade
e outros agravos não transmissíveis. Grande parte destas mazelas é atribuída à má alimentação
e ao sedentarismo, agravados por fatores socioambientais, oriundos dos processos de
industrialização e urbanização, os quais têm contribuído para um padrão insustentável, tanto
para a saúde quanto para a conservação ambiental (OMS, 2004, RISSINI, 2008).
Frente a esta problemática contrapõe-se o modelo de gestão para a EAN no contexto
escolar, o que parece não estar bem definido. Ao confrontar as realidades escolares com o
que preconiza os instrumentos legais do PNAE, em relação às ações relacionadas com a EAN
observamos uma notória discrepância. As organizações escolares se deparam com inúmeros
entraves, que vão desde a necessidade de esclarecimento sobre determinados aspectos
pedagógicos relacionados com a EAN, e especialmente no que concerne o papel dos
profissionais, a condução e de responsabilização das estratégias de ação. Observamos também
a existência de uma lacuna no que diz respeito a estudos que aprofundem mais sobre o
assunto, especialmente no que se refere às atribuições da gestão, do planejamento, da
execução e avaliação das ações de EAN no âmbito escolar.
Considerando a situação exposta, cumpre observar que tanto as políticas públicas
quanto as questões que envolvem a gestão da EAN discutidas até aqui, conferem
prerrogativas à escola para organizar, executar e avaliar atividades, com a finalidade de
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promover a alimentação escolar saudável e contribuir na formação de hábitos de vida
saudável.
Todavia, as formas de materialização das ações parecem depender de diferentes
situações, relativa à formação e reconhecimento dos atores escolares sobre as políticas de
EAN; a inserção do profissional nutricionista na escola como articulador de projetos neste
campo; da participação do CAE e colegiado escolar no acompanhamento sistemático do
PNAE; da destinação de recursos, dentre outros. Essas questões delinearam nosso campo de
estudo. Assim, percebemos a necessidade de sistematizar uma pesquisa no sentido de
conhecer o perfil dos educadores em relação à EAN e identificar os aspectos pedagógicos
relevantes à construção de um projeto de gestão de EAN em uma escola. As razões que nos
despertaram tal intenção foram:
Melhor compreensão acerca do significado da EAN como diretriz de política pública e
como estratégia de ação no âmbito da gestão escolar;
Reconhecimento do papel do profissional nutricionista junto à escola, como cogestor
das ações da EAN, voltado para a formação dos atores; a promoção da alimentação saudável,
e contribuição no controle dos problemas de saúde relacionados com a má alimentação
identificados no universo escolar;
Valorização dos educadores enquanto atores sociais responsáveis pelos processos
formativos, a serem integrados nas ações de EAN orientadas para a escola.
Evidências da pesquisa sobre os entraves que dificultam os processos de implantação e
implementação de ações no campo da educação alimentar e nutricional no âmbito das escolas
da rede pública.
Em face dessas considerações que esboçam a problemática do estudo, nossa pesquisa
se propõe a investigar: quais os aspectos pedagógicos relevantes à construção de um projeto
de gestão de Educação Alimentar e Nutricional na Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza?
Esta pergunta leva ao reconhecimento das ações de EAN, e como essas vêm sendo
desenvolvidas na escola. Portanto questionamos como os profissionais da Educação (gestor
escolar, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e professores) consideram a EAN e a
oferta da Alimentação Saudável, no cotidiano escolar e como esses atores interpretam a
possibilidade de construção de um Projeto de Gestão de EAN na escola com apoio do
profissional nutricionista?
Nesta perspectiva a nossa pesquisa teve por objetivo geral: apresentar um projeto de
gestão de EAN na Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza, como projeto piloto para outras
escolas públicas instaladas no município de Feira de Santana-Ba.
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Para o alcance deste objetivo se desdobrou os seguintes objetivos específicos:

i)

Conhecer o perfil dos educadores da Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza
acerca da Educação Alimentar e Nutricional;

ii)

Identificar os aspectos pedagógicos relevantes à construção de um Projeto de
Gestão da Educação Alimentar e Nutricional na Escola Estadual Ecilda Ramos de
Souza.

iii)

Delinear um Projeto de Gestão de Educação Alimentar e Nutricional para a Escola
Estadual Ecilda Ramos de Souza, na perspectiva de atender as necessidades
contextuais evidenciadas na unidade escolar.
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CAPÍTULO 2 – CONHECENDO A EAN

2.1 A institucionalização da EAN no âmbito da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – PNSAN

A PNSAN é uma política que se fundamenta na diversidade cultural com ênfase na
sustentabilidade ambiental e que tem como campos de ação diversos espaços a exemplo das
comunidades rurais e urbanas, rede de proteção social, unidades de saúde, ambientes de
trabalho e principalmente nas escolas (CNSAN, 2004; POUBEL, 2006; RODRIGUES E
RONCADA, 2008). Nestes contextos a EAN é considerada como diretriz de planos e
programas de relevância social instituído pelo estado brasileiro. Por conseguinte, a EAN tem
sido interpretada como elemento construtivo da PNSAN que se sobressai pelo estímulo aos
movimentos e redes sociais com ações que relacionam a educação, a alimentação, a nutrição,
a saúde e o consumo (BRASIL, 2006c).
A PNSAN tem como foco a melhoria de hábitos de vida, a promoção e garantia de
uma alimentação saudável e adequada em todos os segmentos da ação pública. No Brasil a
PNSAN se estrutura no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e foi
fortalecida a partir da Lei n° 10.683/2003 que regulamentou a Estratégia Fome Zero. A partir
deste marco político os movimentos sociais convergiram para a reestruturação do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)¹ e reorganização das
Conferências Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CNSAN. Estas organizações
têm por objetivo discutir as questões que envolvem a PNSAN, de forma atualizada e
apresentar propostas de resoluções frente às situações de insegurança alimentar e nutricionais
que atinge a população (BRASIL/CONSEA, 2004b).
A PNSAN em si foi regulamentada no país a partir da lei de n° 11.346/2006, quando
então foi instituído o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com
vistas à articulação e parceria do governo com a sociedade civil, para a condução e
monitoração das ações e programas sociais do governo, voltados para a segurança alimentar e
nutricional.
__________________
¹ O CONSEA foi criado pelo presidente Itamar Franco, em 1990 e extinto pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso, em 1995, e recriado pelo Presidente Luís Inácio, e 2003 pela lei nº 11.346/2006 que regulamentou o
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
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Esta legislação institucionalizou os “processos permanentes de educação alimentar e
nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do Direito
Humano à Alimentação Adequada - DHAA”, além de promover a soberania e a Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) no país (BRASIL, 2006b).
Um dos grandes avanços da PNSAN foi à legitimidade do DHAA garantida pela
Emenda Constitucional de nº 64 de 04/02/2010a, como um dos direitos sociais, fixados no
artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL 2010a). O DHAA se constitui hoje como
um dos princípios da EAN, a ser monitorado pelo SISAN.
No entanto a universalização do DHAA se constitui ainda um dos grandes desafios da
PNSAN, considerando a complexidade social encontrada no Brasil, a grande extensão
territorial e as intensas diversidades regionais, o que tem dificulta o processo de
acompanhamento e efetividade deste direito no âmbito da gestão.
Frente a esses desafios o governo federal através do decreto nº 7.272 de 25 de agosto
de 2010, estabeleceu os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PLANSAN) proposto para a execução de 2012 a 2015, pelo MDS. O
PLANSAN visa a efetivação das ações de segurança alimentar e nutricional, no país com o
objetivo de garantir o DHAA e a soberania alimentar. Esse plano também ratifica a
institucionalização da EAN como uma estratégia de ação e/ou meio de desenvolvimento de
habilidades pessoais para a promoção à saúde, e ressalta sobre a importância da gestão nos
diferentes segmentos da ação pública para o fomento da EAN junto à população, de forma
articulada com os diversos programas sociais do governo (BRASIL, 2010b; CAISAN, 2011a).
Dentre estes programas sociais destacamos o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar; Programa de Aquisição de Alimento; Programa Bancos de Alimentos;
Programa de Agricultura Urbana; Programa de Cisternas; Programa do Leite; o Programa
Bolsa Família; o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Estes programas têm
por objetivo promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), no sentido de garantir o
DHAA de forma universal, mas especialmente aos grupos populacionais mais vulneráveis
pelo sistema econômico político e social do país. (CAISAN, 2011a).
No momento atual, devido a grande prevalência e complexidade da obesidade na
população brasileira, o país experimenta o lançamento do Plano Intersetorial de Prevenção e
Controle, elaborado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O
mesmo está organizado em vários eixos de atuação, tendo como um dos seus objetivos o
fortalecimento das ações de nutrição e de EAN nas diversas redes institucionais como a
Saúde, a Educação e a Assistência Social (CAISAN, 2011b).
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No contexto do Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, a EAN é
entendida como um meio de desenvolvimento de habilidades pessoais para a Promoção à
Saúde. Portanto, devendo ser desenvolvida de forma articulada em diversos programas sociais
como estratégia que favorece escolhas alimentares adequadas e saudáveis pela população
(CAISAN, 2011b).

2.2 O papel da EAN no contexto da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN

Desde o início do século XX, o percurso das políticas de alimentação e nutrição
sempre giraram em torno de soluções para os problemas alimentares e nutricionais, e foram
sendo delineadas de acordo com as diferentes conjunturas histórico-sociais, vivenciadas pela
sociedade brasileira (BOOG, 1997; ARRUDA; ARRUDA, 2007).
A partir da portaria nº 710/1999, a PNAN foi instituída como forma de controle dos
problemas nutricionais de relevância na Saúde Pública, e para de contribuir na melhoria das
condições da saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e
saudáveis”. Desde então essa política apresenta um espectro ampliado, organizativo e de
intersetorialidade o que a torna referência, no que diz respeito à elaboração e implantação de
programas e projetos em alimentação e nutrição. A mesma foi reformulada em 2011 pela
portaria do MS de nº 2.715 de 17 de novembro de 2011, visando à reestruturação das ações da
área da alimentação e nutrição com base na Constituição Federal de 1988, em vista de uma
maior efetivação de suas práticas (BRASIL, 2011).
A PNAN se insere ao Sistema Único de Saúde (SUS), e adota seus princípios
doutrinários organizativos ao que tange a universalidade, integralidade, equidade, participação
social, descentralização, hierarquização e regionalização de suas ações. A EAN como
essência da PNAN, também adota todos os princípios do SUS (BRASIL, 1988; BRASIL,
2011; BRASIL, 2012).
A EAN é enfatizada na PNAN como uma estratégia de ação que perpassa pelas suas
nove diretrizes, a saber: 1. Organização da Atenção Nutricional; 2. Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável (PAAS); 3. Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN); 4. Gestão das
Ações de Alimentação e Nutrição; 5. Participação e Controle Social; 6. Qualificação da força
de trabalho; 7. Controle e Regulação dos alimentos; 8. Pesquisa, Inovação e Conhecimento
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em Alimentação e Nutrição; 9. Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e
Nutricional (BRASIL, 2011).
Para efeito deste estudo destacamos a diretriz voltada para a PAAS, na qual a EAN é
tida como um meio de disseminação das informações a cerca da importância da alimentação
saudável e da atividade física para a saúde. Neste contexto a EAN está veiculada aos meios de
comunicação, no que concebe a produção de campanhas educativas e no controle das
informações e marketing referentes à alimentação e nutrição. De acordo com o documento da
PNAN o elenco de estratégias da PAAS

[...] envolve a educação alimentar e nutricional que se soma às estratégias de
regulação de alimentos - envolvendo rotulagem e informação, publicidade e
melhoria do perfil nutricional dos alimentos - e ao incentivo à criação de ambientes
institucionais promotores de alimentação adequada e saudável, incidindo sobre a
oferta de alimentos saudáveis nas escolas e nos ambientes de trabalho (PNAN, 2011,
pgs 32 e 33).

Ao que tange o controle e regulação de alimentos no país, a EAN deve ocupar um
lugar de destaque, como um dispositivo capaz de instruir a população para a promoção da
saúde e preservação do meio ambiente. Atualmente, o Brasil dispõe nesta área, um
considerado volume de instrumentos legais e dentre eles, alguns vinculados à legislação
internacional controlada pelo Codex Alimentarius¹ (OPAS, ANVISA, 2006).
O Codex Alimentarius é um fórum internacional de regulação de alimentos, qual o
Brasil faz parte e deve levar em conta as suas recomendações com vistas à defesa da
alimentação e da nutrição da população brasileira, cujas ações devem ser permeadas de ações
educativas como forma de contribuir na promoção de saúde (BRASIL, 2011).
Atualmente o Brasil compõe o Mercado Comum do Sul – Mercosul que apresenta
políticas de regulamentação, estabelecendo práticas equitativas de comércio para os produtos
alimentícios a partir da internalização e harmonização de legislações internacionais. Essas
normas são amplamente discutidas com objetivo de estabelecer a livre circulação de gêneros
alimentícios seguros e saudáveis, adaptadas às políticas e aos programas públicos de cada
país.

__________________
7
. O Codex Alimentarius é um fórum internacional estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
por meio da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) que tem por objetivo
estabelecer normas sanitárias que facilitam o comércio de alimentos e protegem a saúde dos consumidores
(OPAS, ANVISA, 2006)
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Assim, percebemos que a EAN se constitui como uma ação de transversalidade que
deve perpassar por todos os segmentos da área de alimentação e nutrição (BRASIL, 2011).
No entanto cabe em instâncias locais desenvolver iniciativas capazes de inseri-la, de forma
contextualizada, como procedimento de gestão ajustada às realidades. A EAN como processo
educacional pode contribuir para o alcance da alimentação adequada e promoção da saúde em
diferentes contextos conforme preconiza a PNAN e demais políticas de promoção da saúde
institucionalizada no país.

2.3 A inserção da EAN no âmbito das Políticas Públicas de Educação

A partir da Lei 9394/96 que definiu a Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB,
e que marcou a reforma educacional brasileira no país, as ações na área da educação vêm
sendo norteadas de forma a evidenciar a necessidade de a escola vincular-se ao mundo do
trabalho e a pratica social em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1996).
Observa-se que na LDB os legisladores procuraram garantir uma proposta flexível de
organização nos limites que o sistema político vigente, permitindo o enlace da área da
educação com outras áreas a exemplo da Saúde e da Alimentação e Nutrição.
A flexibilidade na aplicação de alguns dos princípios da LDB pressupõe, para a
execução de uma política educacional integrada entre as instâncias federal, estadual e
municipal, de acordo com a diversidade dos contextos regionais. Esta flexibilização também
permite a organização do currículo na Educação Básica e a proposição de uma educação
comprometida com a formação e cidadania (BRASIL, 1996).
Visando fortalecer o propósito da escola para a formação do indivíduo, a Secretaria de
Educação Fundamental do Ministério da Educação e Desporto, estabeleceu em 1998, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Nesse documento foram definidas as disciplinas
sistemáticas que viriam contribuir para melhor capacitação das pessoas dentre elas: língua
portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico natural e a realidade social e política
nacional e internacional. Além desse escopo de disciplinas, os PCNs, trazem os Temas
Transversais como: Ética e Cidadania, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, Meio
Ambiente e Saúde, a fim de abranger outras áreas de formação do conhecimento necessárias
para o enfrentamento de questões do cotidiano na contemporaneidade (BRASIL, 1998).
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De acordo com um dos PCNs deve-se enfatizar a elaboração de propostas pedagógicas
que proporcionem aos alunos conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizar e adotar hábitos
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida (BRASIL, 2001). Neste item a
alimentação, ao lado de outros hábitos saudáveis de vida, é fator reconhecidamente
importante para a promoção da saúde. Nessa perspectiva propõe-se que a EAN seja acolhida
como atividade pedagógica na escola, reconhecendo as questões atuais que envolvem a
alimentação e nutrição, que estão interligadas com aspectos ambientais, econômicos,
culturais, comportamentais da população refletidas nos indicadores epidemiológicos e
nutricionais.
Dessa maneira, Alimentação e Nutrição encontram espaço no currículo escolar através
dos temas Trabalho e Consumo e da temática da Saúde, e passam a ser contempladas na
educação básica como forma de apoiar a EAN na escola. O seu enfoque tem sido atribuído
como de responsabilidade dos professores nas disciplinas do ensino fundamental, o qual deve
permear todo o currículo, sem, contudo se constituir como disciplina isolada.
Os conteúdos dos livros adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
também favorecem a promoção das práticas alimentares saudáveis, considerando que as
diretrizes curriculares orientam sobre as concepções de saúde, com a valorização de hábitos e
estilos de vida saudável. Não obstante, os conteúdos dos livros didáticos devem ser
trabalhados de forma a problematizar questões relativas à saúde, alimentação e nutrição que
perpassem todas as áreas de estudo, e que o tema seja contextualizado no cotidiano escolar
como atividade pedagógica curricular (BRASIL, 2001).
Autores reiteram que a inclusão da educação em saúde através do ensino de ciências
nas escolas pode contribuir na formação do cidadão crítico e autônomo, capaz de exercer seus
direitos e deveres especialmente no que diz respeito à adoção de hábitos saudáveis como
garantia de qualidade de vida e bem estar social (OLIVEIRA et al, 2010; BIZZO &
GALLUZZI, 2005).
Porém, pressupomos que a contribuição da experiência de professores nas diversas
disciplinas poderá ser ainda de maior valia na identificação das correlações entre alimentação,
conteúdos curriculares e realidade local, e, sobretudo no domínio de estratégias de EAN
integradas e facilitadoras do processo ensino-aprendizagem.
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2.4 A EAN seus objetivos e princípios norteadores

A EAN como uma prática social busca comprometer-se com os fundamentos descritos
no 3º artigo da Constituição Federal de 1988, de forma a contribuir para o alcance de
objetivos sociais tais como: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, cor, raça, idade ou
qualquer forma de discriminação (BRASIL, 1988).
A EAN tem por finalidade contribuir para o alcance de objetivos que vão muito além
do caráter alimentar e nutricionais, pois tem por essência a finalidade de educar para a saúde.
Por isso, justifica-se a sua valorização como diretriz para a ação no âmbito das políticas
públicas da promoção da saúde, das políticas da segurança alimentar e nutricional

das

políticas de Educação, dentre outras.
Nestes contextos a EAN é considerada como diretriz de planos e programas de
relevância social instituído pelo estado brasileiro. A EAN pode também ser interpretada como
elemento construtivo da política pública que se sobressai pelo estímulo aos movimentos e
redes sociais com ações que relacionam a educação, a alimentação, a nutrição, a saúde e o
consumo (BRASIL, 2006c).
Por conseguinte os princípios doutrinários e organizativos de todas estas políticas são
também comuns à EAN, merecendo destaque o Direito Humano à Alimentação Adequada, a
Soberania Alimentar, a Segurança Alimentar e Nutricional, e a Sustentabilidade Social,
Ambiental e Econômica, os quais se constituem como princípios norteadores das ações de
EAN comuns a todas as políticas públicas (BRASIL, 2012).
O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o
impacto da ação humana, sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais
complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. A sustentabilidade do sistema
alimentar requer que a realização das necessidades alimentares dos indivíduos, no curto e
longo prazo, não ocorra com a depredação dos recursos naturais renováveis e não renováveis
e que as relações econômicas e sociais envolvidas nas diferentes etapas se estabeleçam a
partir de parâmetros de ética e justiça (BRASIL, 2012).
Assim, a EAN se insere integralmente no sistema alimentar que vão desde os
processos da produção, processamento, distribuição, consumo e geração até a destinação de
resíduos. As ações de EAN procuram abranger estratégias relacionadas à qualificação em
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todas estas etapas, de maneira que indivíduos e grupos façam escolhas que contribuam
positivamente com estes processos (BRASIL, 2012).
A EAN incumbe-se no resgate e valorização da cultura alimentar local e no respeito à
diversidade de opiniões, como um dos seus princípios, considerando a legitimidade dos
saberes de diferentes naturezas: cultural, religiosa, científica. A alimentação brasileira, com
suas particularidades regionais, é a síntese do processo histórico de intercâmbio cultural, entre
as matrizes indígena, portuguesa e africana. Esses grupos se articularam, por meio dos fluxos
migratórios, às influências de práticas e saberes alimentares de outros povos que compõem a
diversidade sócio-cultural brasileira (BRASIL, 2012).
A intersetorialidade é também considerada um dos princípios da EAN, interpretada
como uma articulação dos distintos setores para pensar a alimentação, de forma que se
corresponsabilizem pela garantia da alimentação adequada e saudável como direito humano e
de cidadania. O processo de construção de ações intersetoriais implica na troca e a na
construção coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores envolvidos com
o tema, de modo que nele torna-se possível produzir soluções inovadoras quanto à melhoria
da qualidade da alimentação e vida. Tal processo propicia cada setor à ampliação de sua
capacidade de analisar e de transformar seu modo de operar a partir do convívio com a
perspectiva dos outros setores, abrindo caminho para que os esforços de todos sejam mais
efetivos e eficazes (BRASIL, 2012).
A EAN como processo educacional e de saúde apresenta também como um dos seus
princípios a participação ativa e informada dos sujeitos visando a sua autodeterminação e a
promoção da autonomia. A autonomia em si é considerada como um processo de coconstituição sempre em construção, que visa uma maior capacidade dos indivíduos de
compreenderem e agirem sobre si mesmos, sobre o contexto, conforme objetivos
democraticamente estabelecidos.
A autonomia é um processo que depende de uma série de fatores externos ao indivíduo
(das leis democráticas; do sistema econômico e social; das políticas públicas; da cultura na
qual está imerso; dos valores das organizações), sendo que neste processo o indivíduo será
sempre o primeiro co-responsável por sua própria constituição, e consequentemente pela
constituição do mundo em que vive (CAMPOS et al, 2007).
No processo da EAN, o fortalecimento da autonomia do indivíduo, por sua vez, se
constitui como um eixo importante para a promoção da saúde através da mudança de hábitos
de vida mais consciente. Nesse quadro, a autonomia implica necessariamente na construção
de maiores capacidades de análise e de co-responsabilização pelo cuidado consigo, com os
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outros e com o ambiente. Não obstante, sem que isso signifique a retirada da responsabilidade
do Estado frente à formulação de legislações que dificultem a exposição às situações de risco
à saúde, reduzindo a vulnerabilidade da população (CAMPOS et al , 2004).
Em relação à co-produção de maiores coeficientes de autonomia, o indivíduo irá
depender do acesso às informações e da própria capacidade de utilizar o conhecimento
adquirido da informação, em exercício crítico de interpretação. Isso porque o sujeito
autônomo é o sujeito do conhecimento, da reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo. Assim
cabe ao sujeito desenvolver a capacidade de agir sobre o mundo e de interferir sobre sua rede
de dependências, porém buscando o fortalecimento da democracia (CAMPOS et al, 2007).
Dessa maneira, para efeito da EAN compreendemos que a condição de autonomia, pode
outorgar ao indivíduo a capacidade de lidar com o sistema de poder e com os conflitos, de
forma a estabelecer compromissos e acertos com outras pessoas visando criar o bem estar de
forma solidária.
Atualmente, um dos objetivos centrais no campo da política, da gestão e do trabalho
em saúde é ampliar o grau de autonomia das pessoas como um processo de co-construção de
capacidade de reflexão e de ação autônoma, além de gerir a própria produção de saúde.
Entretanto esta co-construção exige uma reformulação ampliada dos valores e dos conceitos
teóricos do sistema de saúde, que se constitui na valorização e no reconhecimento das
singularidades do sujeito (CAMPOS et al, 2004).
A EAN enquanto processo permanente e gerador de autonomia privilegiam
abordagens educativas e pedagógicas através de processos ativos, problematizadores, que
incorporam os conhecimentos e práticas populares, contextualizados nas realidades dos
indivíduos e grupos e que possibilitem a integração permanente entre teoria e prática
(BRASIL, 2012).
As reflexões onde a autonomia é tida como um eixo importante para a promoção da
saúde e mudança de hábitos de vida mais consciente, coaduna com o conceito de EAN
apresentado por Contento (2007), ao tratá-la como sendo uma...

[...] “combinação de estratégias educacionais, acompanhada de ações que
possibilitem um ambiente que apoie o comportamento almejado, que promova a
autonomia e facilite a adoção voluntária de escolhas alimentares e outros
comportamentos relacionados, com o objetivo de bem estar e saúde” (CONTENTO,
2007, pg5).
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Desta maneira, compreendemos que a garantia para o fortalecimento e ampliação dos
graus de autonomia das pessoas para as escolhas e práticas alimentares implica em
condicionamentos que vão desde o aumento da capacidade de interpretação, de saber fazer
escolhas, de analisar a si mesmo e o mundo onde vive, de forma a governar, transformar e
produzir a própria vida, encarando-a com reflexão crítica.
Considerando o sistema dominante na produção e comercialização de alimentos, bem
como das regras de disciplinamento e prescrição de condutas dietéticas no campo da saúde,
ter mais autonomia significa ampliar o leque de conhecimentos, de poder experimentar,
decidir, reorientar, elevar os graus de liberdade em relação a todos os aspectos que envolvem
o comportamento alimentar (BRASIL, 2012).
Neste sentido a troca de experiências através de um diálogo que respeite o saber
popular, privilegia a adoção de valores que sejam saudáveis e ao mesmo tempo culturalmente
referenciados. Neste contexto as práticas de EAN podem viabilizar o desenvolvimento de
habilidades pessoais, possibilitando o reforço da autonomia dos sujeitos na construção da
gestão do conhecimento e da cidadania.

2.5 A EAN e seu aspecto conceitual

O aspecto conceitual da EAN é abordado neste estudo a partir dos termos que
usualmente vem sendo empregado em documentos e estudos, ao longo dos anos, no Brasil e
no mundo. Habitualmente a EAN é conhecida pelo termo “educação nutricional” forma na
qual é mais encontrado na literatura nacional. Em outras situações, a EAN se restringe ao
termo “Educação Alimentar”, onde é interpretado como estratégia para mudanças
comportamentais, ou ainda “reeducação alimentar”. Segundo Santos, 2010, o termo
“reeducação alimentar” entrou no cenário das práticas educativas em alimentação e nutrição nos
anos 1990, juntamente com outros termos menos populares, como “reabilitação alimentar” e
“aconselhamento alimentar”.

O termo educação alimentar representa o potencial social dos valores atribuídos aos
alimentos e suas práticas culturalmente adotadas nos diversos espaços: família comunidade,
escola, trabalho, mídias, etc. Já o termo educação nutricional abrange a esfera técnico
científica da alimentação, considerando-a condição biológica vital, ou seja, o suprimento das
necessidades nutricionais das pessoas (JUNQUEIRA; SUCUPIRA 2010).
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Em termos de expressão conceitual a Educação Nutricional foi definida na I
Conferencia sobre Educação Nutricional realizada em 1979 em Bethesda, Estados Unidos
como sendo o

[...] “processo de transmitir ao público conhecimentos que visem à melhoria da
saúde por meio da promoção de hábitos alimentares adequados, eliminação de
práticas dietéticas insatisfatórias, introdução de melhores práticas higiênicas e uso
mais eficiente dos recursos alimentares” (BOOG e MOTA, 1984, pg 15).

Neste conceito, a EAN se apresentava intrinsecamente vinculada ao termo educação
da saúde, no sentido de visar à auto capacitação dos indivíduos e dos vários grupos de uma
sociedade para lidarem com os problemas fundamentais da vida cotidiana. Dentre estes
problemas se destaca a alimentação e nutrição, como uma condição básica para a garantia da
saúde do indivíduo.
Nesta perspectiva, Marcondes apud BOOG (1984), também interligava os conceitos
de educação da saúde com a educação nutricional, sendo aquele definido como

[...] “um processo essencialmente ativo que envolve mudanças no modo de pensar,
sentir e agir dos indivíduos e pelo qual eles adquirem, mudam ou reforçam
conhecimentos, atitudes e práticas conducentes à saúde”(BOOG, MOTA, 1984,
pg15-16).

Desde então, a Educação Nutricional vem sendo considerada como um processo por
meio do qual se obtém mudança de conhecimento de nutrição, atitudes com relação à
alimentação e práticas alimentares conducentes à saúde.
No que diz respeito ao termo “Educação Alimentar e Nutricional” objeto do nosso
estudo, não se tem grandes explicações quanto ao seu naciturno. Porém, compreendemos que
a unificação dos termos “Educação Alimentar e Nutricional” busca a complementaridade e
respeito aos determinantes físicos, emocionais, culturais, sociais e biológicos que envolvem a
alimentação e a nutrição.
Dessa forma, analisando o modelo simplificado de ligação causal do estado nutricional
com os determinantes ecológicos a nível doméstico, proposto por Gross et al (2000),
verificamos a configuração de um quadro conceitual que busca demonstrar a diferença entre
os termos “Segurança Alimentar” e "Segurança Nutricional”, o que contribui para uma maior
compreensão do conceito de Educação Alimenatar e Nutricional no nosso estudo.
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O quadro conceitual proposto por Gross et al (2000), explicita a delimitação dos
campos que tratam da abordagem “alimentar” e o campo de abrangência do aspecto
“nutricional”. Neste modelo fica clara a dimensão que abrange o termo nutricional, o qual
envolve todos os fatores determinantes do estado nutricional do indivíduo.
Por outro lado, os aspectos que compõem o termo “alimentar” se delimitam apenas
aos fatores que interferem na ingestão de alimentos, tais como: a capacidade de cuidar da
alimentação e a disponibilidade alimentar provinda da produção (industrial, agrícola, etc), do
poder de compra (custo, recursos financeiros) ou da doação de alimentos (programas sociais,
e outros), fatores estes que se referem à área de causas e efeitos da disponibilidade de
alimentos.
O termo nutricional existente no quadro conceitual de Gross et al (2000), abrange
além dos fatores de ordem alimentar, todo o escopo de determinantes que interferem no
estado nutricional do indivíduo, considerados como causas subjacentes da saúde. Nele estão
contidos os determinantes ambientais e os serviços de saúde de diferentes naturezas. Nessa
direção, subentendemos que todos os determinantes do estado nutricional assim como os de
ordem alimentar estão incluso no termo nutricional. No entanto, nem todos os determinantes
do estado nutricional são do alcançe do termo alimentar.
No Brasil, por muito tempo a interpretação do termo “Educação Alimentar e
Nutricional”, e de suas ações, ainda não estava bem definido. Entretanto, Boog (2004)
contribuiu para uma melhor compreensão sobre o significado e complexidade da EAN, ao
conceituá-la, como sendo

[...] um conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e
valorização da alimentação, concebidas no reconhecimento da necessidade de
respeitar, mas também modificar crenças, valores, atitudes, representações, práticas
e relações sociais que se estabelecem em torno da alimentação, visando o acesso
econômico e social a uma alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que
atenda aos objetivos de saúde, prazer e convívio social. (BOOG, 2004, p.18).

Este conceito de EAN coaduna com as reflexões sobre o tema ocorridas no âmbito das
políticas de SAN, pois evidencia com mais profundidade a relevância e do que trata o assunto.
Dessa maneira é perceptível um entendimento de que a verdadeira EAN não é neutra, e como
tal deve ser compreendida no terreno da luta de classes, colocando-se na contramão da lógica
do capital que tende a converter tudo, inclusive os alimentos, em mercadoria.

Essa

compreensão social do termo Educação Alimentar e Nutricional se apoia no conceito
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ampliado de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), definido a partir da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar em 2004, como sendo:

“a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde,
que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e
ambientalmente sustentáveis” (CONSEA, 2004a).

A partir desse conceito de SAN, o termo “Educação Alimentar e Nutricional” vem
sendo inserido com mais propriedade nos documentos oficiais das políticas públicas, assim
como em diversos estudos produzidos nos últimos anos. Este conceito, de certa forma, tem
contribuído para visualizar a grande complexidade e amplitude dos campos de ações que a
envolvem (OLIVEIRA S. e OLIVEIRA K., 2008; SANTOS, 2010; SILVA e FONSECA,
2009; RODRIGUES e RONCADA, 2008; dentre outros estudos).
Com a publicação do “Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas”
(BRASIL, 2012), a EAN consolida-se no sentido de definição dos seus termos, conceitos e
orientações quanto às metodologias apropriadas para os diversos segmentos de ação pública.
Adota-se em definitivo o termo Educação Alimentar e Nutricional para que os “escopos de
ações abranjam desde os aspectos relacionados ao alimento, a alimentação e aos nutricionais”,
cujo objetivo principal da ação é a promoção da alimentação adequada e saudável.
A compreensão acerca da EAN encontra-se melhor explícito no seu conceito ampliado
definido no referido marco, onde a considera como sendo

[...] “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 DHAA e garantia da SAN, a
valorização da cultura alimentar, a sustentabilidade e a geração de autonomia para
que as pessoas, grupos e comunidades que estejam empoderadas para a adoção de
hábitos alimentares saudáveis e a melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 2012,
p.8-9).

2.6 A EAN: comportamento e a formação de hábitos alimentares saudáveis

As pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentarem-se não buscam
apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes. Não se alimentam de nutrientes,
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mas de alimentos específicos, com cheiro, cor, textura e sabor. Para o alcance dos objetivos da
educação para a saúde requer que esta seja pensada na totalidade humana, compreendendo a
sua inteligência, sua sensibilidade, seu corpo, especialmente no que concerne à formação de
hábitos alimentares (NICOLESCU, 2005).
Assim, os hábitos alimentares constituem um aspecto cultural complexo e dinâmico
que se perpetua por permanências e mudanças. Portanto, as ações de EAN quando centradas
nas necessidades e nos componentes nutricionais dos alimentos, limitam-se à dimensão
biológica do alimento e dificultam a compreensão, embora sejam relevantes para profissionais
de saúde (BRASIL, 2012).
Conforme Morin (2005), os hábitos alimentares devem primeiro ser transmitidos e
ensinados para depois serem aprendidos e apropriados. Desse processo de ensinar e aprender
pode emergir elementos novos, que, se incorporados e assimilados pelo grupo social,
promovem avanços de forma paulatina. Para Domene (2008), os hábitos alimentares são
estabelecidos desde os primeiros anos de vida. Logo, além da família, a escola deve ser
responsável pela EAN de crianças através da aprendizagem formal do conhecimento e por
meio de uma vivência de exposição à alimentação saudável e adequada. O comportamento
alimentar reflete o resultado de experiências vividas em diferentes níveis de relação, desde
interpessoais, ambientais, comunitários e até política.
Desta forma os conhecimentos científicos podem auxiliar o raciocínio das pessoas
para a compreensão do problema, não somente em suas manifestações empíricas, mas nos
princípios teóricos que o explicam, isto é, em suas causas e consequências. Se tratando de
ações de EAN voltada para promoção de hábitos alimentares saudáveis para escolares, além
da opção de uma postura pedagógica problematizadora e da utilização de saberes técnicos
científicos de alimentação e nutrição, é pertinente que os educadores atentem também para as
questões comportamentais no que tange ao ato de se alimentar (MORIN, 2005).
Reconhecemos neste ponto, que a mudança de padrões alimentares é mais um dos
desafios no campo da EAN, pois mudança de hábito alimentar não se trata de algo simples. O
alimento carrega em si significados de alto valor psicológico, emocional, pessoal, cultural e
antropológico, que vão além do simples ato de ingerir alimentos e de atender às necessidades
biológicas do indivíduo. A alimentação humana é um fenômeno complexo que requer uma
abordagem pluridisciplinar, pois envolve fatores éticos, políticos, sociais e econômicos,
(POULAIN e PROENÇA, 2003), além do hedonismo, onde a
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[...] “comida simboliza o contato diário com a vida e com o prazer, não apenas na
dimensão da necessidade orgânica, mas, também, no sentido de continuar a
participar socialmente do mundo”. (ROTEMBERG e VARGAS, 2004).

O comportamento alimentar de um indivíduo corresponde com todas as fases que
envolvem a sua alimentação como: seleção, aquisição, conservação, preparo, crenças, tabus e
seu conhecimento sobre alimentação e nutrição. Esse conhecimento influencia, em maior ou
menor grau, seu comportamento alimentar. O conhecimento é formado, na maioria das vezes:
pelo senso comum, que durante milênios garantiu a sobrevivência do homem; pelas crenças e
tabus alimentares; pelos conhecimentos não científicos, como as pressões sociais, os meios de
comunicação; e o conhecimento científico que ocupa uma pequena parcela na formação desse
comportamento alimentar (MAHAN e KRAUSE, 2005).
Outrossim, autores como Drichouts e Lazaridis (2005), Davanço e Cols (2004)
afirmam que o conhecimento alimentar e nutricional pode ter efeito sobre o comportamento
alimentar. Outros autores como Latterza e cols (2004), vão mais adiante, explicitando até os
conteúdos que devem compor um programa de EAN sugerindo temas como: conceitos de
alimentação saudável, os diferentes tipos de nutrientes, suas funções, os alimentos fontes de
vitaminas e minerais e também a inclusão de recomendações nutricionais. De acordo com
Souza (2010), o aumento do nível de conhecimento alimentar contribui para uma mudança
positiva em relação à adoção de práticas alimentares saudáveis, assim como para uma
mudança positiva no comportamento alimentar do indivíduo.
Assim sendo, pressupomos que a utilização de uma pedagogia crítica associada ao
desenvolvimento de conhecimentos, acerca de alimentação e nutrição através de projetos de
EAN na escola, venha favorecer para uma mudança comportamental mais duradoura ao que
tange as práticas alimentares saudáveis junto aos estudantes.

2.7 A EAN como um processo formativo

Para uma melhor reflexão acerca da EAN como processo formativo, devemos
inicialmente, compreender como ocorre o processo de educação em si, e o papel que a mesma
exerce na transformação das pessoas e consequentemente nos ambientes em que estão
inseridas.
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De acordo com Libâneo (2002, p. 31), as pessoas se deparam ao longo da vida com
diferentes formas de educação: formal, não formal e informal. A Educação formal se
apresenta claramente estruturada, e é propiciada por entidades que pertencem ao chamado
sistema formal de educação e treinamento, reconhecida por entidades governamentais e que
oferece certificação. Outra é a Educação não formal, porém visivelmente estruturada,
propiciada por instituição que não pertencem ao chamado sistema formal de educação e
treinamento, como as associações, Organizações não Governamentais e as próprias empresas.
E por fim a Educação informal que é aquela adquirida ao longo da vida das pessoas através de
contatos pessoais, observação de situações, uso do computador, que se encontram presentes
em lugares não estruturados para esse fim.
Nesta perspectiva, a EAN, na modalidade da educação informal, é tida como um eixo
gerador fundamental na educação popular. Na educação formal, por sua vez, a EAN deve se
constituir como campo disciplinar da formação básica, assegurada pelas políticas de
educação, e reasseguradas pelas políticas de Segurança Alimentar e Nutricional através dos
instrumentos legais do PNAE (OLIVEIRA S. e OLIVEIRA K., 2008).
Ressaltamos, porém que qualquer que seja a modalidade da educação, a EAN busca
conduzir as pessoas para uma mudança de comportamento em vista da melhoria da qualidade
de vida. Pois, de acordo com Libâneo (2002), educar (em latim: educare) é conduzir de um
estado para outro, é modificar numa certa direção o que é suscetível de educação. Nesse
sentido o ato pedagógico pode ser definido como uma atividade sistemática de interação entre
seres sociais, tanto no nível inter-pessoal, como no nível da influência do meio.
A interação no processo educacional se configura numa ação exercida sobre sujeitos
ou grupos de sujeitos, no intuito de provocá-los para uma mudança capaz de torná-los
elementos ativos da própria ação exercida. Presume-se, a interligação, no ato pedagógico, de
três componentes: um agente (um sujeito(s), num meio social, etc.), uma mensagem
transmitida (conteúdos, métodos, etc.) e um educando (aluno(s), uma geração etc)
(LIBÂNEO, 2002).
Do nosso ponto de vista a educação não é um processo neutro, na medida em que deve
estar comprometida com o sistema político, econômico e cultural inserido na
contemporaneidade. Desta maneira o grande desafio da educação não é separá-la de quem
detém o poder, mas sim torná-la um meio capaz de construir uma sociedade cada vez mais
consciente, justa e igualitária.
No caso específico da EAN, como parte fundamental da educação para a saúde, deve
sempre facultar à sociedade para uma melhor compreensão sobre as relações entre as
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condições de vida e de trabalho, da saúde e doença. Os sujeitos devem ser capazes de
identificar a partir do contexto da ação social, os meios de reivindicar dos governos ou de
quem detém o poder, a aplicação dos recursos públicos existentes de acordo com as suas
necessidades (TADDEI et al, 2011).
Nesta perspectiva, fazer EAN, vai além da difusão dos conceitos práticos da ciência da
nutrição e da melhoria da saúde. É também buscar compreender a história e a visão de mundo
dos sujeitos sociais, a fim de contribuir na ampliação do grau de consciência política dos
grupos (escolas, redes sociais, serviços de saúde, ambientes de trabalho) e assim, fortalecer as
forças sociais e tornando-as capazes de combater as causas básicas da exploração social
(TADEI et al, 2011).
A EAN como estratégia de cunho formativo pressupõe processos contínuos com foco
na problematização, reorganização de valores, atitudes e geração de autonomia. Para se
promover a alimentação saudável, na dimensão das habilidades pessoais, requer ações
articuladas de educação, saúde, informação e mobilização social. Esta é uma maneira de
compartilhar conhecimentos e práticas que possam contribuir para a conquista de melhores
condições de vida e de saúde da população (CAISAN, 2011b).

2.8 A EAN no campo das ciências Humanas

De acordo com MANÇO e COSTA (2004), os rumos da EAN exigem mudanças
estruturais e aparatos conceituais para organizarem o saber, de forma a incorporar ideias e
conceitos advindos de autores do campo das ciências humanas, a fim de contribuir para uma
melhor compreensão e ampliação de suas ações. Para que ocorra um avanço da EAN como
processo formal, é importante que haja um aprofundamento de suas concepções teóricas que
envolva diferentes nuances, a fim de estabelecer uma relação com diferentes campos do
conhecimento.
Nesta direção, a EAN tem sido amplamente discutida e interpretada como um campo a
ser fundamentado nas teorias das ciências humanas, e por princípios filosóficos da educação.
Neste processo de construção destacam-se os referenciais teóricos, de Paulo Freire (1989) e
Morin (2005), os quais valorizam e defendem a autonomia para uma educação crítica e
transformadora.

54

Desenvolver a opção pedagógica para a EAN, com ênfase numa pedagogia crítica, é
tarefa desafiadora, pois busca destacar a transformação das pessoas, grupos e comunidade.
Trata-se de um processo que se interessa mais pela interação entre as pessoas e sua realidade,
pelo desenvolvimento de capacidade intelectual e de uma consciência social. Preocupa-se
menos com os conteúdos e com os efeitos preestabelecidos. Busca desenvolver nas pessoas a
capacidade de observar, analisar, questionar a sua realidade, a extensão dos problemas e
procurar soluções ou respostas adequadas para mudá-las. Ou seja, é através de uma proposta
pedagógica problematizadora que torna as pessoas criadoras do mundo, ao invés de simples
espectadores (RESTREPO, 2005).
Nesta perspectiva, Lima, 2004, concebe a educação nutricional como sendo um
processo educativo que decorre da união de conhecimentos e experiências do educador e dos
educandos, em vista torná-los sujeitos autônomos e seguros para realizarem suas escolhas
alimentares. Este processo também visa garantir uma alimentação saudável e prazerosa,
propiciando, o atendimento de suas necessidades fisiológicas, como também psicológicas e
sociais.
A EAN, além de educar o indivíduo para uma melhor condição alimentar e
nutricional, apresenta uma função social de eliminar os desníveis de conhecimentos técnicos e
populares existentes. É um processo de socialização de conhecimentos, onde podem ocorrer
alterações significativas nas formas de reflexão e ação, não apenas dos indivíduos, mas,
também dos profissionais de saúde (CAMOSSA, 2005).
A proposição dos fundamentos da complexidade traz o pensamento multidimensional,
que comporta, de forma indissociável, as dimensões individual, social e biológica (MORIN,
2005); que tão bem se aplica no campo da EAN. O reconhecimento atual da complexidade do
processo alimentar e nutricional é fundamental para uma melhor análise da realidade, pois
pode fornecer elementos capazes de evitar ou atenuar o reducionismo nas ações educativas e
avançar na solução dos problemas em outras dimensões (estruturais, logísticas, etc).
É perceptível, que o processo formativo da EAN evolui em um contexto cada vez
mais complexo, em decorrência ao crescente conhecimento da ciência da nutrição, e também
pelos relevantes problemas nutricionais e de saúde que se configuram na população (BRASIL,
2011).
Não obstante a essa situação complexa, a EAN avança como instrumento necessário
para a disseminação de um saber especialmente nas escolas. Neste contexto levamos em
consideração também a escola como sendo “uma organização social complexa, plural e lócus
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onde as experiências de vida dos alunos e o saber universal são refletidos cotidianamente”
(AMORIM, 2007).
Dessa forma interpretamos a escola como um lugar privilegiado para desenvolvimento
de programas de educação e saúde, e, portanto espaço adequado para as ações de EAN
voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis para crianças e adolescentes. A
EAN na escola também pode ser considerada como um dispositivo de ações coordenadas, que
requer o envolvimento de diferentes setores e disciplinas a exemplo das ciências biológicas e
das ciências sociais e humanas. Estas ações se tornam relevantes na medida em que favorece
para o desenvolvimento da capacidade de diversos atores para compreender as práticas e
comportamentos que interferem no hábito alimentar (RESTREPO, 2005).
A contribuição da escola na formação do indivíduo vai além do desenvolvimento
cognitivo, em território de difusão de informações, socialização do conhecimento e formação
de valores pautados pela lógica da garantia dos Direitos Humanos. Legalmente a escola adota
para si, os temas de relevância social, dentre eles a alimentação saudável, e os discute junto à
comunidade, como forma de reverter e monitorar situações de insegurança alimentar e
nutricional na escola sob o prisma da gestão (CAISAN, 2011a).
Entretanto, para incrementar ações de promoção de práticas alimentares saudáveis, por
meio de uma EAN, fundamentada numa pedagogia ativa, requer associar os recursos
existentes na própria escola. É relevante a criticidade dos conteúdos existentes nos livros
didáticos adotados na escola, especialmente na disciplina de ciências, ao considerar o
princípio da transversalidade¹. Observa-se também criticas em relação à forma como se tem
trabalhado os conteúdos junto com outras disciplinas a partir da interdisciplinaridade².
A escola ao adotar os princípios da interdisciplinaridade e a transversalidade pode
fortalecer as ações de EAN incluindo a oferta da alimentação escolar vinculado ao PNAE,
assim como o estímulo à criação de hortas escolares, como forma de potencializar realidades e
conhecimentos já existentes numa abordagem a partir do multiculturalismo (BAPTISTA &
EL HANI, 2007).
_______________________________
10

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa uma relação entre
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e de
sua transformação (aprender a realidade da realidade) (BRASIL, 1998, p. 30).
11

A Interdisciplinaridade é definida como a dimensão que questiona a segmentação entre os diferentes campos
do conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles,
questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida,
historicamente se constituiu (BRASIL, 1998, p. 30).
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Os conhecimentos ou as aptidões resultantes desses processos pedagógicos ativos
contribuem para a integração do estudante com o meio social. Estas condições proporcionam
ao indivíduo condições para a tomada de decisões e resoluções de problemas mediante fatos
percebidos (RODRIGUES; BOOG, 2006).

2.9 A EAN na dimensão da gestão escolar

Nos últimos anos, a gestão escolar se redimensiona numa perspectiva voltada para os
princípios da democratização e descentralização. Com um novo marco normativo e uma
diversidade de políticas, a gestão escolar passou a lidar com a transferência e gerenciamento
de recursos, elaboração de planos pedagógicos constituídos a partir da participação dos atores,
com incentivo a autonomia. De certa maneira, esses princípios, se fazem presentes na
execução das ações de diversos programas delegados para as escolas, a exemplo do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que normatiza a EAN como uma das suas
diretrizes de ação.
De acordo com Fialho e Novaes (2010),

[...] a descentralização por delegação para as escolas tem como objetivo central
melhorar o desempenho das unidades de ensino. No caso do Brasil, a
descentralização ganha nova conotação ao ser incorporada ao contexto das reformas
educacionais. Passa, portanto, a ser considerada como um meio para atingir maior
eficiência e eficácia, a partir da implantação de alguns programas, tais como: o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), voltado para a transferência de
recursos financeiros do governo federal para o Distrito Federal, estados e
municípios, a fim de adquirir alimentos destinados à merenda escola... (FIALHO E
NOVAES, 2010, p. 595).

A partir da democratização e descentralização, a gestão escolar amplia sua ação para
além de mobilização das pessoas, como também para a realização eficiente e eficaz das
atividades. Pois a gestão requer intencionalidade, definição de um rumo, uma tomada de
decisão diante dos objetivos sociais e políticos de uma escola (CAMPOS E SILVA, 2009).
Ainda de acordo com Fialho e Novaes, 2009, a gestão no ambiente escolar [...] “possui
uma dimensão pedagógica que permite agregar os processos de formação de pessoas com o
conhecimento sobre a realidade (pesquisa) e a ação (extensão), na mais nítida expressão do
seu comportamento social”. Nesse sentido, a gestão da educação alimentar e nutricional no
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contexto escolar, pode se constituir também como um ato pedagógico, especialmente quando
se propõe conhecê-la através de uma pesquisa aplicada com destino para uma ação no âmbito
de uma organização escolar.
Para Libâneo (2004), a gestão escolar é uma tarefa administrativa, que se remete a
muitos desafios, considerando que a organização e gestão escolar são dimensões que estão
profundamente articuladas. A escola não é uma soma de partes, mas um todo interligado que
busca articular as orientações dos poderes públicos e o pensar pedagógico à sua prática do
dia-a-dia, mediada pelos atores.
Segundo Paro (2008), a gestão escolar está ligada também à sociedade, onde exerce,
realiza suas ações e encontra apoio e parcerias. Assim, a gestão escolar se faz a partir das
forças e dos interesses da sociedade, de acordo com a situação histórica em que ela está
inserida. Esta perspectiva da gestão escolar pautada em princípios democráticos coaduna com
o conceito de gestão apresentado por Luck, (2006):

“Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as
diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seu
projeto político-pedagógico e compromissado com os princípios da
democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um
ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas
competências), de participação e compartilhamento (tomada de decisões
conjunta e efetivação de resultados) e auto-controle (acompanhamento e
avaliação com retorno de informações) (LUCK, 2009, p. 24).

Dessa maneira, à medida que a escola abre as portas para novos processos, projetos e
programas através da participação da sociedade, na elaboração de suas ações, efetiva-se a
prática da gestão democrática. A gestão escolar se constitui assim, em um conjunto de tarefas
que procuram garantir a realização eficaz de todos os recursos disponibilizados pela
organização, a fim de serem atingidos os objetivos pré-determinados, com base nas
necessidades contextuais identificadas no contexto escolar e no seu entorno (NUNES, 2006).
Logo, um projeto de EAN como uma atividade inovadora no campo da gestão escolar,
se constitui como um conjunto de ações que requer uma tomada de decisão a partir do
reconhecimento das necessidades nutricionais dos estudantes, das condições alimentares,
sócio e econômica local. O planejamento dos recursos, descrição de procedimentos, o
monitoramento a avaliação das ações de um projeto de EAN poderão ser praticados de forma
efetivas e baseadas nas realidades locais e evidencias de distintas naturezas (científica,
cultura, social, popular). Estas etapas são imprescindíveis para aumentar a eficácia e
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efetividade das iniciativas e também a sustentabilidade das ações e da gestão da EAN
(BRASIL, 2012).
Os projetos de EAN que emergem ante ao novo cenário da gestão escolar, defrontamse também com os preceitos da participação da comunidade, no sentido de assegurar a
alimentação como um direito social. Nesta dimensão, se atribui à gestão escolar a
responsabilidade social pelo desenvolvimento desses projetos no sentido de contribuir na
formação de hábitos alimentares saudáveis e da garantia do direito a alimentação saudável e
adequada. Dessa maneira a escola pode ser considerada como um espaço de proteção social,
que assume um papel fundamental para o exercício e fortalecimento da cidadania das pessoas,
na perspectiva da educação participativa em saúde com foco para a alimentação saudável e
promoção de hábitos de vida saudáveis.
Nesta perspectiva, a gestão da EAN no âmbito escolar se se alinha à participação do
Conselho da Alimentação Escolar (CAE), pois em conformidade com a legislação do PNAE,
cabe ao mesmo acompanhar e fiscalizar o cumprimento de inclusão da EAN no processo de
ensino e aprendizagem na escola, dentre outras atribuições. Neste contexto, cabe destacar
também, a importância à participação do Colegiado Escolar, interpretado neste estudo como
órgão próximo e estratégico para contribuir na efetivação do direito social às ações de EAN
definidas pelas políticas públicas para a escola, pois,

O colegiado como prática da deliberação coletiva pode legitimar a política de
acesso e mobilização da participação na gestão escolar e romper com a
centralização e autoritarismo. Desta forma, este órgão pode vir a ser o fórum
para a avaliação e efetivação desta e de outras políticas educacionais e sociais
que possuem foco na escola, tornando-se um canal de diálogo entre Estado e
sociedade

(SILVA, 2010).

De certa maneira, esta proposição está de acordo com a Lei nº 11.043, de 09/05/08,
considerando que o Colegiado Escolar tem por objetivo a tomada de decisão da escola,
cabendo ao mesmo definir em conjunto com a comunidade escolar, as prioridades, de acordo
com o planejamento e necessidades da escola. O colegiado escolar exerce funções e
atribuições para deliberação, consultas, avaliação e mobilização em determinadas áreas e
atividades dentro da escola. Cabe ao mesmo aprovar, no âmbito da escola, o Regimento
Escolar e os projetos de parceria entre a escola e a comunidade (BAHIA, 2008).
No nosso ponto de vista, a sensibilização do colegiado escolar quanto à importância
das políticas de EAN, é um dos passos importantes para a sua inclusão no projeto político
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pedagógico da escola. Portanto, divulgar as diretrizes, finalidades e exequibilidade destas
políticas, através de um projeto de gestão de EAN na escola junto ao colegiado escolar é um
bom começo para transformar estas políticas em práticas de gestão escolar.
Isto nos leva a pensar que, uma gestão escolar democrática com o apoio de um
colegiado escolar bem orientado, poderá ser o trampolim para a efetivação da gestão da EAN
na escola. Acreditamos que os representantes deste órgão deliberativo e fiscalizador quando
ativo e bem informado pode tornar-se uma grande alavanca na travessia do projeto de EAN,
ao alcance da alimentação saudável na comunidade escolar. De acordo com Schmitz et al
(2008), a função social, cultural e educacional que a escola assume, faz desta organização um
ambiente reconhecidamente propício para o desenvolvimento de ações de EAN.
Vieira et al (2008), ao analisar os aspectos referentes a Gestão de um Programa de
Alimentação Escolar, refere que a educação nutricional quando realizada na escola representa
como um dos aspecto mais positivo na avaliação da qualidade do serviço, devendo portanto
essa ser priorizada nos processos de gestão do próprio programa.
De certo é que, o foco da gestão escolar atual neste campo, encontra-se focado apenas
para a produção da alimentação escolar. Assim, consideramos a necessidade ainda de repensar
o papel que concerne à gestão escolar frente às ações inerentes à EAN, enquanto um objetivo
distinto do PNAE.
Pois, a EAN como uma diretriz inserida no campo da gestão escolar, vinculado ao
PNAE, engloba e incentiva a realização de projetos de práticas pedagógicas, visando à saúde
dos escolares. Dentre as práticas destacam-se projetos de Hortas escolares, desenvolvimento
de oficinas culinárias, peças de teatro como eixos de aprendizagem, e de atividades de EAN
na escola, dentre outras (SILVA, 2010; URU, 2011).
Esses projetos decorrem, por certo, da observação de que há cerca de 16 milhões de
brasileiros, que ainda vivem na extrema pobreza, e a coexistência de outros problemas
relacionados com a má alimentação, como a obesidade, e outros agravos não transmissíveis,
os problemas ambientais e comportamentais, que apontam para um cenário preocupante e se
constitui como um desafio não somente para as políticas públicas, mas, sobretudo da gestão
(BRASIL, 2011).

2.10 Um Projeto de Gestão de EAN (PGEAN) e suas estratégias de ação na escola

A diversidade nos cenários de prática da EAN exige que suas ações e estratégias sejam
adequadas para os diferentes grupos populacionais, e que estejam disponíveis nos diferentes
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espaços sociais especialmente em escolas e que seja desenvolvido através de projeto. Projeto
é considerado uma alternativa de trabalho viável e que está vinculada à perspectiva do
conhecimento globalizado e relacional. Segundo Hernández e Ventura (1998), essa
modalidade de articulação dos conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade
de ensino e aprendizagem, que implica considerar que tais conhecimentos não se ordenam
para sua compreensão de uma forma rígida, nem em função de algumas referências
disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos.
Sendo a Alimentação Saudável um tema que envolve questões ambientais, de saúde,
sociais e éticas, os conteúdos escolares podem ser organizados por áreas específicas, porém
contemplando

a

integração

entre

as

diversas

disciplinas,

sendo

possível

a

interdisciplinaridade, a fim de envolver indagações a respeito do sentido e pertinência das
colaborações entre as disciplinas. Por se tratar de um projeto de gestão da EAN na escola
podemos ressaltar

[...] o fato de que as diferentes fases e atividades que se devam desenvolver num
Projeto ajudam os alunos a serem conscientes de seu processo de aprendizagem e
exige do professorado responder aos desafios que estabelece uma estruturação muito
mais aberta e flexível dos conteúdos escolares. (HERNÁNDEZ; VENTURA
1998:61-64).

A experiência educativa tornar-se-á mais rica e plena de significado se o
desenvolvimento desse eixo temático for compartilhado e construído em conjunto com outras
áreas do conhecimento, ao invés de se adotar ações isoladas e/ou desconectadas com a
realidade escolar.
O conceito de EAN apresentado no13 § 1º da Resolução do PNAE de nº 38/ 2009,
define-a como sendo “o conjunto de ações formativas que objetivam estimular a adoção
voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem,
o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo...” De acordo com a citada
resolução:

“São consideradas, entre outras, estratégias de educação alimentar e
nutricional: a oferta da alimentação saudável na escola, a implantação e
manutenção de hortas escolares pedagógicas, a inserção do tema alimentação
saudável no currículo escolar, a realização de oficinas culinárias
experimentais com os alunos, a formação da comunidade escolar, bem como
o desenvolvimento de tecnologias sociais que a beneficiem” (BRASIL,
2009b).
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Com base nessa citação e considerando o objeto do nosso estudo, apresentamos a
seguir a Figura 1, onde esquematizamos algumas diferenças que podem ocorrer nos ambientes
escolares, quando na ausência ou na adesão de um PGEAN.
Figura 1 – Diferenças de contexto escolar na ausência (A) e na adesão (B) a um PGEAN

A

B

Fonte: Elaborado pela autora

O quadro A representa uma situação onde mesmo com a existência do PNAE, a escola
não prioriza o desenvolvimento da EAN. Compreendemos que neste modelo de gestão, a
alimentação ofertada na escola continua sendo considerada apenas como uma merenda, ao
invés de uma alimentação adequada e saudável. As atividades técnicas relacionadas com a
gestão da alimentação são acumuladas pelo próprio gestor escolar, pois a escola não dispõe de
profissional nutricionista como Responsável Técnico (RT) do serviço.
Nestas escolas o espaço físico destinado aos processos de recebimento,
armazenamento e produção das refeições não é reconhecida como Unidade de Alimentação e
Nutrição (UAN), e sim como uma simples cozinha doméstica. Na maioria das vezes
encontram-se completamente fora dos padrões estruturais e de higiene (MASCARENHAS &
SANTOS, 2006; FERREIRA, 2011); além de não dispor de refeitório, portanto as refeições
dos estudantes são servidas em pátios improvisados sem acomodações apropriadas.
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Quanto aos funcionários (as) que manipulam os alimentos, são considerados (as) como
merendeiros (as), e muitos acumulam a função de serviços gerais e quase sempre não dispõe
de formação profissional para assumir a função de cozinheiras que de fato deveriam exercer
(CARVALHO et al, 2008).
.

Cabe ressaltar que atualmente além de lanches, também se prepara refeições

completas para os estudantes, a exemplo do almoço que é servido para os estudantes que
permanecem por tempo integral na escola, como propósito do Programa Mais Educação
(BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009d).
Em relação às demais estratégias de EAN, citadas no capítulo 13 § 1º da Resolução do
PNAE de nº 38/ 2009, a situação é ainda mais deficitária, considerando a inexistência destas
práticas na escola e até mesmo o desconhecimento das mesmas por parte da comunidade
escolar.
A figura B, por sua vez, apresenta um modelo para a gestão da EAN, onde além de
estar sustentado no PNAE, como uma política maior de Segurança Alimentar e Nutricional
presente no âmbito escolar, a escola busca adotar um projeto objetivando o desenvolvimento
das estratégias de EAN. Nele, o PGEAN é proposto como um instrumento pedagógico que
pode contribuir para um melhor alcance dos objetivos do PNAE, e assim, refletir na qualidade
da gestão do próprio programa (VIEIRA et al, 2008).
Para efeito deste estudo, as estratégias enumeradas no quadro B serão descritas
individualmente, considerando-as como eixos de ação de EAN, que se relacionam entre si, e
que se apresentam como aspectos pedagógicos relevantes para um PGEAN na escola.
i) A oferta da alimentação escolar
Esta se constitui como uma estratégia historicamente conhecida e consolidada no
âmbito escolar, considerada a mais importante ação de EAN, na medida em que atende os prérequisitos para uma Alimentação Saudável, condição essa que nem sempre é garantida e
assim conduzida no âmbito da gestão escolar.
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma Alimentação Saudável
deve atender alguns atributos como a acessibilidade física e financeira, sabor, variedade, cor,
harmonia e segurança sanitária. Estes atributos definem o conceito de Alimentação Saudável,
em consonância com a conceituação de Direito Humano a Alimentação Adequada e da
Segurança Alimentar e Nutricional adotados pelo Brasil (BRASIL, 2006d).
Em vista dessa compreensão a Alimentação Adequada e Saudável vem sendo definida
como sendo
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[...] “ a realização de um direito humano básico, com a garantia do acesso
permanente e regular, de forma socialmente 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, pautada no referencial tradicional local. Deve
atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação, prazer e sabor, às
dimensões de gênero e etnia, e às formas de produção ambientalmente sustentáveis,
livre de contaminantes físicos, químicos, biológicos e orgânicos”(BRASIL,2012).

Por intermédio das tecnologias de informação e comunicação (TIC), a importância da
alimentação saudável vem ganhando cada vez mais espaço ao lado da saúde, atividade física,
trabalho e questões ambientais e de ética tornando-se significativa e socialmente relevante.
Entretanto, torna-se necessário construir os caminhos do conhecimento voltados para a
formação de competências e habilidades no campo da EAN no âmbito das escolas.
Diante desse conceito percebemos a importância de projetos de EAN que traz como
uma das suas estratégias promover a oferta da Alimentação Saudável, como um eixo de ação
de no âmbito escolar, conforme orienta as diretrizes das políticas públicas.
ii) A inclusão do tema Alimentação saudável no currículo escolar - é uma ação que
coaduna com os Parâmetros Curriculares Nacionais, na medida em que orienta para a
transversalidade do tema Alimentação Saudável que deve perpassar pelo currículo escolar,
visando o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da Segurança
Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2009a).
A inserção temática da Alimentação e Nutrição no ensino básico faz com que se
estabeleçam formas de visualizar a nova realidade, com a qual os estudantes tentam apreender
e entender o mundo, transformando informações em conhecimentos e estes, em sabedoria de
vida. Para se trabalhar melhor os temas relacionados com a alimentação, percebemos a
importância da utilização do método de projeto, pois este visa integrar um tema às diversas
disciplinas, ao invés de se trabalhar isoladamente ou de criar uma nova disciplina ou atividade
isolada.
Percebemos que na estrutura da sociedade atual, quase sempre encontramos situações
em que alimentação tem se constituído um problema para as pessoas, mesmo para aqueles que
têm condições favoráveis (culturais e financeiras), o sistema tecnológico, político, econômico
e social concorrem para hábitos alimentares nem sempre saudáveis. É neste sentido que os
Parâmetros Curriculares Nacionais concebem a importância da educação escolar no
desenvolvimento de capacidades e conteúdos para o entendimento da realidade.

[...] a educação escolar é uma prática que tem a possibilidade de criar
condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e
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aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de
compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e
culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas
fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade
democrática e não excludente [...] (BRASIL, 1997, P.33).

O tema Alimentação Saudável pode ser conduzido como uma atividade voltada para o
desenvolvimento da autonomia e criticidade dos sujeitos e das suas escolhas e atitudes em
relação ao comportamento alimentar. Dessa maneira subtemas relacionados coma a
alimentação e nutrição, como o uso de agrotóxicos na produção dos alimentos, o
empobrecimento dos solos e dos alimentos devido processo de industrialização, além de
outras questões práticas como horários corridos, alimentação fora de casa e outros, podem
gerar interessantes discussões e questionamentos.
Os estudantes poderão ser orientados para o reconhecimento junto aos seus familiares,
vizinhos, pessoas do bairro sobre o consumo de determinados alimentos, classificá-los quanto
a origem (naturais, orgânicos, industrializados, transgênicos, etc) quanto ao teor de nutrientes
(construtores, energéticos e reguladores).
O reconhecimento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças do coração, são
atividades podem ser outro subtema interessante para relacionar com as informações e/ou
dados oficiais de pesquisas realizadas sobre o estado nutricional da população em especial de
crianças e adolescentes. Estas informações podem ser associadas com os resultados da
avaliação nutricional da própria comunidade escolar, e ser discutido de forma mais
contextualizada com a realidade.
A interpretação das informações nutricionais contidas nos rótulos de alimentos é
também uma atividade temática de EAN que pode ser difundida na escola de forma
transversal como conteúdo programático das disciplinas de matemática e ciências,
considerando a importância que deve ser dada a difusão dessas informações para a promoção
da alimentação saudável.
Para o desenvolvimento do tema de Alimentação saudável no currículo escolar
esquematizamos um algoritmo onde permite visualizar as múltiplas possibilidades de estudos
interdisciplinares com base nos conteúdos relacionados à Alimentação e Nutrição (Apêndice
C).
iii)A implantação e manutenção da horta pedagógica
As experiências de hortas escolares têm sido consideradas condições que favorecem
para a promoção de hábitos alimentares saudáveis em escolas, devido à possibilidade de
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associar aulas práticas a temas de nutrição, com as disciplinas curriculares (RODRIGUES,
2009).
Iuliano 2008, ao analisar as atividades de promoção da alimentação saudável
desenvolvidas nas escolas de ensino fundamental no município de Guarulhos –SP, identificou
a horta escolar, como sendo a atividades

mais frequente

e que possibilitou maior

complexidade e desenvolvimento da EAN junto a comunidade escolar. A autora concluiu que
a horta escolar é uma

[...] estratégia pedagógica capaz de atingir a toda a comunidade escolar de
forma dialógica e crítica, uma vez que pode contextualizar diversas atividade
em relação à situação sócio econômica, ecologia, saúde, alimentação,
trabalho, cultura, entre outros, valorizando um aprendizado significativo à
promoção da alimentação saudável entre todos os envolvidos.(IULIANO,
2008, pgs 109)

Estudo realizado por URU, 2011, buscou investigar em escolas os resultados práticospedagógicos da formação oferecida no âmbito do PEHE, percebida pelos professores dela
participantes. O estudo revelou que esse processo formativo configurou-se como importante
estratégia de sustentabilidade de projetos, programas e de políticas públicas de natureza
social. Evidenciou também a responsabilidade social dos gestores de envolver os
protagonistas nas políticas para garantia de sua efetividade e permanência como alternativa ao
desenvolvimento social do país.
iv) Oficinas Culinárias Experimentais
As oficinas culinárias têm sido consideradas como experiências práticas, que valoriza
o alimento e a gastronomia, como um meio de formação de hábitos alimentares saudáveis,
capaz de fortalecer a cultura e o senso de pertencimento de uma determinada população. Estas
oficinas englobam aspectos sobre alimentação adequada, papéis sociais e inclusão social,
conhecimento sobre estética do gosto e conhecimento de técnicas e métodos que busquem
transformar os estudos da gastronomia como veículo promotor de uma alimentação adequada,
igualitária e universal (BRASIL, 2012).
As oficinas são fundamentais para compor a relação da alimentação e das suas
relações culturais e hábitos regionais, além de problematizar questões comportamentais
relacionadas ao que comemos, como hábito cultural e o que modificamos com o decorrer dos
anos. Parte-se do princípio de que o ato de alimentar-se envolve diferentes aspectos
manifestados através de valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. A EAN concebe a
comida, o alimento e a valorização da culinária como referências relevantes de práticas
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emancipatória e de auto-cuidado dos indivíduos. Desta maneira os alimentos ao serem
preparados, combinados e transformados em “comida”, não são valorizados somente como
nutrientes e sim carregado de muitos outros valores (BRASIL, 2012).
Dessa maneira o desenvolvimento de oficinas culinárias experimentais na escola tem
sido também interpretado como uma prática pedagógica relevante por utilizar métodos ativos
de aprendizagem com inclusão das questões ambientais. É um método de ensino no qual os
alunos aderem com entusiasmo e aprendem fazendo e experimentando (RODRIGUES e
RONCADA, 2008).
v) As Tecnologias Sociais como ações que favorecem a EAN na escola
Entende-se por Tecnologias Sociais (TC), todo o produto, método, processo ou técnica
criado para solucionar algum tipo de problema social, que atenda aos quesitos de
simplicidade, baixo custo, seja de fácil aplicabilidade e que tenha impacto social comprovado.
São recursos destinados para solucionar problemas essenciais como demandas por água
potável, alimentação, educação, energia, habitação, renda, saúde e meio ambiente, entre
outras (LASSANCE JR.; PEDREIRA, 2004).
Para efeito do nosso estudo consideramos alguns exemplos de TS que beneficia a
EAN, e que podem ser incentivadas na escola. Um dos exemplos é o aproveitamento integral
dos alimentos, que consiste em uma técnica culinária também conhecida como alimentação
alternativa, que pode ser desenvolvida através de experimentação e inclusão de receitas
inovadoras no cardápio escolar.
Outro exemplo é a compostagem dos restos de alimentos, originados da alimentação
escolar, adotada como um recurso para produção de adubo orgânico, a ser destinado para a
própria horta escolar. Citamos também a reutilização de garrafas pet para cultivo de
hortaliças, instaladas em paredes (horta vertical), ou no chão (horizontal), assim como, o uso
dessas garrafas para sistema de irrigação, como tem sido usado na denominada Horta de
Verão, oportuna para serem instaladas em escolas sediadas em locais que sofrem de escassez
de chuvas, como política ambiental para controle de consumo de água.
A Horta de Verão é uma tecnologia social que vem sendo orientada pela EBDAEmpresa Baiana de Desenvolvimento da Agrícola S.A, como uma opção interessante para
regiões mais secas, que necessitam de racionamento de água, e que pode ser instalada em
pequenos locais. De acordo com a EBDA a horta de verão é uma alternativa que proporciona
melhoria na qualidade da alimentação do agricultor familiar, além da geração de emprego e
renda. Dentre as vantagens desta tecnologia o referido órgão destaca o baixo custo, a
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facilidade de implementação, economia de água e boa durabilidade (em torno de 5 anos). Para
sua instalação precisa apenas de garrafa pet, lona e adubo orgânico (EBDA, 2012).
A característica mais importante desta tecnologia é que a água utilizada para a
irrigação pode ser reutilizada com a mesma finalidade, garantindo a produção de hortaliças
durante todo o ano. Nela podem ser cultivadas tanto hortaliças com raízes curtas, como alface,
coentro, cebolinha e salsa, e também as de raízes longas, a exemplo do tomate, pimentão,
cenoura, repolho, entre outras (EBDA, 2012).
vi) Avaliação e Monitoramento do estado nutricional dos estudantes
De acordo com a Portaria Interministerial de nº 1.010/2006, no artigo 5 § IX, a
avaliação e o monitoramento do estado nutricional dos escolares no âmbito escolar, devem ser
realizados em escolas através de programa contínuo de promoção de hábitos alimentares
saudáveis, com ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos distúrbios
nutricionais e de EAN (BRASIL, 2006a).
A avaliação e monitoramento do estado nutricional consistem na representação do
equilíbrio entre o consumo de alimentos, padrão genético e condições socioeconômicocultural do ambiente social em que o indivíduo está inserido. No caso de crianças e
adolescentes institucionalizadas, este procedimento é utilizado para acompanhar o
crescimento/desenvolvimento, verificando se estão se afastando do padrão esperado, seja por
doenças e/ou condições sociais desfavoráveis, (ROSSI, 2009). Os dados a serem obtidos
servirão para legitimar ações de intervenção, orientadas pelas políticas públicas, através de
programas e/ou projetos de intervenção.
O objetivo da avaliação e monitoramento nutricional é subsidiar o planejamento das
políticas na área de Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente no âmbito da
alimentação escolar, e embasar a execução de ações de promoção de saúde, incentivo à
alimentação saudável e controle de doenças crônicas não transmissíveis, tais como obesidade,
diabetes, hipertensão, câncer, entre outras.
Segundo Rossi 2009, quanto mais indivíduos são avaliados do ponto de vista
nutricional, e quanto mais frequentes essas avaliações são realizadas em uma comunidade,
mais intervenções precoces podem ser instituídas, melhorando a qualidade de vida da
população.
Uma das intervenções a serem adotadas na escola a partir da identificação de casos
com distúrbio nutricional é a orientação nutricional (ou aconselhamento) individualizado, a
qual deve ser específica para cada indivíduo considerando a idade, sexo, condições sociais e
outros aspectos específicos. A complexidade desta ação sinaliza como um dos grandes
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desafios da escola e que compete ser conduzido por profissional nutricionista seja como
Responsável Técnico do PNAE na escola, ou à frente de projetos de EAN na escola.
vii) A Instituição da Semana da Alimentação do Escolar
A Semana de Alimentação Escolar (SAE)1, é uma ação sistematizada que tem sido
instituída legalmente através de projetos de lei, sustentados em estudos que evidenciam
problemas epidemiológicos e nutricionais. A SAE Foi criada desde 1959 e adotada em
alguns municípios do país, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro, onde é comemorada na
terceira semana do mês de maio, de acordo com o Decreto Municipal nº 22.854 de
28/04/2003.
O período a ser desenvolvido a SAE é definido na própria lei, como forma de efetivar
a execução anual deste evento em todas as escolas do município, em períodos devidamente
incluídos no planejamento escolar. Este evento é oportuno para reforçar e dar uma maior
visibilidade coletivamente de determinados aspectos e/ou atividades pedagógicos que
favorecem a formação de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar, tais como:
gincanas e oficinas culinárias pedagógicas; atividades relacionadas com hortas pedagógicas;
seminários temáticos; exibição e discussão de vídeos temáticos; desenvolvimento e
apresentação de jogos e peças teatrais; produção e divulgação de materiais informativos na
própria escola; palestras ministradas por especialistas da área; proposta de elaboração de
cardápios saudáveis pelos escolares e professores, dentre outros atividades.
Os relatos de locais onde desenvolve a Semana da Alimentação Escolar indicam
grande aceitação dessas atividades principalmente das oficinas culinárias onde se prepara
sucos, saladas de frutas, sopas, pizza de pão, bolos, vitaminas, gelatinas com frutas, entre
outras preparações, utilizando espaços variados como a própria cozinha da escola ou as salas
de aula em todas as séries, desde a educação infantil até o ensino fundamental. De acordo com
Cabral, 2008

A Semana da Alimentação por complementar as ações de promoção da alimentação
saudável desenvolvidas no cotidiano das escolas, apresentam como um importante
instrumento, que pode envolver várias disciplinas e atividades lúdicas, favorecendo
uma melhor motivação e aprendizado dos alunos uma vez que todos os professores
relataram que em geral os alunos tem muito interesse (CABRAL, 2008, pg83).

_________________
1

Informação acessada em http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=126864
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Durante a Semana da Alimentação Escolar toda a comunidade escolar é convidada a
participar juntamente com o profissional nutricionista, sendo ele um convidado ou um
membro do quadro que trabalha junto ao PNAE. As atividades educativas relacionadas com a
alimentação e nutrição desenvolvidas durante a Semana da Alimentação do Escolar e/ou no
decorrer do ano devem provocar discussões e questionamentos a cerca da origem e soluções
dos problemas alimentares detectados, e fazer com que as pessoas sejam motivadas e
convidadas a serem os atores de mudanças pessoais e coletivas (SILVA e FONSECA, 2009).
A Semana da Alimentação Escolar está em consonância com a Semana Mundial da
Alimentação que acontece em outubro, como um momento de mobilização sobre o tema. Isto
não significa que o mesmo não possa ser abordado de igual forma ao longo do ano de acordo
com o Projeto Político Pedagógico da escola. Geralmente onde esta atividade vem sendo
desenvolvida se escolhe um tema central a cada ano, o qual deve nortear todas as atividades
propostas a ser desenvolvida naquele período. O tema “Frutas, Legumes e verduras – pelo
menos 5 porções ao dia”2 tem sido bastante sugestivo e trabalhado durante estes eventos.

__________________
2

Informações retirada da cartilha Semana de Alimentação Escolar – 2005. Frutas, legumes e verduras pelo

menos cinco porções ao dia acesso em: http://www.5aodia.com.br/upload/cartilha2.pdf
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CAPÍTULO 3 - O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA DE CAMPO

Inicialmente, conforme foi explicitado, buscamos reconhecer o campo virtual
relacionado com a EAN, através de análise de instrumentos legais e pesquisas correlatas,
desenvolvidas no país na última década, publicadas em sites e periódicos científicos. Neste
exercício contextualizamos a valorização da EAN no âmbito das políticas públicas, em
contraponto com a baixa efetividade de suas práticas nas escolas. Observamos assim, uma
lacuna ao que diz respeito a estudos voltados para a identificação dos aspectos pedagógicos
relacionados com a gestão de EAN nas escolas, o que se constituiu como objeto da pesquisa.
Nesses termos, a construção do objeto teve um caráter bibliográfica teórico-descritiva,
como forma de contribuir na fundamentação e suportar os pressupostos de uma pesquisa
aplicada, conduzida para ação em uma escola pública de ensino fundamental. A pesquisa foi
delineada com a finalidade de apresentar um projeto de gestão de EAN na escola, em vista à
atender as necessidades contextuais evidenciadas através da pesquisa de campo, cujo
percurso metodológico apresentaremos a seguir.

3. 1 Aspectos éticos que anteciparam a entrada na pesquisa de campo

Após o projeto de pesquisa ter sido submetido à banca de qualificação, o mesmo foi
encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), sendo anexados os seguintes documentos: Protocolo de coleta de
dados; o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do participante da pesquisa;
Termo de Autorização Institucional coparticipante da Secretaria Estadual da Educação; o
Termo de Autorização emitido pelo responsável da Escola Ecilda Ramos de Souza;
Declaração de Concordância com a pesquisa do orientador da pesquisa; o Termo de
compromisso como pesquisadora; o Termo de Confidencialidade da pesquisadora e o Termo
de Autorização Institucional emitido pela UNEB.
Os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram
elaborados respeitando os aspectos éticos preconizados na resolução da CONEP de nº 196/96,
no que diz respeito aos riscos, benefícios, autonomia, confidencialidade, destino e salvaguarda
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dos dados informados (BRASIL, 1996). O projeto de pesquisa foi registrado no CAAE nº
10060812.8.0000.0057 e aprovado com o parecer de nº 155.186 em 14.12.2012.

3.2 Caracterização da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de concepção pragmática, pois se baseia na problematização
e nas consequências das ações, orientada para a prática no mundo real. Apresenta uma
abordagem de método misto concomitante e transformativo, onde os dados qualitativos e
quantitativos são atribuídos pesos iguais de relevância. Baseia-se na teorização explícita nas
seções iniciais, “como uma lente orientadora que molda os tipos de questões formuladas,
quem participa do estudo, e as implicações extraídas do estudo” (CRESWELL, 2010, p. 244).
A sistematização da pesquisa segue o esquema a seguir, elaborado com base no quadro
sugerido por Creswell (2010), que trata dos “Aspectos a serem considerados no planejamento
para um estudo de métodos mistos (CRESWELL, 2010 p. 242)”.
QUADRO 2 - Aspectos considerados no planejamento do estudo de método misto
Distribuição de tempo
na coleta de dados
↓

Atribuição de peso
quali /quanti
↓

Combinação de dados
quali /quanti
↓

Concomitante
Igual
Integrando
Fonte: Adaptado pela autora com base no quadro de Creswell (2010).

Teorização
↓
Explícita

De acordo Creswell, (2010), a modalidade de pesquisa que utiliza as formas de coleta
e de análise de dados qualitativas e quantitativas (método misto), proporciona melhor
entendimento do problema pesquisado. Por se tratar de um estudo realizado por pesquisadores
individuais nos permitimos à liberdade de “escolher os métodos, as técnicas e os
procedimentos da pesquisa que melhor se ajustassem às necessidades e propósitos”. O
pragmatismo, portanto “abre a porta para múltiplos métodos, diferentes concepções e
diferentes suposições, assim como para diferentes formas de coleta e análise dos dados”.
No caso de ter utilizado dados qualitativos tornou-se importante para a compreensão
das relações sociais, que são capazes de criarem e de modificarem as estruturas, conforme o
enfoque dos atores sociais envolvidos nessas relações (MINAYO, 2008). Nesse sentido a
pesquisa teve um caráter interpretativo e participativo, pois na condição de pesquisadores
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estivemos tipicamente envolvidos em uma experiência sustentada e investigativa junto aos
educadores da escola.
De acordo com Minayo (1992) a pesquisa qualitativa é interpretada como sendo
aquela capaz de

[...] “incorporar a questão do significado e da intencionalidade como
inerentes aos atos, as relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas
tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como
construções humanas significativas” (MINAYO, 1992).

Sob o ponto de vista teórico-metodológico, a pesquisa qualitativa é uma referência
para a EAN vista como estratégia de intervenção social. Neste sentido, para que a EAN
instrumentalize os sujeitos para a prática social crítica e transformadora em relação à
alimentação e o ambiente onde vivem, deve ter como base a sustentabilidade, a participação, a
interdisciplinaridade, a conscientização, a continuidade, a autonomia, a transformação e a
coletividade. Estes, pois são valores que podem sustentar os princípios da EAN na escola.
Os dados qualitativos obtidos na pesquisa através das perguntas abertas foram
submetidos ao método denominado de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977).
Nesse processo buscamos captar o sentido simbólico, a subjetividade, os diversos significados
que não poderiam ser expressos nas perguntas fechadas existentes no protocolo. As respostas
foram analisadas e explicitadas à luz do referencial teórico e conceitual que fundamentaram a
pesquisa, mediante a uma concepção geral sobre o tema, como recursos para identificar
termos, quantificar e definir categorias. Para tanto requereu uma ação reflexiva imbricada na
pesquisa, de forma a valorizar e não distorcer o conteúdo das respostas expressas pelos
participantes da pesquisa. A análise resultou na identificação de algumas categoriais
conceituais emergidas nas próprias respostas (também denominadas unidades de contexto)
dos educadores (BARDIN, 1977; MINAYO, 2008).
A inclusão de dados quantitativos coletados simultaneamente com as observações
empíricas qualitativas contribuiu para descrever o comportamento das variáveis, entre os
dados (pontos de divergência e de convergência), destacando as informações mais relevantes
e predominantes da pesquisa. De acordo com Silva e Silveira (2007) a pesquisa quantitativa é
muito utilizada para identificar opiniões e preferências, sendo que os instrumentos básicos
para a sua realização são as aplicações de questionários, malas diretas, sondagens por meio de
telefones, correios, Internet, entre outros. Já a pesquisa qualitativa é caracterizada por sua
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forma compreensiva, humanista e ecológica, sendo adaptadas para análises com mais
complexidade.
Em relação à escolha do local e a seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada
intencionalmente, como forma de garantir uma melhor contribuição para o entendimento do
problema e a questão pesquisada (CRESWELL, 2010; MINAYO, 2008). Entretanto, levamos
em consideração, as condições de acesso e o interesse inicial do gestor escolar e dos demais
professores em acatar a proposta de participação na pesquisa.
A coleta de dados foi realizada a partir de 16 de dezembro de 2012 e concluída em 21
de janeiro de 2013, com a devida anuência dos participantes, conforme descrita no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi um período atípico de atividade escolar,
devido a reposição de aulas referentes ao período de greve da categoria dos professores da
rede estadual, ocorrida no primeiro semestre de 2012.

3.3 Procedimentos e os instrumentos de coleta de dados

Para exploração da pesquisa de campo, desenvolvemos um instrumento em forma de
“protocolo” que serviu de roteiro para coleta de dados. Partimos de uma “lente teórica”
embasada nas legislações do PNAE, na Portaria Interministerial de nº1010/2006, e no Marco
Teórico da EAN para as Políticas Públicas, 2012, que orientam para as ações de EAN na
escola. O referido protocolo consta de um cabeçalho, a identificação dos pesquisadores, título
e objetivos da pesquisa, tipo de procedimentos e métodos. (CRESWELL, 2010).
Os enunciados da pesquisa foram agrupados em dois núcleos (A e B), que buscam
responder os objetivos específicos da pesquisa. O núcleo A, se constitui de nove perguntas
fechadas e três abertas, estruturadas de forma a conhecer o perfil dos educadores da escola.
Consta de informações pessoais, nível de formação, tempo de atuação na rede estadual de
educação, na escola, a função que exerce na escola, assim como as considerações dos
educadores sobre a EAN, a Alimentação Saudável e a acerca de um projeto de gestão de EAN
para a escola. O núcleo B encontra-se organizado em 8 (oito) enunciados, constituídos
também de perguntas fechadas e abertas, que buscam

identificar com detalhamento os

aspectos pedagógicos relevantes à construção de um projeto de gestão de EAN, no âmbito da
escola (apêndice A).
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Para validação do referido protocolo, o mesmo foi submetido a um pré-teste junto a
cinco educadores não pertencentes à amostra e três nutricionistas, com a finalidade de ajustálo para um melhor alcance dos objetivos propostos, e, finalmente reproduzido para coleta de
dados da pesquisa.
Os

instrumentos

foram

devidamente

enumerados

e

propostos

(aplicados)

individualmente, em datas e horários combinados, onde buscamos efetivar um
estabelecimento de vínculos que fizesse daquele momento uma situação de conversa
interativa entre a pesquisadora e o participante.
Os dados referentes às perguntas fechadas iam sendo imediatamente anotadas nos
formulários numerados, e as respostas discursivas iam sendo registradas à mão em formulário
rascunho e imediatamente transcritos para os formulários numerados, com apoio de duas
estagiárias de nutrição e com a devida anuência e confirmação dos participantes. As
estagiárias colaboradoras foram previamente orientadas, no sentido de contribuir na
transcrição fidedigna das respostas emitidas, durante a aplicação do instrumento de coleta de
dados.
Cabe ressaltar que em relação às perguntas abertas nem todos os professores se
pronunciaram, devido ao tempo disponível e disposição para tal, aspectos estes previamente
esclarecidos no termo de consentimento sobre a liberdade ou não em responder. O manejo
dialético utilizado na aplicação do instrumento facilitou a coleta e registro das informações e
dados, possibilitou um melhor entendimento e participação dos sujeitos sobre os objetivos da
pesquisa, considerando que se tratava de um tema específico.
Através das perguntas abertas ampliou-se o conteúdo de informações, que serviram de
elementos para uma análise mais aprofundada sobre as questões da pesquisa. A
operacionalização da metodologia no que diz respeito aos dados qualitativos seguiu os
seguintes passos: leitura e ordenação dos dados (transcrição das respostas obtidas através do
protocolo de pesquisa, releitura minuciosa e reflexiva do material, organização dos relatos),
classificação dos dados (elaboração dos núcleos de sentido ou categorias) e análise final
(articulações estabelecidas entre os dados e a teoria), cujos resultados são apresentados em
quadros.
Os dados obtidos das perguntas fechadas, por sua vez foram analisados em função da
convergência e divergências das respostas acerca das questões levantadas durante a pesquisa,
considerando as opiniões e/ou considerações dos participantes, na perspectiva de coresponder
com os objetivos da pesquisa e de contribuir no planejamento das ações previstas no projeto
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de gestão de EAN na escola. Os dados obtidos se apresentam em gráficos cujas análises e
discussão baseia-se nas observações coletadas assim como no referencial teórico da pesquisa.
Cabe ressaltar que, partes das informações foram coletadas através do método de
observação participante, utilizado desde as visitas de reconhecimento do ambiente escolar, em
contato com o gestor da escola, cujas notas foram sendo registrados em um Diário de Campo,
também denominado de “protocolo observacional” (CRESWEEL, 2010). Através deste
método foi possível coletar algumas informações relacionadas com os aspectos fisiográficos,
sócio econômico e de funcionalidade do cenário da pesquisa, assim como de impressões sobre
as atividades dos participantes no local da pesquisa, que poderia haver relação com as ações
de EAN na escola, como foco e objeto da pesquisa.
Nessa etapa nos inspiramos em Cresweel (2007) quando diz que “nessas notas de
campo, o pesquisador registra, de uma maneira não-estruturada ou semi-estruturada, as
atividades no local de pesquisa” (p.190). Assim procedemos em todo o processo. Porém cabe
ressaltar que este procedimento não se constituiu instrumento central nem formal da pesquisa,
constituiu apenas como um guia para registro das observações complementares de elementos
necessários à análise. A pesquisa em si pautou-se principalmente na coleta de dados empíricos
mais consistentes decorrentes do protocolo de pesquisa já descrito, aplicado junto aos
participantes no próprio ambiente da pesquisa (CRESWELL, 2010).

3.4 A Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza - EEERS como ambiente da pesquisa

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa de campo, no que diz respeito ao local
elegemos a Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza, unidade escolar de porte médio,
instalada na área urbana, na Avenida Adenil Falcão, s/n, Bairro Brasília, na cidade de Feira de
Santana- Ba, onde presta serviços a comunidade local a mais de 30 anos.
Durante a fase de reconhecimento do ambiente da pesquisa, foi possível identificar as
condições físicas e organizacionais e sociais da escola. A mesma apresenta uma construção
horizontal com três pavilhões, organizado em 9 (nove) salas de aulas, aparelhadas com
televisores com projetor de slides (porém sem uso). Possui uma secretaria com 3
computadores interligada em rede internet, uma sala do gestor escolar, uma sala de
professores, uma biblioteca e um laboratório de informática.
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Dispõe também de uma quadra de esporte onde são ministradas as aulas de Educação
Física; 3 sanitários, 01 pátio coberto, além de uma área livre sem pavimentação, disponível
porém ociosa. Possui uma cozinha onde são realizadas as atividades relacionadas com a
Alimentação Escolar, ou seja, local único destinado ao recebimento, armazenamento,
preparação e distribuição da alimentação dos estudantes.
A escola funciona nos 03 turnos sendo pela manhã com 150 estudantes distribuídos
em 5 (cinco) turmas do 6º ao 9º ano; no turno vespertino com 175 estudantes com 05 turmas
do 1º ao 5º ano. Nestes turnos diurno os estudantes compõem uma faixa etária entre 6 e 18
anos de idade. No turno noturno é destinado a Educação de Jovens e Adultos (EJA) onde
encontravam matriculados 206 estudantes, em diferentes eixos do programa, que buscam
formação em diversos níveis de categoria do ensino fundamental. A escola informou um
quantitativo de 531 (quinhentos e trinta e um) estudantes registrados no censo escolar 2012.
A EEERS atende estudantes oriundos da zona urbana da cidade, na grande maioria do
próprio bairro onde a escola é sediada. Porém muitos advêm de outros bairros circunvizinhos
à escola. Na maioria pertencem a camada social de baixa renda e alguns da classe média
baixa. São filhos de trabalhadores da área industrial, comercial, profissionais liberais,
agricultores e donas de casa, poucos com participação ativa na escola.
Desde o primeiro semestre de 2011, a escola em estudo, também desenvolve o projeto
do governo federal “Mais Educação”, onde acolhe uma média de 150 de seus alunos
regulares, em jornada integral de 7 horas diárias. Através do projeto Mais Educação os alunos
recebem 3 refeições/dia, apoio de reforço escolar de matemática e letramento, além de
desenvolver outras atividades como karatê, dança, música, saúde e informática. O projeto
Mais Educação tem por objetivo apoiar os estudantes oriundos de famílias menos favorecidas,
que manifestam interesse e necessidade de fazer parte do programa, considerando a baixa
condição sócio econômica da maioria dos estudantes da rede pública (MEC, 2009). Os alunos
do Programa Mais Educação almoçam no pátio coberto, adaptado para este fim, e as demais
refeições (lanche manhã e tarde) são consumidos em uma área aberta existente entre os
pavilhões da escola.
Em relação aos recursos humanos, a escola é constituída pelo gestor, 2 vices diretoras,
e18 professores em salas de aula, distribuídos nos 03 turnos de funcionalidade da escola
perfazendo um quadro de 21 educadores. Dispõe de 1 secretária, 3 agentes administrativos, 2
porteiros, 5 zeladores, 2 merendeiras. Encontra-se também constituído o colegiado escolar,
conforme preconiza os princípios democráticos da gestão escolar.
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3.5 A seleção e a amostra dos participantes da pesquisa

A seleção dos participantes da pesquisa foi realizada com critério de intencionalidade,
considerando o papel social que representam como possíveis cofacilitadores dos processos
formativos e de gestão da EAN na escola. O processo de escolha dos participantes também
considerou o modelo da gestão democrática e participativa, adotado nas escolas públicas do
país, ao selecionar os educadores representantes da gestão escolar (diretor e vice-diretores), os
gestores de sala de aula (professores) e os professores membros do órgão colegiado instituído
na escola.
O primeiro encontro realizado com os professores foi intermediado pela direção da
escola, que propôs a apresentação da proposta da pesquisa na escola. Esse encontro
proporcionou uma maior aproximação com o grupo, oportunizou a coleta de algumas
observações úteis ao projeto, assim como possibilitou convidá-los para participar da pesquisa,
e combinar um agendamento prévio para a aplicação do questionário junto aos interessados.
A pesquisa foi desenvolvida na própria escola, nos respectivos turnos de trabalho dos
educadores, nos horários de intervalos conforme combinados, no sentido de não interferir nas
suas atividades laborais dos participantes. Dos 21 educadores da escola (incluindo, gestor,
vice-diretores e professores) participaram da pesquisa 17 (dezessete) educadores o que
representou 80% do quadro, constituindo assim uma amostra significativa para uma pesquisa
de método misto. O critério de inclusão como participante da pesquisa foi ser um educador
pertencente do quadro da escola e de aceitar a proposta de ser participante da pesquisa. Foram
excluídos da pesquisa os estagiários, uma professora que se encontrava de licença prêmio; e
outra por não ter aceitado o convite para participar da pesquisa.
O tipo de abordagem utilizada na condução da pesquisa junto aos participantes serviu
de eixo norteador na busca de informações in loco, sobre o perfil dos educadores,
especialmente em relação à EAN e a oferta da Alimentação Saudável na escola. A pesquisa
também buscou identificar os aspectos pedagógicos relevantes à construção de um projeto de
EAN. Mesmo com as limitações metodológicas utilizadas, a pesquisa buscou contribuir para
uma reflexão e ampliação do conhecimento dos participantes sobre o assunto, assim como
pareceu suscitar neles a necessidade para uma tomada de decisão a cerca de um projeto de
EAN para a escola.
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CAPÍTULO 4 - ANALISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES E DADOS

Os dados e informações coletados durante a investigação contribuíram para
apreendermos com maior profundidade o nosso objeto de estudo, na medida em que foram
interpretados através das categorias identificadas e contextualizadas na análise empírica e
teórica do estudo. Os procedimentos para análise dos dados destinaram-se, portanto, a
conhecer o perfil dos educadores em relação ao tema e explorar os aspectos pedagógicos
relevantes à EAN na escola a partir da participação dos educadores. E assim procedendo,
tornou-se possível apreender dados múltiplos e complexos, para dar continuidade à descrição
e análise do fenômeno investigado.

4.1 Caracterização dos educadores da EEERS conforme enunciados da pesquisa

A utilização do instrumento de coleta de dados associado à metodologia da observação
participante, contribuiu para o reconhecimento parcial do perfil dos educadores da EEERS, no
que diz respeito a alguns aspectos sociais. Verificou o grau de formação e as considerações
dos mesmos sobre a EAN e a sua relação como o termo conceitual de Alimentação Saudável,
como fundamentos básicos para um Projeto de Gestão EAN para a EEERS.
De acordo com os dados coletados revelaram-se algumas características dos
educadores, em relação à idade, gênero, tempo de permanência na rede estadual, assim como
tempo de docência na unidade escolar em estudo.

Observou-se uma predominância de

educadores do gênero feminino, em relação ao gênero masculino. Este resultado coaduna com
muitas pesquisas onde apontam a predominância da presença feminina nas atividades
docentes, ao ponto de ser chamada de feminizarão do magistério (LEMOS, 2009).
Os dados relacionados com o gênero foram analisados associados à faixa etária dos
participantes, sendo agrupados em 4 grupos: menor que 35 anos; maior que 36 e menor ou
igual a 45anos; entre 46 e 60 anos, (grupo este que representou o maior número professores),
e o grupo dos maiores de 60 anos com apenas uma participante, conforme mostra o Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Perfil dos educadores quanto ao gênero e idade.
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Estes dados nos interessaram devido a grande importância dos mesmos na
caracterização dos grupos investigados, pois, de acordo com Bourdieu (2004, p.79) “o
conjunto de propriedades (sexo, idade, nacionalidade, etc.) estão vinculadas a uma pessoa e às
leis civil o que associa a efeitos jurídicos que marcam o acesso à existência social”, e que
segundo o autor configuram como “todos os ritos de instituição ou de nominação sucessivos
pelos quais se constrói a identidade social.”
Quanto ao tempo de permanência na escola e na rede de ensino público, foram
estabelecidas quatro faixas com pontos de corte previamente definidas no protocolo da
pesquisa. Comparando os dados entre as duas situações, a pesquisa revelou que o tempo
médio de permanência do profissional na rede é inversamente proporcional ao tempo de
permanência dos mesmos na escola.
A maioria dos professores informou que fazem parte do corpo docente da escola por
um período consecutivo inferior a cinco anos, dado esse comum para aqueles também com
maior tempo de permanência na rede, conforme mostra o gráfico 2.
De acordo com Lemos 2009, a trajetória profissional docente nem sempre é linear,
mas marcada por “rupturas e continuidades que dão origem a meandros, elemento decisivo
no intricado e complexo processo de construção da identidade profissional, em que
desencanto e frustração convivem com uma visão idealizada da profissão”.
Gráfico 2 - Tempo de permanência dos educadores na rede e na escola pesquisada
Na rede estadual

Na escola Ecilda Ramos
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4

4
1

Entre 1 a 5 anos

6 a 10 anos

2

3

11 a 20 anos

0
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Os dados relacionados com o tempo de permanência dos educadores da escola
serviram para uma análise retrospectiva sobre a realidade da escola, ao que diz respeito às
ações de EAN. Nesse sentido, foi possível fazer um recorte mais ampliado do histórico
escolar, a partir de informações dos professores mais antigos sobre a inexistência de projetos
no campo da EAN, no período dos últimos cinco anos, não se restringindo apenas à situação
do corte transversal em que ocorreu a realização do estudo. Ou seja, estes dados nos permitiu
uma localização social dos entrevistados inscritos e compreendidos num quadro mais amplo
de construção de trajetórias, que de acordo com Bourdieu (2004, p.81) pode ocorrer uma
“série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em
espaço ele próprio em devir e submetido a transformações incessantes”.
Interessou-nos também identificar as atribuições que os educadores exercem na escola,
com destaque para as funções na gestão escolar, vices diretores, professores membros do
colegiado escolar e como conselheiros da escola. Observamos que a escola não possui
coordenador pedagógico, e que essa função é acumulada às demais atividades assumidas pelo
diretor e vices diretores.

Gráfico 3 - Perfil profissiográfico dos participantes da pesquisa
Nº de educadores
13
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Vice diretoria

1
Membro do colegiado Professor em sala de
aula

Em relação ao grau de formação acadêmica e pedagógica, a grande maioria dos
professores informou ser graduados e mais da metade deles possui especializações Lato
Sensu. Sendo que 2 dos participantes cursaram apenas o curso de magistério. Dentre os cursos
de graduação, 3 tem formação em Pedagogia; 2 em Letras Vernáculas, 3 em Letras com
Inglês; 2 com Licenciatura em Ciências Biológicas; 1 com Licenciatura em Estudos Sociais; 1
licenciado em História; 1 bacharel em Educação Física e 2 com licenciatura em Matemática.
Cabe ressaltar que foi observado durante a pesquisa que todos os professores assumem
disciplinas afins com suas respectivas formações acadêmicas.
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Considerando o comprometimento dos educadores para com os processos formativos
junto aos estudantes, buscamos investigar junto aos educadores se nos cursos de graduação e
de especialização realizados pelos mesmos apresentava na grade curricular conteúdos
relacionados com a Educação Alimentar e Nutricional. As respostas para este enunciado
foram “não” em unanimidade, revelando assim a ausência de abordagem específica sobre a
EAN nos cursos de formação dos professores, até mesmo nos cursos complementares
realizados pelos educadores, como mostra a Gráfico 4.
Gráfico 4 – Nível de formação dos educadores participantes da pesquisa
Nº de professores
15

7
2
Graduação Superior

Pós Graduação

Magistério

0
Curso c/ Abordagem em EAN

Conforme dados os educadores denotam serem profissionais graduados que acreditam
na formação continuada e que, por isso, investem em sua formação através de cursos de
atualização e de pós-graduação. Em relação aos cursos de pós-graduação contemplados pelos
participantes, todos os cursos foram na modalidade Latu sensu. Mesmo existindo na cidade a
UEFS com oferta de cursos Stricto sensu, nenhum deles possui mestrado ou doutorado.
Entretanto, foi possível observar durante o processo da investigação, que os
professores da EEERS demonstram ser profissionais, que buscam formar e defender os
valores éticos, no sentido de visualizar nos estudantes tão somente aprendizes, como também
pessoas que necessitam de orientações seguras pautadas numa relação de respeito, afetividade
e cidadania.
Quanto ao conhecimento dos educadores sobre as políticas públicas que orientam para
as atividades pedagógica relacionadas à EAN, na escola, 12 dos participantes informaram que
desconhecem tais orientações e apenas 5 (cinco) informaram conhecer parcialmente essas
políticas. Mesmo o PNAE, programa consolidado a mais de 50 anos no país, parece que não
tem sido reconhecido pelos educadores da escola como uma política pública de EAN.
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Gráfico 5 - Conhecimento dos educadores sobre as políticas públicas de EAN na escola
Enunciado A.7: Você tem conhecimento sobre as políticas públicas que
orientam para as ações de EAN, como atividades pedagógicas na escola?
Enunciado A.8:Existe um projeto de Educação Alimentar e Nutricional
na sua escola?
17
12
Conhece as políticas públicas
de EAN
5
0
0
0
Existência de Projeto de EAN
na escola
Sim
Sim parcialmente
Desconheço

A fragilidade de ações de EAN na escola foi também constatada na escola, sobretudo a
partir da confirmação sobre a inexistência de projetos desenvolvidos nesta área no contexto
escolar. É sobre esta lacuna que a nossa pesquisa se debruçou no sentido de identificar junto
aos educadores como esses interpretam a EAN e a sua relação com a Promoção da
Alimentação Saudável, na perspectiva de contribuírem com os objetivos da pesquisa, os quais
serão apresentados e discutidos a seguir.

4.1.1 As considerações dos educadores sobre a EAN e a Alimentação Saudável

Os dados que apresentados e discutidos nesse tópico, foram gerados a partir das
perguntas abertas (nº 10 e 11) contidas no núcleo A do protocolo de pesquisa. As referidas
perguntas foram dirigidas aos participantes, no sentido de conhecer com mais profundidade as
considerações dos mesmos a cerca da Educação Alimentar e Nutricional, e da Alimentação
Saudável na perspectiva de desenvolver um Projeto de Gestão de EAN no âmbito escolar. Dos
17 (dezessete) participantes da pesquisa 9 (nove) responderam consubstancialmente a estes
enunciados.
A análise das unidades de contexto (UC) geradas da pergunta de nº 10 que trata das
considerações dos educadores acerca da EAN no contexto escolar, possibilitou a identificação
de 3 (três) categorias que se constituíram como princípios e /ou objetivos do projeto de
EAN na escola, a saber: i) Formação de Hábito e Comportamento Alimentar; ii) Saúde e
Qualidade de vida; iii) Alimentação Saudável.
i) Formação de Hábito e Comportamento Alimentar
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A possibilidade formativa através de atividades de EAN na escola foi revelada por 9
(nove) dos educadores mediante enunciado proposto. Os termos “educar”, “ensinar”,
“instruir”, “refletir”, “identificar”, “selecionar”, “obter”, “aprender” “conhecimento”,
emergidos das respostas coadunam com um os objetivos da EAN na escola, que é contribuir
na formação de hábitos alimentares saudáveis da comunidade escolar, através de ações que
promovam a Alimentação Saudável e a Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2009a).
O quadro 3 apresenta na integra as unidades de contexto emitidas pelos educadores,
onde grifamos os termos chaves úteis na identificação da referida categoria.

Quadro 3: A EAN como processo de Formação de hábito e comportamento alimentar
Enunciado A 10 - O que você considera como Educação Alimentar e Nutricional?
Categoria i: Formação de hábito e comportamento alimentar
“Considero uma forma de instruir os alunos de um modo geral sobre o valor nutricional dos alimentos, bem
como a boa forma de higienização e conservação referentes aos mesmos.” (P5)
“ Orientar a forma de se alimentar identificando os nutrientes dos alimentos”.(P7)
“Uma maneira de instruir as pessoas a suprir as necessidades de alimentos com qualidade e na medida certa”.
(P13)
“ Regras para se obter uma boa alimentação”.(P4)
“ É uma forma de selecionar e consumir alimentos de forma adequada e saudável”.(P11)
“Hábitos e conhecimentos acerca de uma alimentação e nutrição adequada, de forma que satisfaça as
necessidades orgânicas do indivíduo.” (P9)
“Uma forma de refletir acerca do que se come diariamente, buscando aprender a ter uma reeducação alimentar,
que promova sensação de bem estar, de uma vida melhor e saudável”.(P8)
“ É uma série de ações que devem ser implementadas nas escolas com a finalidade de ensinar os alunos a terem
hábitos alimentares mais saudáveis.” (P12)
“São ações desenvolvidas pelo profissional da área, o nutricionista que procura educar a comunidade escolar
quanto a alimentação saudável”. (P6)

A partir desta categoria entendemos que, apesar dos cursos de formação dos
educadores não contemplarem a EAN, os mesmos reconhecem a importância da EAN na
formação dos escolares, ao tempo em que evidencia a possibilidade da EAN está ocorrendo
mesmo de maneira informal na sociedade. Resta saber até que ponto estas informações se
contextualizam na escola e como são conduzidas no campo da educação formal.
Os termos “hábitos”, “fazer uso”, “comer mais” destacados das respostas dos
participantes, traduzem mesmo que de forma genérica, o papel da EAN como ação que pode
influenciar no comportamento alimentar das pessoas. Este resultado evidencia a compreensão
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da maioria dos participantes sobre a influência que a EAN pode exercer sobre as atitudes e
hábitos alimentares no ambiente escolar, e na vida das pessoas.
O participante (P12) por sua vez considerou a EAN como uma “série de ações que
devem ser implementadas na escola”. Essa interpretação comunga com o objetivo deste
estudo e se alinha com os propósitos do projeto de gestão de EAN, no âmbito escolar. Pois ao
tratar a EAN como uma “série de ações”, evidencia a necessidade para um planejamento,
acompanhamento e avaliação dos processos formativos neste campo a ser implementados na
escola. As respostas aglutinadas nesta categoria, também evidenciaram o parecer dos
educadores quanto ao papel do profissional nutricionista como cogestor destas ações na
escola, ao considerar a EAN como sendo “... ações desenvolvidas pelo profissional da área, o
nutricionista...” (P6).
A partir do nosso ponto de vista, a EAN como qualquer outra ação educativa é de fato
um ato pedagógico, e também da competência da gestão escolar, e, como tal requer
planejamento e tempo para obter resultados, além de exigir continuidade e permanência, o que
a torna um desafio para educadores e profissionais de saúde envolvidos no processo. Pois,
entende-se que educar não é adestramento, e sim um processo amplo, que envolve vários
aspectos do desenvolvimento de uma pessoa e também de uma coletividade. Compreendemos
que a EAN seja capaz de desenvolver habilidades individuais, que possibilitem ao indivíduo
para escolhas adequadas em relação à alimentação e nutrição como, por exemplo, o consumo
de alimentos como frutas, legumes e verduras.
O interesse teórico prático sobre os hábitos alimentares e comportamento alimentar,
parte do pressuposto de que quanto mais se conhece os determinantes do comportamento
alimentar mais eficazes se tornam as ações educativas voltadas para a promoção de práticas
alimentares saudáveis. Assim sendo, a construção de hábitos alimentares saudáveis, bem
como, a capacidade de processar análises críticas mais consistentes sobre o comportamento
alimentar é uma forma de se fazer uma EAN mais efetiva na escola.
ii) Saúde e Qualidade de vida
A relação da EAN com a saúde e qualidade de vida foi outra categoria evidenciada nas
expressões de alguns educadores, conforme mostra os relatos no quadro seguinte. De acordo
com essa compreensão, 3 (três) dos participantes, consideram a EAN como uma ação de
promoção da saúde e de qualidade de vida. Esta concepção sustentou adiante a alternativa
atribuída pelos educadores como “muito importante” à proposta de um projeto de EAN na
escola. De fato, um projeto de EAN na escola deve oportunizar ações de nutrição e saúde na
escola favorecendo assim a intersetorialidade entre a saúde e educação.
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Quadro 4 - A EAN como estratégia de Saúde e Qualidade de vida
Enunciado A 10 - O que você considera como Educação Alimentar e Nutricional?
Categoria ii - Saúde e Qualidade de vida
“ Importante para o bem estar das crianças.” (P14)
“Área de conhecimento voltada para a melhoria da qualidade de vida a partir da alimentação saudável” (P3)
“É um conhecimento adequado para termos boa saúde”. (P2)

A EAN é um componente fundamental para a promoção da saúde, e que elege o
espaço escolar como um lócus privilegiado para práticas em instâncias locais. O papel dos
diversos atores sociais como o nutricionista, o gestor escolar, os professores e demais atores
que compõem a comunidade escolar se constitui um fator preponderante para a elaboração de
estratégias de intervenção de saúde mais eficazes (BRASIL, 2012).
A partir da análise deste núcleo de sentido, é oportuno destacar a importância das
ações relacionadas com a avaliação e o monitoramento do estado nutricional dos estudantes,
assim como, do consumo alimentar da comunidade escolar como atividades a serem inseridas
no PGEAN. O desenvolvimento dessas ações na escola é no sentido de prevenir e diagnosticar
situações de risco ou de desequilíbrios nutricionais instalados, para possível tomada de
medidas preventivas e/ou corretivas de saúde, junto à escola e a família.
iii) Promoção da Alimentação Saudável
Ainda em relação a compreensão sobre o significado da EAN, 3 (três) dos
participantes compreenderam-na como sendo uma “alimentação equilibrada”, “alimentação
balanceada e nutritiva”,“dieta equilibrada e diversificada”. Estas expressões denotam certa
indistinção entre os termos “Educação Alimentar e Nutricional” e “Alimentação Saudável”.
Esta confusão semântica procede talvez devido a similaridade ou proximidade entre as
expressões, mas que de certa maneira contribui para configurar a referida categoria, conforme
mostra na integra as contribuições de 3 (três) dos educadores, no Quadro 5 a seguir.

Quadro 5 - A EAN como estratégia de Promoção da Alimentação Saudável
Enunciado A 10 - O que você considera como Educação Alimentar e Nutricional?
Categoria iii – Promoção da Alimentação Saudável
“É ter uma alimentação equilibrada ingerindo a maior parte de nutrientes necessários para o corpo, se possível
diariamente, evitando os açúcares, gorduras, sal, etc.” (P1)
“Alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e proteínas e com uma alimentação balanceada e nutritiva.” (P16)
“Entendo que uma boa Educação Alimentar e Nutricional é ter uma dieta equilibrada e diversificada. É fazer
uso moderado de alimentos gordurosos, ricos em açúcar e comer mais verduras, frutas e vegetais”. (P15)
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Os termos Alimentação Saudável e Educação Alimentar e Nutricional são
compreendidos como sendo respectivamente objeto e meio de ação, como explícita o Marco
Referencial da EAN, ao estabelecer como objetivo principal da EAN, a promoção da
alimentação adequada e saudável nos ambientes (BRASIL,2012). Entretanto cabe destacar que

os conteúdos das respostas da maioria dos participantes, se restringiram apenas a relacionar a
EAN com a composição nutricional dos alimentos.
A oferta da alimentação saudável e adequada na escola compreende o uso de alimentos
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis.
Contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive
dos que necessitam de atenção específica, como forma de garantir a universalidade e a
equidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica
(BRASIL, 2009a).
Na questão 11 do primeiro núcleo de enunciados, uma pergunta foi dirigida
especificamente sobre as considerações dos educadores acerca da “Alimentação Saudável”,
como objeto da EAN na escola. Responderam a esta pergunta 11 (onze) dos participantes da
pesquisa. A partir da análise realizada, observamos que algumas das respostas da questão
anterior, relacionadas à EAN eram bastante semelhantes e/ou análogas às respostas sobre este
enunciado. De certa maneira, as considerações dos educadores sobre Alimentação Saudável
reforçam mais uma vez a compreensão dos educadores acerca da intrínseca relação entre os
dois termos. De igual forma, nesta questão, os participantes destacam a Alimentação Saudável
apenas em relação ao valor nutricional dos alimentos, ou simplesmente sobre alguns tipos
e/ou grupos de alimentos.
A pesquisa revelou também a necessidade de um maior aprofundamento sobre o
significado ampliado de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como os tipos de ações de
EAN a serem desenvolvidas nas escolas.
Observou-se que apenas um participante (P8) se reportou mesmo que de forma
genérica, sobre o aspecto da qualidade e da segurança alimentar, ao se referir sobre
“alimentos saudáveis, naturais”, e a necessidade da restrição de alimentos “sem agrotóxicos”,
como pode ser observada nas unidades de contextos explícitas no quadro seguinte.
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Quadro 6 – Considerações dos educadores sobre a Alimentação Saudável
ENUNCIADO A 11 - O QUE VOCÊ CONSIDERA COMO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?
CATEGORIA

UNIDADE DE CONTEXTO
“Um cardápio que ofereça uma variedade de elementos nutricionais, tais como
carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas”.( P5)
“Cardápio composto com alimentos que contém os nutrientes necessários à composição
do nosso organismo como um todo”.(P9)

Alimentos fontes de
nutrientes

para

o

organismo

“Comidas nutritivas, ricas em carboidratos, proteínas e vitaminas e que contenham
cálcio e ferro”.(P16)
“Alimentação com baixo ou sem teor de gorduras, alimentos ricos em proteínas,
vitaminas, entre outros nutrientes, alimentos com baixo teor de glicose e sódio.”(P1)
“É uma alimentação que envolve nutrientes necessários para o bom desempenho do
organismo como um todo, composto de frutas, legumes e verduras, entre outros... (P8)
“Uma alimentação com frutas e alimentos sem gorduras”(P7)
“Alimentação com saladas e frutas.”(P10)
“ Comer frutas, verduras, feijão, arroz, não comer frituras”(P6)

Grupo de Alimentos/

“A base de sucos naturais, frutas, lanches com derivados de leite, grãos e muitos

preparações

legumes”. (P4)
“Alimentação rica em verduras, legumes e frutas”. (P2)
“Uma alimentação baseada em produtos naturais com maior presença de frutas, por
exemplo, arroz, feijão tropeiro, mingau, e etc.” (P3)

Alimentos
contaminantes

sem

[...] alimentos saudáveis, naturais e sem agrotóxicos.”(P8)

A Alimentação Saudável mesmo sendo um direito constitucional e, por conseguinte
um assunto bastante difundido pela mídia, todavia, a pesquisa sinalizou para a necessidade de
uma melhor abordagem, junto aos educadores no que tange as orientações das políticas
públicas para a promoção de Alimentação Escolar Saudável, com enfoque voltado para o
Direito Humano a Alimentação Adequada – DHAA. Acreditamos que essas informações
poderão ser contempladas através de processo de formação junto aos educadores intermediado
por um PGEAN no âmbito escolar.

4.1.2 Considerações dos educadores da EEERS sobre um PGEAN

De acordo com as observações e dados coletados foi constatada a inexistência de projetos de
EAN na escola e a falta de fomento destas práticas pelos órgãos do governo. Esta situação é agravada

88

talvez devido a falta de motivação e conhecimento dos educadores sobre as políticas públicas
neste campo e também devido a falta de nutricionista como Responsável Técnico do PNAE,
presente na escola. Mesmo assim, ao perguntar a opinião dos educadores sobre um projeto
desta natureza para a escola, esses atribuíram como uma proposta “muito importante”. Este
dado contribuiu para desvelar o entendimento dos educadores sobre o grau de importância de
um PEGEAN na escola (Gráfico 6).
Gráfico 6 - Grau de importância atribuído pelos educadores a um PGEAN na escola.
Enunciado A.9: Como você interpreta a possibilidade de
desenvolvimento um projeto de gestão de Educação Alimentar e
Nutricional na escola?
15
Grau de
Importância
2
Muito importante

Importante

0
Indiferente

O interesse dos participantes da pesquisa acerca de um projeto de gestão de EAN PGEAN na escola foi percebido com maior profundidade a partir das suas respostas explícitas
oportunizadas por um enunciado aberto. As informações coletados consistem de 11 unidades
de contexto, oriundas das respostas emitidas pelos participantes sobre as possíveis
contribuições de projeto de EAN, para o enfrentamento de problemas relacionados com a
alimentação e a nutrição, no universo escolar.
A partir da análise dos relatos emitidos pelos educadores, surgiram 6 (seis) categorias,
classificadas como sendo as principais evidências

geradas pelos

educadores sobre os

possíveis efeitos de PGEAN enquanto instrumento pedagógico na escola, cujas categorias
serão apresentadas e discutidas conforme sequencia a seguir:
i)

melhoria do rendimento dos escolares;

ii)

formação de hábitos e comportamento alimentar saudável;

iii)

promoção da alimentação saudável na escola;

iv)

incentivo para horta pedagógica e oficinas culinárias na escola;

v)

qualidade de vida;

vi)

prevenção da obesidade;
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Quadro 7 - Considerações dos educadores acerca de um PGEAN
ENUNCIADO A 12 - FAÇA SUAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DE UM
PROJETO DE GESTÃO DE EAN NA ESCOLA
CATEGORIAS
i)Melhoria

UNIDADES DE CONTEXTO

do

rendimento escolar

“Seria de fundamental importância essa implementação, uma vez que a alimentação é
um dos fatores preponderantes no processo ensino-aprendizagem eficaz do aluno”. (P9)
“Hoje vejo como uma necessidade em qualquer escola, pois precisamos educar hoje para
que no futuro os próprios eduquem seus filhos, pois um dos fatores que mais preocupa
em relação a alimentação é que o hábito alimentar é constituído em casa e muitas vezes a
família por não ter informação necessária ou até mesmo a educação alimentar necessária

ii)Formação

de

hábito

e

comportamento
alimentar saudável

acabam por não ter o controle de seus filhos formando assim indivíduos com péssimos
hábitos alimentares.” (P1)
“Considero a ação de implantação e implementação muito relevantes, uma vez que todos
os atores que se envolverem nesse processo teriam uma reeducação alimentar
significativa, mais saudável, até porque passariam a autopoliciar-se, seguindo a risca o
que de fato se necessita fazer para o maior e melhor prazer com alimentação, com o
corpo, com o organismo, com a vida.” (P8)
“Excelente, pois irá contribuir de forma significativa no desenvolvimento de hábitos
corretos, tanto no manuseio dos alimentos quanto na escolha dos alimentos.” (P7)
“É um bom projeto em termos de Educação Alimentar e Nutricional na escola, com o
apoio do profissional nutricionista, pois irá ajudar não só os alunos como os profissionais

iii)Promoção

da

da escola e principalmente em casa, com essa orientação a comunidade teria uma

Alimentação

alimentação saudável.” (P6)

Saudável na escola

“De muita relevância pois passaria a escola a ter um grande apoio e monitoramento por
profissionais qualificados, podendo passar informações sobre uma alimentação saudável
não só para o alunado como também para a comunidade.” (P5)

iv)

a

“Com o apoio de um profissional nutricionista na escola poderia se desenvolver uma

oficinas

horta, para uma arte na alimentação. Uma alimentação saudável e criativa vai fazer com

Incentivo

Horta

e

que os alunos tenham educação alimentar não só na escola como em suas casas.” (P16)

culinárias
v)

Qualidade

de

vida

“Eu acho que vai ser de grande importância na vida dos alunos desta escola.” (P10)
“Muito boa porque o Brasil tem tido, nos últimos anos uma geração de obesos e isso é

vi) Prevenção da

preocupante. Portanto, a prevenção deve ser iniciada desde a infância, com uma

obesidade

alimentação saudável e balanceada, contando com o apoio de um profissional
qualificado.”(P4)

Em relação à categoria, classificada como “melhoria do rendimento escolar”, o
educador (P9) evidencia a importância de um PGEAN, como um instrumento que busca
valorizar a alimentação como um aspecto pedagógico relevante de EAN na escola. Este
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núcleo coaduna com a legislação do PNAE, na medida em que preconiza em sua 1ª diretriz a
relação da alimentação saudável e adequada para a melhoria da do rendimento escolar
(BRASIL, 2009a).
Com base nessa diretriz do PNAE, o rendimento escolar é uma consequência da
oferta da Alimentação Saudável, logo foi pertinente evidenciá-la mais uma vez neste relatório,
como uma categoria, em conformidade com as considerações dos educadores (P5;P6). A
relevância de oferta de uma alimentação saudável na escola se constitui, portanto em um
aspecto pedagógico que deve ser priorizado no planejamento das ações do PGEAN na escola.
Além de destacar a relevância de um projeto de gestão de EAN, a maioria dos
participantes se reportou para a importância de um profissional qualificado para apoiar as
diversas ações, que poderão ser contempladas pelo projeto (P6; P16; P2;P5; P4). Dentre as
considerações enfatizadas, vale destacar a unidade de contexto onde o educador evidencia a
questão da obesidade no Brasil, como um problema que aflige a escola (P4).
De acordo com os estudos apresentados na problemática da pesquisa, a obesidade
atinge todas as faixas etárias, e que a prevenção deve ser iniciada na infância e continuada na
adolescência, mediada através de estratégias de EAN para a promoção da alimentação
saudável na escola. Os processos que envolvem as ações de EAN podem e precisam ser
desenvolvidos por vários profissionais. No entanto, no contexto de indivíduos ou grupos com
alguma doença ou agravo, a EAN é considerada como um recurso terapêutico vinculado ao
processo de cuidado e cura deste agravo, cuja atividade é privativa do profissional nutricionista
(BRASIL, 2012).

Evidenciou-se, assim, a importância para o aspecto pedagógico relacionado com a
orientação nutricional adequada por intermédio do nutricionista frente a um PGEAN, a ser
direcionado para diferentes audiências presentes na escola, podendo ser extensivas para as
famílias. Em face desta situação, cabe ser inserido no planejamento do projeto, as ações voltadas
para o acompanhamento e orientação dos casos identificados que necessitam de cuidado
nutricional.
A despeito de reconhecer mesmo que de forma genérica e pouco precisa sobre o tema, é

importante destacar a categoria “qualidade de vida”, com base no relato de um dos participantes,
ao considerar que um PGEAN “... vai ser de grande importância na vida dos alunos desta

escola” (P10). Essa informação nos leva a pensar que o educador consegue visualizar efeitos
benéficos para a vida dos estudantes da escola a partir do projeto.
Este tipo de opinião generalizada acerca dos possíveis ações de EAN é evidenciado na
grande maioria das unidades de contexto, como pode ser observado no quadro resposta acima
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apresentado.Todavia todos apresentam expectativas exitosas ao que concerne a um PGEAN
no âmbito escolar.
Quanto às considerações feitas pelo participante (P2), muito embora não tenha
expressado com precisão a importância do PGEAN para a escola, deixa evidente certa
insatisfação, em relação à falta de inserção de outros profissionais para a gestão de aspectos
pedagógicos necessários na organização escolar

“Seria excelente se as escolas tivessem o apoio do nutricionista para
desenvolver um projeto de gestão de Educação Alimentar. Também isso é um
sonho, assim como as escolas deveriam ter outros profissionais relevantes
como o Assistente Social, o Psicólogo, o Fonoaudiólogo; se nem mesmo
coordenador pedagógico tem!!” (P2)

Este relato desvela um dos grandes desafios para o projeto de EAN na escola, ao
destacar a falta do profissional nutricionista efetivo na escola para apoio do projeto, assim
como de outras categorias profissionais qualificados tanto quão necessários no âmbito escolar.
Como forma de reforçar tamanha lacuna, o participante denuncia a falta de coordenador
pedagógico, como um grave problema que ainda se depara as escolas da rede estadual.
A Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza - EEERS, certamente como a maioria das
escolas públicas, reconhecem com facilidade a relevância da EAN, porém, na realidade esta
iniciativa ainda encontra-se distante do universo escolar. Percebemos que a materialização
dessa ação deve começar a partir de projetos bem elaborados, e conduzidos por profissionais
do campo da nutrição a serem inseridos no âmbito escolar.
Consideramos, todavia, que para constituir um PGEAN não é suficiente apenas a
existência de recursos é mister que esses estejam intencionalmente articulados e com níveis de
interação bem definidos no campo pedagógico e da gestão escolar. Esses projetos podem ser
apresentados no início do ano letivo, quando ocorrem nas escolas as “jornadas pedagógicas”,
como forma de serem discutidos e inseridos no planejamento das atividades que irão ser
desenvolvidas durante o ano na escola. É oportuno que esse tipo de projeto possa ser inserido
no projeto político pedagógico, e seja do conhecimento de toda a comunidade escolar, e que a
escola disponha de recursos disponíveis (humanos, financeiros, estruturais).
Em face da análise das informações e dados discutidos até aqui, se constata a
fragilidade da EAN na Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza (EEERS). Entretanto outros
enunciados foram investigados junto aos educadores, no sentido de permitir um maior
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esclarecimento sobre os aspectos pedagógicos relevantes em um projeto de gestão de EAN,
no que se refere às ações de EAN propriamente ditas, conforme apresentaremos a seguir.

4.2 Aspectos Pedagógicos relevantes para um PGEAN na EEERS conforme enunciados
da pesquisa

Consideramos este tópico da pesquisa como um item central, pois visa responder com
mais detalhe a pergunta norteadora desta dissertação: Quais os aspectos pedagógicos
relevantes à implantação de um Projeto de Gestão de Educação Alimentar e Nutricional PGEAN em uma escola Pública da rede estadual?
Aqui apresentamos a análise e discussão dos dados, oriundos da opinião dos
educadores, coletados através do protocolo de pesquisa e das observações feita por esta
pesquisadora, sobre as possibilidades de desenvolvimento das atividades inerentes a um
PGEAN na escola. O presente relatório apresenta a discussão dos resultados na mesma
sequência dos enunciados estruturados no núcleo B do protocolo de pesquisa, onde os
participantes foram questionados sobre alguns aspectos pedagógicos que poderão ser
relevantes para o planejamento e execução do projeto. Cabe ressaltar que as ações previstas
no protocolo da pesquisa apoia-se no referencial teórico já explícito, na perspectiva de servir
de elemento para a delineação de um PGEAN para a escola EERS.
Assim, estabelecemos previamente as ações de EAN, como categorias, no sentido de
também facilitar a interação e participação dos educadores, na identificação dos aspectos
pedagógicos relevantes relacionados a cada ação, conforme apresentamos a seguir:
i) A relevância da Oferta da Alimentação Saudável na escola em relação aos
aspectos: elaboração de cardápios; formação dos atores; apoio técnico e financeiro;
e estrutura da cozinha; qualidade da alimentação escolar; participação do CAE e
colegiado escolar;
ii) A inclusão dos Conteúdos temáticos de Alimentação e Nutrição no currículo da
escola e aos aspectos inibidores desta ação; aspectos pedagógicos relevantes no
desenvolvimento temático relacionado com a alimentação saudável.
iii) Os aspectos pedagógicos relevantes na Implantação e Manutenção de uma Horta
pedagógica
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iv) As Oficinas Culinárias experimentais e os aspectos pedagógicos relevantes no
planejamento e execução destas atividades.
v) A relevância das tecnologias sociais que beneficiam a EAN na escola.
vi) A avaliação e o monitoramento das condições alimentar e nutricional dos
estudantes como subsídio das ações de um PGEAN.

4.2.1 Os aspectos pedagógicos relevantes à oferta da Alimentação Escolar Saudável

De acordo com o enunciado da pesquisa instigamos sobre o grau de relevância
atribuída pelos educadores acerca dos aspectos pedagógicos relacionados com a oferta da
alimentação saudável, como estratégia de EAN na escola. Este enunciado foi respondido
pelos 17 (dezessete) educadores, os quais a consideram a Alimentação Escolar Saudável
como uma ação de EAN “muito relevante” para a escola. Isso lhe confere a importância de ser
interpretada e conduzida como um ato pedagógico importante no universo da escola,
conforme mostra o gráfico 7 a seguir.
Gráfico 7 – Grau de Relevância da Oferta da Alimentação Escolar Saudável como estratégia de EAN
Enunciado B1a: Que relevância você atribui para a “Oferta da
Alimentação Saudável na escola?
17

Nº de educadores

Muito relevante

0

0

0

Relevante

Pouco relevante

Irrelevante

Durante a pesquisa foi possível observar que a alimentação escolar, não vem sendo
entendida como uma ação de EAN no contexto escolar. As atividades relacionadas com a
Gestão da Alimentação Escolar não têm sido orientadas para uma articulação com o tema
Alimentação Saudável, supostamente devido a não inclusão do tema no currículo escolar, de
forma que não se constitui como um processo formativo relacionado com a EAN. A
alimentação escolar no contexto da gestão escolar parece visar apenas o suprimento das
necessidades alimentares dos estudantes durante o período de permanência na escola, ficando
de lado o seu potencial enquanto estratégia educativa.
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Compreendemos que a oferta da Alimentação escolar, quando bem conduzida em
termos de qualidade pode tornar por si só, um eixo gerador de EAN por excelência na escola.
Portanto, continuamos na investigação no sentido de conhecer a opinião dos educadores
acerca da qualidade e critérios de avaliação e controle da alimentação produzida na escola em
estudo.
Em relação a qualidade da alimentação a maioria dos participantes (11) atribuiu o
conceito “Bom”, e 2 (dois) consideraram “Ótimo”. Porém este resultado se contrapôs a uma
minoria que considerou a qualidade da alimentação regular e ruim, conforme mostra os dados
do Gráfico 8, a seguir.

Gráfico 8 - Opinião dos educadores quanto a qualidade da alimentação escolar
Enunciado B1b: Como você considera a alimentação que normalmente é
ofertada na escola?
11
3

2
Ótimo

Bom

Regular

Nº de educadores
1
Ruim

De acordo com as recomendações do PNAE, a qualidade da alimentação ofertada nas
escolas é algo a ser constantemente avaliado, devido a sua importância como ação de EAN.
Nesse sentido cabe ser considerada a complexidade dos fatores que a envolve o
comportamento e os hábitos alimentares e os aspectos relacionados com a segurança
alimentar e nutricional. Para efeito de avaliação dessa ação, o PNAE orienta a realização do
“Teste de Aceitabilidade” junto os estudantes, principalmente ao introduzir novas preparações
no cardápio escolar. Esse teste faz parte da análise sensorial de alimentos, que evoca, mede,
analisa e interpreta reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas
pelos órgãos do sentido (BRASIL, 2009a).
Portanto, para compreender como a escola avalia a qualidade da alimentação junto aos
estudantes, e, como forma de investigar os meios para a institucionalização do teste de
aceitabilidade junto aos estudantes da escola, foi feito outros questionamentos. Como
resultado ficou constatado a inexistência desta rotina na escola, além de perceber o
desconhecimento desta atividade por parte dos educadores, especialmente no que tange a
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obrigatoriedade do referido teste, como recurso de avaliação da alimentação ofertada na
escola, conforme mostra o gráfico 9, obtidas a partir do seguinte enunciado:
Gráfico 9 – Averiguação sobre o teste de aceitabilidade da alimentação escolar

15

Enunciado B1c. A escola realiza o teste de aceitabilidade da alimentação
junto aos estudantes?
14

10
3

5

Nº de Educadores

0
0
Sim

Não

Desconheço

A despeito do Teste de Aceitabilidade não ser realizado na escola, e até mesmo ser
desconhecido por alguns dos participantes da pesquisa, consultamos sobre os possíveis
benefícios que poderiam advir desta prática e as condições para programá-lo como uma
atividade do projeto vinculado a oferta da alimentação escolar saudável na escola.
Após tratamento das informações coletadas observamos a participação de 6 (seis)
educadores

sobre o assunto,

os quais destacaram sobre a importância do teste de

aceitabilidade como uma ação que visa à melhoria da qualidade da alimentação ofertada. Os
participantes também referiram para a necessidade de pessoal qualificado na área de nutrição
como condição para a implementação desta rotina na escola, como mostra o quadro a seguir.
Quadro 8 - O Teste de Aceitabilidade da Alimentação Escolar como aspecto pedagógico no PGEAN
Enunciado B 1c - Como você interpreta o Teste de aceitabilidade da alimentação escolar e a quem cabe
aplica-lo junto aos estudantes?
Unidades de contexto = 6 participantes
“Seria de fundamental importância, pois teria-se um panorama do que seria viável servir na Alimentação
Escolar. Caberia a um (a) profissional do campo da alimentação aplicá-lo e fazer as devidas análises junto a
direção da escola.” (P9)
“Os estudantes aceitariam de forma prazerosa, se pudesse escolher o que lanchar, porém de repente as escolhas
não seriam as mais precisas. Acredito que as merendeiras poderiam fazer a aplicação do teste de aceitabilidade.”
(P8)
“Seria bom, se a escola tivesse condições de ter pessoal qualificado”.(P6)
“ Orientaria para a confecção do cardápio tornando-o mais aceitável e saudável” (P3)
“Bastante útil no combate a obesidade infantil. Seria a nutricionista, a pessoa indicada para aplicá-lo.” (P4)
“Contribuiria para uma variação na alimentação dos alunos e que caberia a um nutricionista aplicá-lo.” (P16)

96

O discurso do participante (P9) ao expressar a possibilidade de se ter “um panorama
do que seria viável servir na Alimentação Escolar... e fazer as devidas análises junto a direção
da escola”, parece conceber a importância do teste de aceitabilidade como um aspecto
pedagógico, a ser considerado na gestão da alimentação ofertada, no sentido até de ser “útil no
combate a obesidade infantil” (P4). Esta interpretação também coaduna com a opinião do
participante (P3), ao compreender que o teste de aceitabilidade “orientaria para a confecção
do cardápio tornando-o mais aceitável e saudável.”
Continuando ainda na investigação sobre a oferta Alimentação Escolar Saudável como
estratégia de ação de EAN, foram previamente estabelecidos e estruturados no protocolo da
pesquisa, um enunciado constando 5 (cinco) alternativas que se referia acerca dos aspectos
pedagógicos, relevantes para a melhoria da alimentação ofertada na escola, a saber: i)
adequação de cardápios saudáveis; ii) curso de formação para cozinheiras; iii) melhoria das
condições estruturais da cozinha; iv) repasse de

recursos financeiros suficientes para a

alimentação; v) apoio técnico do governo federal.
A partir dos dados coletados foi possível fazer uma análise acerca das condições
contextuais da escola, no que se refere às prioridades para a produção e oferta de uma
alimentação escolar mais saudável. As opiniões dos professores foram ordenadas conforme
grau de importância atribuído para cada um dos aspectos citados, conforme mostra o gráfico
a seguir. Os resultados foram discutidos com base nas informações e observações feitas na
escola, e em confronto com o que preconiza a legislação do PNAE.
Gráfico 10: Aspectos pedagógicos relevantes à oferta da Alimentação Escolar Saudável
Enunciado B1 d: Sinalize em ordem de importância os aspectos pedagógicos
a seguir, que você considera relevante para a melhoria da Oferta da
Alimentação Escola
v) Apoio técnico do governo estadual na
escola
iv)Curso de Formação para professores e
cozinheiras
iii)Melhoria das condições estruturais da
cozinha
ii)Apoio financeiro do governo estadual na
escola
i)Adequação de cardápios mais saudáveis

6
3
2
1

1º Lugar

3º Lugar
N =17

4º Lugar

5º Lugar
5

2º Lugar

i) Adequação de cardápios saudáveis - A partir da opinião dos participantes este item
ficou classificado como o 2º lugar dentre os aspectos pedagógicos considerados importantes
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na gestão da qualidade da alimentação escolar. Elaborar cardápios é uma atribuição específica
do profissional nutricionista, definida em instrumentos legais vigentes. No caso das escolas
estaduais, os cardápios são elaborados pela equipe técnica que respondem pela gestão do
PNAE, sediada na Secretaria de Educação do Estado (SEC), considerada como Entidade
Executora (EE) do programa.
Segundo informações do gestor da escola em estudo, nem sempre se tem acesso a este
cardápio, e quando recebem os recursos não são suficientes para atender a demanda de
compra dos gêneros, e nem sempre os alimentos previstos nos cardápios estão disponíveis no
mercado local. Há também a alegação da baixa aceitação dos cardápios por parte dos alunos
em relação algumas preparações e/ou alimentos proposto pela EE.
Dessa forma, considerando que a escola não tem o profissional nutricionista, o próprio
gestor é quem define o cardápio escolar a depender das próprias circunstâncias. É também o
gestor escolar, que intermedia a utilização dos recursos financeiros para a aquisição dos
gêneros alimentícios e presta conta a EE.
De acordo com informações do gestor escolar, a alimentação escolar tem sido um dos
aspectos que tem requerido uma atenção especial por parte da gestão, no sentido de melhor
atender as necessidades e aceitabilidade dos estudantes. Esta atenção tem sido ainda mais
priorizada, no caso dos estudantes que participam do programa Mais Educação, considerando
que os mesmos por permanecerem na escola por tempo integral fazem a maior parte de suas
refeições na escola, e também devido à situação de maior vulnerabilidade social dos mesmos.
Neste item cabe destacar a legalização do nutricionista no programa mais educação, ao
que concerne ao artigo 7º da resolução FNDE/CC nº 38 de agosto de 2009, onde trata dos
critérios para o atendimento do programa aos estudantes. De acordo com o citado artigo, cabe
as Entidades Executoras (EE) cumprirem os seguintes critérios: a) ter nutricionista que
assuma a responsabilidade técnica do programa; b) possuir cozinhas e refeitórios adequados
para o fornecimento de no mínimo três refeições diárias; c) inserir nos seus currículos
escolares o tema Alimentação Saudável (BRASIL, 2009b).
Todos esses critérios foram considerados neste estudo como aspectos pedagógicos
relevantes para um projeto de EAN na escola. Entretanto foi observado in loco que nenhum
desses aspectos tem sido atendido na escola por parte da EE.
ii) Apoio financeiro do governo estadual na escola - Os educadores atribuíram à
necessidade de repasse financeiro pelo estado como o 3º item importante dentre as
necessidades da escola, confirmando assim, as informações do gestor na fase exploratória da
pesquisa, quanto às dificuldades relacionadas com os custos da alimentação, anteriormente
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mencionados. A forma de execução do recurso repassado pelo PNAE para a escola segue um
modelo de gestão descentralizado, denominado de escolarizado.
Esse modelo é adotado em toda a rede das escolas estaduais, onde os recursos
financeiros do FNDE são repassados para a Entidade Executora (EE), no caso a Secretaria de
Educação do Estado através das DIREC de onde são transferidos para as escolas
regulamentadas no programa (BRASIL, 2009a).
iii) Melhoria das condições estruturais da cozinha – este item foi eleito pelos
educadores como o 4º lugar dentre os aspectos que carecem ser melhorados em torno da
gestão da Alimentação Escolar. Segundo parecer do gestor a escola possui planos para
reforma da cozinha, mas que depende também de repasse de recursos do estado para este fim.
Foi observada a falta de refeitório adequado para acomodação dos alunos nos horários das
refeições, e a inexistência de um local apropriado para a execução de oficinas culinárias
experimentais junto aos estudantes da escola.
iv) Curso de Formação para professores e cozinheiras - A necessidade de formação de
professores e cozinheira foi o aspecto com menor pontuação dentre as demais prioridades da
escola, situando-se no 5º lugar em ordem de importância. De acordo com as informações e
dados obtidos, nos leva a pensar que a necessidade de formação no campo da EAN na escola
é latente. Portanto, subentendemos que esta deficiência poderá ser amenizada à medida que, a
escola seja contemplada pela atuação de um profissional nutricionista na escola. Pois cabe ao
nutricionista desenvolver cursos de formação continuada para a comunidade escolar, como
medida de sustentabilidade da EAN na escola.
Os cursos de formação no PGEAN poderão ser ministrados de forma regular junto a
gestão pedagógica, atenta ao planejamento dos recursos, descrição de ementas, definição de
período e de carga horária de execução, além da descrição da metodologia a ser adotada em
cada grupo e/ou situação a que se destina. A formação das cozinheiras torna-se uma ação de
gestão prioritária de EAN, considerando a responsabilidade e importância das atribuições
desta categoria, durante o processo de produção e de distribuição da alimentação junto aos
estudantes.
v) O apoio técnico do governo estadual para a escola foi interpretado pelos educadores
como o item mais relevante para a melhoria da alimentação ofertada na escola.

De

acordo

com nosso ponto de vista este item abrange desde o apoio e/ou destinação de projeto de EAN
para as escolas orientados pelo próprio planejamento da Secretaria de Educação do estado. E
que estes projetos sejam contemplados com a contratação de nutricionistas para atuar na
escola frente às demandas da gestão da alimentação escolar, como também no
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acompanhamento das ações de EAN desenvolvidas pelos projetos na escola. O apoio técnico
do governo estadual deve ser extensivo também para a contratação de um quadro efetivo de
cozinheiras, assim como para subsidiar cursos de formação para professores, apoio técnico
para implantação e manutenção de projetos de hortas pedagógicas, para desenvolvimento de
oficinas culinárias, dentre outros.
Ainda vinculado ao enunciado acerca da oferta da alimentação escolar como uma
ação de EAN, procuramos investigar junto aos participantes sobre a participação do Conselho
da Alimentação Escolar – CAE, no acompanhamento e fiscalização destas ações na escola. De
acordo com as informações colhidas, 3 (três) participantes informaram saber sobre o CAE,
mas, que esse não atua na escola, Os demais 14 (quatorze) participantes foram enfáticos ao
referir o desconhecimento sobre a existência deste órgão, o que atribuímos

como uma

consequência do próprio distanciamento do CAE para com a escola.
Vários estudos evidenciam a necessidade de uma atuação mais efetiva do CAE, como
espaço de participação popular e de promoção do PNAE. Concordamos com os autores,
quanto à necessidade ainda de aprofundar a discussão sobre o papel da EAN dentro do
contexto atual nas escolas, especialmente junto aos educadores, acerca da real contribuição
deste órgão, frente às novas demandas apontadas, na promoção das práticas alimentares
saudáveis aos alunos atendidos pelo programa (MASCARENHAS & SANTOS, 2006; BIZZO
& LADER, 2005; PIPITONE et al, 2003; SANTOS et al, 2012).
Investigamos também, como vem ocorrendo a participação do Colegiado Escolar ao
que tange às decisões relacionadas com a Alimentação Escolar e as ações de EAN,
considerando a sua atribuição no controle social dessas ações, como órgão deliberativo e
fiscalizador junto a gestão escolar. Mesmo com a proximidade do colegiado na escola, os
resultados da pesquisa também deixaram dúvidas quanto à atuação do mesmo, sobre as
questões relacionadas com a alimentação escolar, conforme evidencia os dados no Gráfico 11.
Gráfico 11 - Atuação do CAE e Colegiado Escolar na Gestão da Alimentação Escolar.
B1. e: O Colegiado escolar participa das decisões relacionadas com a
Alimentação Escolar?
B1. f: Você tem conhecimento sobre atuação do Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) na escola?
14
11
6

CAE
3

0

0
Sim

Não

Desconheço

Colegiado
Escolar
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Considerando que 6 (seis) dos participantes responderam “Sim” para a atuação do
Colegiado Escolar, pode ser um indício de que mesmo que de forma parcial, a gestão escolar
tem requerido e/ou acatado-o, para um compartilhamento de responsabilidades junto a este
órgão colegiado para a tomada de decisões, no que concerne as atividades relacionadas com
a gestão da Alimentação Escolar.
A participação da comunidade no controle social, e no acompanhamento das ações do
PNAE visa garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada, e de verificar o
apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura
familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais
indígenas e de remanescentes de quilombos (BRASIL, 2009a).
Cabe também aos conselhos e colegiados conceber que a oferta da alimentação escolar
é também um direito que visa garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com
acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de
saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontra em
vulnerabilidade social (BRASIL, 2009a).

4.2.2 Aspectos pedagógicos relevantes à Inclusão do Tema Alimentação Saudável no
currículo escolar

Como forma de identificar os aspectos pedagógicos relevantes no desenvolvimento do
tema Alimentação Saudável como uma estratégia de ação de EAN na escola, investigamos
inicialmente se esta temática fazia parte do currículo escolar. Entre os participantes, 7 (sete)
informaram que o referido tema ainda não constava no plano de ensino e 9 (nove) informaram
desconhecer totalmente sobre o assunto. Apenas um dos participantes afirmou que sim, porém
foi constatado que o mesmo se referia às temáticas sobre alimentação existente nos livros
didáticos adotados na disciplina de ciências (Gráfico 12).
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Gráfico 12 – Situação do tema Alimentação saudável no currículo escolar.
Enunciado B.2.a: Os conteúdos temáticos sobre a Alimentação Saudável
são incluídos no currículo da escola?
9
7

Nº de Educadores
1
Sim

Não

Desconheço

A falta de inserção do tema “Alimentação Saudável” nos processos formativos da
escola, foram sustentadas através das informações dos próprios educadores ao responderam
por que o tema “Alimentação saudável” não era incluído no currículo da escola? Vários foram
os motivos alegados pelos participantes em relação a esta questão, os quais consideraram aqui
como fatores inibidores desta ação na escola, conforme mostra as respostas no Quadro 9 a
seguir:
Quadro 9 – Fatores inibidores do tema Alimentação Saudável no currículo escolar
ENUNCIADO – B 2b: PORQUE MOTIVO O TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NÃO ESTÁ
INCLUÍDO NO CURRÍCULO DA ESCOLA?
UNIDADES DE CONTEXTO = 10
“Porque é colocado apenas como conteúdo de ciências”. (F2)
“Porque não houve quaisquer discussão acerca do assunto”. (F8)
“Porque até o momento só tive conhecimento referente a Educação Ambiental”. (F5)
“Porque não estou despertada para isso”. (F10)
“ Porque desconheço” (F6)
“Porque não fui informado sobre uma possível discussão acerca desse tema”. (F9)
“Porque falta profissional qualificado para este fim”(F4)
“ Porque não é obrigatório” (F3)
“ Porque acho que não é visto como prioritário”. (F2)
“Porque não foi pedido para trabalhar de forma obrigatória” (F1)

Ao analisar os relatos dos educadores da escola, foram reveladas algumas categorias
bem recorrentes, tais como: i) a desobrigação do tema no currículo da escola; e ii) a
desinformação acerca da temática por parte dos mesmos. Evidenciou-se também que os
conteúdos temáticos relacionados com a alimentação são ainda considerados como um tema a
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ser abordado apenas na disciplina de ciências, e que o mesmo não tem sido prioritário nas
discussões da escola.
De acordo com os Parâmetros Nacionais os conteúdos curriculares devem receber um
tratamento didático de modo a propiciar contínua ampliação dos conhecimentos, tanto em
extensão quanto em profundidade. Os processos de aprendizagem dos estudantes requer que
os conteúdos sejam tratados de diferentes maneiras em diferentes momentos da escolaridade,
de forma a serem “revisitados” em razão da compreensão que se altera na medida em que os
conhecimentos são construídos (BRASIL, 1997).
Dessa maneira, a proposta de se trabalhar a temática por meio de um projeto é
pertinente, pois, o mesmo tem a função de favorecer a criação de estratégias de organização
dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre
os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a
construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes
saberes disciplinares em conhecimentos próprios (HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998).
Essas considerações são pertinentes, pois permitirão aos educadores ir à busca de
como melhor realizar as intervenções educativas em sala de aula, em relação aos conteúdos
(cognitivos, procedimentais e atitudinais), possíveis na EAN, conforme se pretende trabalhar
no decorrer do projeto. Pois, entende-se que o desenvolvimento de uma ampla gama de ações
e estratégias de EAN contribui para um resultado sinérgico (BRASIL, 2012).
Apesar das evidências, os professores foram favoráveis à proposição de incluir o tema
“Alimentação Saudável” no currículo da escola, e atribuíram um grau “muito relevante” a
implementação desta ação na escola por meio do projeto de EAN, conforme mostra o gráfico
13.
Gráfico 13 - Grau de relevância atribuída à inclusão do tema “Alimentação Saudável” no currículo
Enunciado B2c: Que relevância você poderia atribuir a inserção desta
temática no currículo da escola?
9
6

1
Muito
Relevante

Relevante

Pouco
Relevante

Nº de
Educadores
0
Irrelevante
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Em relação ainda sobre a inserção temática curricular foi feita outra pergunta aberta,
com a finalidade de identificar os aspectos pedagógicos que os professores consideram
relevantes para desenvolver o tema “Alimentação Saudável” vinculado ao PGEAN. As
sugestões propostas pelos educadores concorrem para a utilização de uma pedagogia ativa e
problematizadora, indicadas para o desenvolvimento de atividades educativas de EAN, desde
que sejam bem conduzidas na escola.
Desse modo, compreendemos que os conteúdos curriculares ao serem inseridos no
planejamento pedagógico podem ser desenvolvidos de maneira permanente, sequenciado e de
forma integrada em várias classes, séries e disciplinas. É indispensável um relacionamento
positivo entre professores e alunos como forma de instaurar uma vivência democrática como
um exercício para uma vida em sociedade (LIBANEO, 2002). O Quadro 10 expõe na integra
as opiniões expressas pelos participantes, as quais foram categorizadas e analisadas à luz dos
referenciais teóricos.

Quadro 10 - Aspectos pedagógicos relevantes no desenvolvimento do tema Alimentação Saudável na escola
ENUNCIADO B2e: QUAIS ASPECTOS PEDAGÓGICAS VOCÊ CONSIDERARIA RELEVANTES
PARA DESENVOLVER O TEMA “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” EM UM PROJETO DE
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NESTA ESCOLA?
CATEGORIAS
UNIDADES DE CONTEXTO
IDENTIFICADAS
Horta
“A implantação e implementação de uma horta escolar”. (P8)
Troca de experiência com outras
“A confecção de uma horta escolar, a troca de experiências de outras escolas;
escolas, internet, participação dos pais e de toda a comunidade escolar”. Uso Internet
(P2)
Participação dos pais
“A horta comunitária.” (P3)
Participação
de
toda
a
comunidade escolar
Arte
“Video-aula, dramatização e experiências”. (P7)
Aula com vídeo
“Palestras, cursos...” (P10)
Aula prática (oficinas)
“Palestras, vídeos informativos, seminários”. (P5)
Cardápio
“Palestras com o nutricionista; artes com temas sobre o assunto; debates”. Curso de formação Seminário
(P6)
Debate
“Reportagens, vídeos, pesquisas”. (P9)
Orientação do nutricionista
“Profissional qualificado para orientar as merendeiras no preparo e Palestra
supervisão do cardápio escolar”. (P4)
Pesquisa
“Orientações sobre Alimentação saudável, de como se fazer uma boa Preparo de alimentos
refeição e hábitos de higiene”, um refeitório e a presença de um Refeitório
nutricionista na escola. (P16)
Reportagens
Teatro
“Artigos acadêmicos atualizados passados de uma maneira de fácil
entendimento. Aula expositiva e argumentativa sobre o que devemos comer
e por quê?” (P1)
“Com conversas através de explicações, demonstração e atividades extras
(P2)

Artigos científicos;
Aula expositiva e dialogada
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Estudo realizado por Iuliano, 2008, em treze escolas públicas no município de
Guarulhos, SP, identificou na prática, 26 diferentes tipos de atividades e/ou estratégias de
EAN utilizadas para a promoção da alimentação Saudável dirigidas aos estudantes.
Comparando os dados da nossa pesquisa, com o estudo citado, verificamos que algumas das
atividades identificadas foram semelhantes àquelas citadas pelos educadores da nossa
pesquisa, a exemplo da horta; ações com os pais; palestras; orientação de cardápio; e recursos
de imagens (vídeos).
Outro estudo realizado por Aquilla, 2011, sobre a EAN no espaço escolar em dois
municípios do Rio Grande do Sul apresenta e discorre sobre modelos de gestão escolar que
realizam práticas pedagógicas inovadoras relacionadas à Alimentação Escolar, onde cita o
cultivo de horta escolar, encenações teatrais, contação de histórias, oficinas de culinária, e
destacam os projetos da merenda pedagógica, da avaliação nutricional e o da capacitação da
comunidade escolar para a boa alimentação.
Ainda em relação ao mesmo enunciado investigamos junto aos educadores, como eles
poderiam incluir o tema Alimentação Saudável no plano de ensino da escola a partir dos
conteúdos relacionados com alimentação e nutrição. As opções de respostas para o referido
enunciado foram previamente estruturadas em quatro alternativas, cuja maioria das opiniões
convergiu para a inclusão do tema de forma transversal e interdisciplinar, nas quatro unidades.
Gráfico 14 – A transversalidade e interdisciplinaridade do tema Alimentação Saudável no plano de ensino.

Enunciado B.2.f: Na sua opinião qual alternativa você considera mais viável para a
inserção do tema “Alimentação Saudável” no plano de ensino da escola durante o
ano letivo?
Como tema transversal, nas quatro unidades e
ministrada por todas as disciplinas
Como tema transversal de uma unidade, ministrada
por uma única disciplina
Como tema transversal em uma unidade, ministrada
por todas as disciplinas
Como tema transversal desenvolvido a criterio dos
professores
Como tema central de um evento anual
interdisciplinar
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A interdisciplinaridade é uma conduta utilizada para o enfrentamento de problemas e
questões que preocupam a sociedade, podendo aproximar, comparar, relacionar e integrar
conhecimento como formas de processos de atuação à tona as potencialidades de sua prática,
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como: resolutividade, efetividade, solidariedade, co-responsabilidade, entre outras, que se
sobressaem como ganhos para todos os envolvidos (SANTOS, 2007).
Considerando que se trata de um projeto para uma escola de ensino fundamental é
oportuno ressaltar a importância do princípio da transversalidade na inserção do tema
Alimentação Saudável no currículo escolar. A transversalidade busca superar o conceito da
alimentação na disciplina de ciências ou biologia, indo ao encontro da intercomunicação entre
as disciplinas, a fim de tratar efetivamente do tema “Alimentação Saudável”, como um tema
transversal, comum a todas as disciplinas.
Portanto ainda referente à inclusão do tema Alimentação Saudável no currículo da
escola, investigou-se junto aos educadores de quais turmas de estudantes (ano e/ou séries)
deveriam ser contemplados com atividades pedagógicas relacionadas com o tema
“Alimentação Saudável”.

Nesta questão os participantes foram unânimes em responder

“todas as turmas de estudantes da escola”. Dessa forma, o projeto deve proporcionar a
inclusão da temática para o ensino fundamental I do 1º ao 5º ano (turno vespertino e noturno)
e Fundamental II 6º ao 9º ano (turno matutino e noturno) e EJA (noturno). Entretanto é
previsível que o tempo de duração seja diferenciado conforme o nível escolar e o
desenvolvimento de cada grupo.
Cabe aqui ressaltar, que nesse processo a questão do tempo é algo a ser considerado.
Pois de acordo com Barbosa e Torres, 2009, um dos principais aspectos que contribui para
dificultar a implementação de projetos na área de educação nutricional e sua efetiva
incorporação no currículo escolar é a falta de tempo no cronograma da escola, assim como a
falta de inserção de projetos desta natureza no plano pedagógico (BARBOSA e TORRES,
2009).
Ainda como parte do mesmo enunciado buscou-se também um entendimento sobre a
quem recai a responsabilidade direta de desenvolver as atividades junto aos estudantes. A
maioria dos professores concebe a eles próprios arcar com a execução destas atividades,
porém com ressalva sobre o apoio do profissional nutricionista.
Mais uma vez a pesquisa revela a importância do profissional nutricionista como
coator da EAN, situação essa que se caracteriza como um aspecto pedagógico indispensável
para a sistematização e efetivação das ações de EAN no âmbito das unidades escolares,
conforme mostra o gráfico 15.
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Gráfico 15 – Opinião dos educadores quanto aos responsáveis pelo desenvolvimento do tema Alimentação
Saudável.
Enunciado: B 2h: A Quem cabe desenvolver o tema Alimentação
Saudável junto aos estudantes?
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Nº de educadores

5
0
Professor

Nutricionista

Professor com apoio
do nutricionista

Nesta perspectiva, é pertinente também ao nutricionista um aprimoramento técnicocientífico em torno de temas relacionados com a alimentação saudável. A mobilização para o
fortalecimento desse profissional, incentiva parcerias entre os diferentes atores da escola para
o fomento e planejamento das ações de EAN valorizando o uso da legislação do PNAE
(SANTOS et al, 2010).

4.2.3 A relevância da horta escolar como um eixo pedagógico no PGEAN

A 3ª pergunta do núcleo B do questionário, buscou investigar junto aos participantes
sobre os aspectos pedagógicos relevantes à implantação e manutenção de uma horta escolar,
haja vista que vários estudos consideram-na por como um eixo pedagógico favorável à EAN
na escola.
Durante a fase exploratória do ambiente da pesquisa observamos que a escola dispõe
de uma área livre, mas que, no entanto encontrava-se ociosa, e não havia nenhuma horta
instalada nas suas dependências e nem indícios de que essa prática tenha sido desenvolvida,
em outras fases anteriores à pesquisa. Entretanto, foi investigado junto aos participantes da
pesquisa o grau de relevância que os mesmos atribuiriam à implantação de uma horta como
ferramenta pedagógica de EAN na escola.
Os resultados revelaram que a grande maioria dos educadores considera a horta
pedagógica como uma ação muito relevante, conforme mostra o gráfico 16 a seguir.
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Gráfico 16 - Relevância da Horta Pedagógica como estratégia de um PGEAN.
Enunciado B3a: Qual o grau de relevância que você atribuiria à Horta
pedagógica como ação de um PGEAN na escola?
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A opinião dos educadores sobre a relevância da horta coaduna com o que se espera
desta iniciativa como eixo pedagógico de atividades relacionadas com a EAN, e com a
Educação Ambiental no âmbito escolar. A horta pedagógica tem sido considerada como um
eixo gerador importante de integração das diversas fontes e recursos de aprendizagem como a
observação, experimentação e pesquisa, o que exige uma reflexão diária sobre questões
relacionadas com a alimentação saudável, saúde, meio ambiente por parte dos estudantes e
demais atores envolvidos (RODRIGUES, 2009).
No Brasil o desenvolvimento de projetos de hortas escolares vem sendo apoiado pelo
Ministério de Educação (ME) especialmente a partir de 2005, com o Projeto Educando com a
Horta Escolar (PEHE). No entanto, esta prática ainda não é universalizada nas escolas do país,
a exemplo da escola em estudo, que parece nunca ter sido despertada ou orientada para essa
ação (BRASIL, 2009c).
A horta pedagógica como método de projeto visa proporcionar o desenvolvimento de
atividades e práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de aprender. Portanto
buscamos conhecer a opinião dos professores sobre como e quais atores poderiam ser
envolvidos na implantação e manutenção de uma horta pedagógica no contexto da escola.
Conforme os dados, 5 (cinco) participantes informaram que “a participação de toda a
comunidade”, é uma condição necessário para a efetivação desta ação na escola. No entanto,
outros 5 (cinco), conceberam a ideia

de formar

“uma equipe designada”. Outros

participantes foram mais específicos na identificação dos atores, pois 3 (três) opinaram sobre
a participação dos “alunos e professores”; 2 (dois) referiram “aos professores” ; 1 (um)
opinou para a necessidade de um técnico coordenador”; e outro indicou “os professores e o
nutricionista”.
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Gráfico 17 - Opinião dos educadores acerca dos responsáveis pela implantação e manutenção de uma Horta
Pedagógica.
Enunciado B3b. A quem cabe desenvolver a horta como uma ferramenta
pedagógica na escola?
Os professores e um nutricionista
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No estudo de Iuliano observou-se que “a responsabilidade pelo cultivo da horta foi
compartilhada entre professores e alunos de todos os ciclos promeovendo interação entre
turmas” (IULIANO, 2008,pg102).
Neste quesito observamos no nosso estudo, uma falta de consenso nas respostas dos
participantes, mas vale destacar a convergência das opiniões de 5 (cinco) participantes, ao
creditar a “participação de toda a comunidade”, como responsáveis pela horta. De certa forma
este entendimento sinaliza para a abrangência desta ação como eixo favorável à promoção da
alimentação saudável e a necessidade de envolvimento da comunidade escolar. Destacamos
também as respostas de 5 (cinco) participantes, que culminaram para a sugestão aqui
categorizada como “uma equipe designada” haja vista a necessidade de uma tomada de
decisão, por parte de um possível grupo gestor a ser constituído para a implantação e
implementação de uma horta pedagógica, assim como de outras ações propostas para um
projeto de EAN na escola.
Entendemos que a formação de um grupo gestor para a EAN depende dos recursos
humanos existente na escola. No caso da EEERS esta condição se fragiliza diante da situação
contextual encontrada, considerando que a mesma não dispõe de nutricionista, tão pouco
coordenador pedagógico, e também por não ter acesso direto com a equipe técnica
responsável pela gestão do programa de alimentação escolar na instância estadual.
Apesar da situação evidenciada na EEERS, averiguamos junto aos educadores como
conduzir os processos de implantação e de manutenção de uma horta? Dentre os participantes
5 (cinco) emitiram opiniões consensuais que de certa forma buscaram expressar alguns
aspectos pedagógicos relevantes no planejamento e execução desta ação, como mostra os
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referidos relatos em destaque: “com a participação e envolvimento de todos no processo”
(P8); “através de reuniões gerais”(P1); “através de trabalhos realizados neste ambiente”(P10);
“de forma multidisciplinar” (P3), como “prático-pedagógico, informativo e útil na vida
cotidiana”(P7). Informaram também quanto a necessidade de uma “orientação e
acompanhamento permanente”(P4) das atividades e quanto ao “objetivo de zelar e conservar a
horta” (P2), além de ressaltarem que se trata de um “dever de todos cuidar e manter a
mesma”(P1).

Quadro 11 - Aspectos pedagógicos relevantes na implantação e manutenção de uma horta pedagógica
Enunciado B3c: Como utilizar a horta como ferramenta pedagógica de EAN na escola?
Unidades de contexto = 10
“Mediante à participação e envolvimento de todos no processo”.(P8)
“Todos empenhados no desenvolvimento prático-pedagógico, informativo e útil na vida cotidiana”. (P7)
“Com participação coletiva” (P6)
“Tendo orientação e acompanhamento permanente”. (P4)
“Através de um trabalho multidisciplinar.” (P3)
“Através dos trabalhos realizados neste ambiente”. (P10)
“Com o objetivo de zelar e conservar a horta.” (P2)
“Com participação de todos.” (P16)
“Reuniões gerais para implantar a horta... é dever de todos, cuidar e manter a mesma.” (P1)
“Através de ações conjuntas de forma que todos contribuíssem efetivamente nessa atividade” (P9)

Ao analisar as unidades de contexto percebemos o consenso para a “participação” de
todos no processo de implantação e manutenção de horta escolar. Este entendimento
evidencia a adesão e/ou um aculturação dos educadores para o modelo de gestão escolar
descentralizada, participativa e contextualizada que vem sendo adotado oficialmente no país e
já explicitado neste estudo.
A despeito disso, analisamos a possibilidade da escola se predispor à formação de um
grupo gestor, constituído de representantes da própria comunidade escolar, de forma a
priorizar a implantação e manutenção da horta como um eixo para a promoção da
Alimentação Saudável na escola. A horta em si pode ser um eixo
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4.2.4 As Oficinas Culinárias Experimentais como atividades pedagógicas relevantes no
PGEAN

Na perspectiva de reconhecer a valorização das oficinas culinárias como estratégia de
EAN, investigamos junto aos participantes da pesquisa se estas atividades eram desenvolvidas
na escola. De acordo com os dados obtidos 12 (doze) dos participantes responderam que
“não” e 5 (cinco) deles informaram “desconhecer este tipo de oficina”.
O desconhecimento por parte dos participantes, sobre oficinas culinárias na escola foi
marcadamente configurado durante a realização da pesquisa. Esta constatação requereu desta
pesquisadora emitir explicação aos mesmos sobre o assunto, no sentido de fazer com que os
educadores

ponderassem

acerca

destas

atividades

pedagógicas,

considerando

o

reconhecimento destas práticas no processo de ensino-aprendizagem no campo da EAN.
Dessa maneira, constatamos que a maioria dos participantes concebeu a ideia de que as
oficinas culinárias podem se constituir como estratégia “relevante” de EAN para a escola,
como mostra o gráfico 18.

Gráfico 18 - Grau de relevância atribuída às oficinas culinárias no PGEAN
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Enunciado B 4a: Qual relevância que você atribuiria às Oficinas
Culinárias experimentais considerando-as como uma atividade
pedagógica de EAN na escola?
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De acordo com Garcia e Castro, 2010, as ações com base nos alimentos e na
“comida”, referenciadas nas práticas alimentares e no contexto cultural estabelecem um
vinculo mais natural com as pessoas. Da mesma maneira, saber preparar o próprio alimento
permite colocar em prática e de forma ampliada as informações técnicas aprendidas pelo
individuo. Além de que a prática culinária também permite a reflexão e o exercício das
dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação.
Esta evidência coaduna com o estudo de Rodrigues e Roncada, 2008, quando
observou-se que as crianças que participaram ativamente em oficina de culinária com
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hortaliças passaram a consumir mais saladas, e que, o acesso a receitas inovadoras através das
oficinas estimulou o consumo desses alimentos na família.
De acordo com Iuliano (2008), oficinas culinárias quando associadas às atividades da
horta escolar proporcionam ao estudante uma visão mais ampliada, sobre a importância do
cultivo, da colheita dos alimentos, além de envolve-os no preparo da Alimentação Escolar. No
entanto essas devem ser bem planejadas e conduzidas a fim de favorecer debates relacionadas
com as questões alimentares, culturais, ambientais e de saúde.
Estudo desenvolvido por Silva (2010) que avaliou o efeito de atividades lúdicodidáticas no conhecimento a respeito de alimentação de alunos matriculados no ensino
fundamental das escolas municipais de Duque de Caxias/RJ destacou que intervenções a
exemplo da aplicação de oficinas de culinária, aulas expositivas e gincanas educativas
obtiveram adesão e interesse das turmas, que demonstraram prazer enquanto aprendiam os
novos conceitos. O modelo experimentado integrou técnicas motivacionais e informativas o
que resultou em aprendizado para os alunos envolvidos, sendo sugerido como prática
educativa para promoção da alimentação saudável em outras escolas.
Ainda em relação ao enunciado que tratou das Oficinas Culinárias Experimentais,
buscamos averiguar junto aos participantes, a viabilidade desta ação enquanto eixo gerador da
prática pedagógica no projeto de gestão de EAN, na perspectiva de identificar os aspectos
pedagógicos necessários à sua execução. Nesse sentido investigamos também quem, onde e
como desenvolver as oficinas culinárias no âmbito escolar.
Os dados relacionados com a pergunta “a quem caberia à responsabilidade de executar
as oficinas culinárias experimentais na escola”, se divergiram entre si. Dentre os participantes
6 (seis) sugeriram “toda a escola”; um deles sugeriu “um profissional preparado para tal”;
quatro dos participantes responderam que seria “o professor”, e seis atribuíram tal atividade
para “o nutricionista”, como mostra o gráfico 19.
Gráfico 19 – Opinião dos educadores em relação aos responsáveis pelas oficinas culinárias.
Enunciado B 4c: c. A quem cabe desenvolver as oficinas culinárias como
prática pedagógica de EAN junto aos estudantes?
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Ressaltamos que as oficinas culinárias são experiências relativamente simples de
serem executadas, mas que requer planejamento, na medida em que são definidas como
recurso pedagógico viável na escola. Além dessas condições a motivação, a criatividade e a
técnica, devem ser consideradas condições necessárias para os mediadores das oficinas. Logo
é importante destacar que o profissional que assumir a execução destas oficinas deve ser
engajado nas atividades de planejamento da escola, além de ser tecnicamente capacitado e ou
orientado para tal.
Um estudo1 publicado em 2010 sobre o desenvolvimento de oficinas culinárias na
escola, concluiu que, as técnicas aplicadas durante as oficinas de culinária, quando orientadas
por um profissional nutricionista, se mostram eficazes em relação ao conhecimento de
práticas alimentares saudáveis, além de contribui para escolhas alimentares, com receitas
nutritivas. As receitas devem ser orientadas quanto à utilização de ingredientes de baixo custo
e de fácil acesso, como forma de viabilizar uma alimentação saudável e sem complicações.
Quanto a definição de um lugar na escola para ser desenvolvidas as oficinas culinárias,
também deve ser verificado, pois a sua execução irá depender das condições estruturais da
escola (sala de aula, refeitório, cozinha, pátio), assim como, da complexidade das receitas
escolhidas. Em alguns casos esta oficinas são direcionadas para locais apropriados
denominadas de cozinhas experimentais (RODRIGUES, 2009). No caso da escola utilizar a
cozinha ou sala de aula, para desenvolvimento de oficinas, esta irá requerer um planejamento
detalhado desta ação de modo a não causar “atropelos” na dinâmica normal da escola.
Em relação às turmas de alunos que deveriam participar de oficinas culinárias, 15 dos
participantes sugeriram a participação de “todas” as turmas de estudantes. Com isso as
oficinas poderão ser planejadas de forma a serem sequenciadas entre as diferentes turmas
utilizando a mesma temática.
Uma pergunta de múltipla escolha foi dirigida aos participantes da pesquisa no sentido
ainda de averiguar a melhor periodicidade com que as oficinas culinárias poderiam ser
incluídas no plano de ensino de cada turma. Dos 17 (dezessete) participantes, 6 (seis)
responderam que a frequência destas oficinas poderiam ser uma vez por semana; 7 (sete)
responderam uma vez por mês; 1(um) participante respondeu que caberia uma oficina a cada
unidade, e outro sugeriu a possibilidade das oficinas serem realizada em “um evento anual”,
conforme dados apresentados no gráfico 20.
____________________
1

Artigo publicado nos Anais do XXI Congresso Brasileiro de Nutrição e I Ibero-americano de Nutrição, na

Revista Oficial da Associação Brasileira de Nutrição - Ano 3 número 4 maio de 2010.
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Gráfico 20 - Periodicidade das oficinas culinárias experimentais no PGEAN.
Enunciado B. 4. e: Com que frequência as oficinas culinárias podem ser
incluídas no plano de atividades por cada turma?
Nº de Educadores
6

Uma vez p/
semana

7

Uma vez p/
semana

1

1

2

Uma vez p/
unidade

Uma vez em
evento anual

Não responderam

Vale ressaltar que este tipo de atividade pedagógica quando realizada de forma
continuada influencia os hábitos alimentares e na formação de cidadãos conscientes com
relação à origem, teor nutricional e produção dos alimentos. Poderá também contribuir com
que os estudantes apreendam para escolhas mais saudáveis, no que se refere à alimentação
diária, sendo assim um recurso essencial na promoção da saúde. O mais importante é que
estas oficinas venham contribuir nas atitudes e comportamentos alimentares de toda a
comunidade escolar.
Quanto ao evento anual, este opção abre espaço para uma discussão em torno da
importância de se inserir no seu Projeto Político Pedagógico da escola, a instituição da
Semana da Alimentação Saudável, quando então se torna oportuno a realização de oficinas
temáticas, gincanas, feiras e outras atividades para culminância e/ou de avaliação das ações
realizadas neste contexto.

4.2.5 As Tecnologias Sociais – TS como atividades pedagógicas relevantes no PGEAN

De acordo com a legislação do PNAE cabe a escola desenvolver TS como estratégias
que favorecem a EAN na escola, portanto podendo ser considerada neste estudo como um
dos aspecto pedagógico relevante para um PGEAN. Dessa maneira, averiguamos junto aos
participantes da pesquisa, acerca do desenvolvimento de algumas TS. Dentre os participantes
da pesquisa, 7 (sete) informaram “desconhecer o assunto” e 10 (dez) informaram apenas que
“não desenvolve”, confirmando assim a inexistência destas tecnologias na escola.
Além desta constatação, a questão em si, suscitou nos participantes, a necessidade de
um melhor esclarecimento sobre o assunto, requerendo assim a participação ativa desta

114

pesquisadora, sobre o assunto junto aos mesmos. Esta situação se constituiu como um recurso
utilizado para servir de embasamento das respostas dos participantes. Até porque se tratou de
atividades nunca antes desenvolvidas na escola. Nesse sentido foi possível averiguar junto
aos participantes o grau de relevância atribuída a estas tecnologias, como uma prática
pedagógica no projeto de EAN na escola. Os resultados predominaram entre muito relevante
(6) e relevante (7), porém 04 dos participantes consideraram atividades “pouco relevantes”.
Gráfico 21 – Grau de relevância atribuído pelos educadores às TS
Enunciado B.5. b: Informe o grau de relevância que você atribuiria às
Tecnologias Sociais na escola.
8

6

7

6

4

4

Nº de Educadores

2

0

0
Muito Relevante

Relevante

Pouco Relevante

Irrelevante

Comparando os dados referentes ao grau de relevância atribuído pelos educadores às
TS em relação as demais estratégias de EAN investigadas nesta pesquisa, observamos que
trata-se de um resultado inferior, cujo motivo pode ser atribuído ao desconhecimento destas
práticas no cotidiano da escola. Acreditamos que este resultado venha ser mais favorável na
medida em que, os educadores sejam melhor orientados sobre os benefícios destas tecnologias
e motivados para o desenvolvimento das mesmas.
De acordo com Lassance & Pedreira, 2004, as TS são desenvolvidas com a finalidade
educativa, e praticadas de forma a se obter resultados eficazes, na medida em que vão sendo
repetidas por outras pessoas. A utilização de projetos que permite o seu desenvolvimento
contribui para expansão de práticas entre as populações, melhorando a qualidade de vida das
pessoas.
Portanto averiguamos também a quem caberia desenvolver estas tecnologias sociais
como ferramenta pedagógica favorável à EAN na escola? As respostas dos participantes da
pesquisa giraram em torno de diferentes atores, sendo que 6 (seis) deles opinaram sobre a
possibilidade de ser desenvolvida por
opinaram

“nutricionistas, professores e alunos”; 5 (cinco)

sobre “o professor, o gestor e o nutricionista”;

e os demais opinaram para

diferentes composição de equipes : “alunos e professores”; “uma equipe designada”; “a
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escola e o nutricionista”; “o nutricionista ou o professor”; “os estudantes orientados pelos
professores”; “o profissional da área de nutrição”.
Gráfico 22 – Opinião dos educadores sobre os responsáveis pelas TS como atividades pedagógicas de um
PGEAN
Enunciado B.5.c: A quem caberia desenvolver as tecnologias
sociais como ferramenta pedagógica favorável à EAN na escola?
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A falta de consenso quanto aos atores responsáveis pelo desenvolvimento das
tecnologias sociais, se configurou como mais uma dúvida a respeito desta ação na escola. Esta
situação exige uma maior clareza sobre a quem deve ser o multiplicador da ideia. No nosso
ponto de vista o importante é que o profissional destinado para essa ação no projeto esteja
habilitado, entusiasmado e que encontre condições adequada para a formação a partir de uma
sensibilização acerca das questões ambientais e de saúde junto aos os estudantes e que e que
seja apto para compartilhar a técnica devidamente. Para tanto a escola deve dispor dos
insumos necessários e orientação técnica para a execução destas tecnologias como atividade
da gestão escolar.
Mais uma vez, a despeito das condições da organização escolar e do desconhecimento
sobre as TS, observou-se uma certa convergência nas opiniões (5), no sentido de se constituir
um grupo na escola composto pelo gestor, professor e o nutricionista, para a condução de
iniciativas sustentáveis e inovadoras no âmbito escolar.

4.2.6 A avaliação nutricional dos estudantes como subsídio para um PGEAN na escola

Postulamos neste estudo que a avaliação nutricional se constitui como uma ação
técnica e diagnóstica, importante no acompanhamento das condições nutricionais e de saúde
dos estudantes, portanto a ser priorizada em um projeto de gestão de EAN. Preferencialmente
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esta atividade cabe ser executada na etapa inicial ou exploratória do ambiente escolar. Nesse
caso, esta ação tem por finalidade evidenciar o perfil alimentar e nutricional dos estudantes da
escola como uma atividade de saúde, porém, conduzida como um ato pedagógico relevante no
âmbito escolar. No caso de identificação de situações de risco nutricional, cabe a escola a
condução dos casos com apoio do nutricionista para as devidas orientações e
encaminhamentos junto às famílias.
Nesse sentido, investigamos junto aos participantes da pesquisa alguns aspectos
relacionados com a avaliação nutricional dos estudantes, no que diz respeito ao
monitoramento desta rotina e o grau de relevância os educadores poderiam atribuí-la como
uma atividade relacionada com a EAN na escola. Dentre os participantes 15(quinze)
sinalizaram sobre a inexistência desta ação na escola e 2 (dois) informaram desconhecê-la,
como mostra o gráfico 23.
Gráfico 23 – Avaliação e Monitoramento do Estado Nutricional dos estudantes
Enunciado da pesquisa – B.6a: O estado nutricional dos estudantes é
avaliado nesta escola?
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Nº de Educadores
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0

0
Sim

Não

Desconheço

A despeito da falta de acompanhamento do estado alimentar e nutricional dos
estudantes na escola, 6 (seis) dos participantes consideraram a avaliação nutricional uma ação
“Relevante” e 11 (onze) configuraram a Avaliação Nutricional como sendo uma ação “Muito
Relevante” na escola, como mostra o gráfico a seguir
.
Gráfico 24 - Grau de relevância atribuída pelos educadores à Avaliação Nutricional dos estudantes
Enunciado B. 6. b. Que grau de relevância você atribui à avaliação
nutricional dos estudantes como uma ação um PGEAN na escola?
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Estudos realizados em diferentes localidades no país no campo da EAN em escola, ao
realizar a avaliação nutricional continuam ano a ano evidenciando o crescente número de
casos de obesidade além da coexistência da desnutrição em escolares da rede pública de
ensino, (CONCEIÇÃO, 2010; LOPES et al 2010; CABRAL, 2008; VOORPOSTEL, 2007;
CAROBA, 2002). Esta situação conclama para uma tomada de decisão quanto a medidas de
proteção e de promoção de saúde, através de ações intersetoriais junto à comunidade escolar.
Cabe frisar que apesar dos professores reconhecerem a relevância desta ação na escola,
o panorama em relação inexistência de ações EAN não se altera, até que esta ações seja de
fato implementada na escola e que conte com o apoio da família e de um profissional
nutricionista. Portanto, buscamos evidenciar a compreensão dos educadores quanto a
identificação de responsabilidades técnicas específicas de nutrição no espaço escolar.
Conforme dados obtidos, todos (17) os participantes da pesquisa reconheceram a Avaliação
Nutricional como uma atribuição específica do profissional nutricionista na escola.
De acordo com a resolução do FNDE nº 38/2009, artigo 14 § 1º, cabe ao nutricionista
responsável técnico pela gestão da alimentação escolar, coordenar o diagnóstico e o
monitoramento do estado nutricional dos estudantes. Esta atribuição também se encontra
definida na Resolução CFN nº 465 de 25 de agosto de 2010, artigo 3º§ I, que dispõe sobre as
atribuições do nutricionista, e que estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no
âmbito do Programa de Alimentação Escolar.
Considerando a relevância da avaliação nutricional na identificação do diagnóstico
nutricional dos estudantes, caberá a mesma ser incluída como um eixo de ação no PGEAN.
Esta atividade sempre que realizada cabe considerar os aspectos éticos preconizados na
resolução do CONEP de nº 196/96, no que diz respeito aos riscos, benefícios, autonomia,
confidencialidade, destino e salvaguarda dos dados informados (BRASIL, 1996), e com a
devida anuência dos responsáveis dos alunos contidas no Termo Livre Esclarecido do
Responsável.
A classificação do estado nutricional dos estudantes deve seguir as tabelas de
referência para os indíces/indicadores antropométricos (peso/ idade; altura/idade; Índice de
Massa Corpórea – IMC) orientados pela OMS e adotados no Brasil, pelo Ministério da Saúde,
através do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Os resultados a serem
obtidos deverão ser apresentados e discutidos junto ao grupo gestor para os devidos
encaminhamentos.
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4.3 Um projeto de Gestão de Educação Alimentar e Nutricional como instrumento
pedagógico: uma breve apresentação

Considerando que se trata de um estudo conduzido por um programa de mestrado
profissionalizante, apresentamos como apêndice dessa dissertação e produto final da pesquisa
(resultado), a delineação de um projeto de gestão de EAN, conforme proposto no objetivo
específico da pesquisa.
O projeto foi construído para ser apresentado como instrumento pedagógico norteador
para as ações de Educação Alimentar e Nutricional na EERRS. O PGEAN é uma iniciativa do
campo da gestão, mas intrinsecamente ligada a educação, a nutrição e a saúde. O mesmo
valoriza as estratégias de EAN como aspectos pedagógicos relevantes para o processo
formativo dos estudantes, como um princípio da escola, assim como a atenção nutricional dos
estudantes como um subsídio para sua ação no espaço escolar.
Nesta perspectiva, o PGEAN é um instrumento que visa fortalecer a função social,
cultural e educacional que a escola ocupa, como ambiente favorável para o desenvolvimento
de ações voltadas para a formação de hábitos de vida mais saudável e ambientalmente
sustentável. O mesmo poderá ser considerado como uma iniciativa inovadora no campo da
gestão na medida em que buscará caminhos viáveis para a introdução, implementação e
institucionalização destas práticas no âmbito escolar.
O referido projeto, em si, consta de uma breve apresentação, a justificativa e seu
objetivo na escola, descreve os procedimentos metodológicos, assim como, os critérios de
execução nas fases de identificação, elaboração e aprovação do projeto, que contemplam a
etapa preliminar do projeto. A etapa seguinte orienta para as fases de implementação,
monitoramento e avaliação das ações do projeto, a serem executadas conforme planejamento
a curto e médio prazo a depender da natureza e especificidade de cada eixo de ação.
No projeto apresentamos um quadro contendo uma síntese do Plano de Ação, a ser
utilizada na sua implementação, organizado em 6 eixos, com suas respectivas atividades,
metas, recursos/orçamentos, população alvo, responsáveis diretos pela ação e os critérios de
avaliação.
Descreve também os passos importantes conforme previstos das diferentes fases. Os
mesmos encontram-se ordenados tanto para a fase de identificação, aprovação e implantação,
tanto para a fase de implementação, monitoramento e avaliação do projeto, além de algumas
considerações.
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Cabe ressaltar que o PGEAN foi experimentado na EEERS a partir da realização desta
pesquisa e que vem sendo adaptado para outras realidades escolares. Recentemente o mesmo
foi apresentado junto a Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana-Ba, na
perspectiva de ser desenvolvido em algumas escolas públicas da rede municipal, como projeto
de pesquisa e extensão com parceria da Faculdade Nobre de Ensino – FAN, se constituindo
assim como um campo de formação para os alunos da graduação do curso de Nutrição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações e dados coletados durante a pesquisa, tentamos organizar
um corpo de ideias sobre alguns aspectos pedagógicos que consideramos relevantes para um
projeto de gestão da EAN na escola. Esta iniciativa se justificou mediante os resultados
encontrados como a inexistência de projetos de EAN e até mesmo o desconhecimento destas
práticas na rotina da escola. Esta situação se constitui como uma lacuna que cabe ser melhor
interpretada e conduzida no âmbito da gestão escolar, como forma de desenvolvimento das
estratégias de EAN neste segmento de ação pública.
Nessa perspectiva, a investigação sobre a gestão da EAN na EEERS requereu certo
delineamento metodológico, tendo em vista as limitações detectadas, acrescidas à
complexidade da organização escolar e a intencionalidade da pesquisa em delinear um
PGEAN com apoio do gestor e dos demais professores da escola. Desta maneira, os
procedimentos adotados permitiram a troca e o diálogo junto aos educadores, momento em
que tiveram liberdade para uma reflexão sobre as questões investigadas como objeto da
pesquisa além de uma troca de informações, onde se prevaleceram os juízos de valor dos
participantes, em uma dinâmica de reconstituição de significados.
Considerando que se tratou da construção de um projeto de intervenção social, de
cunho educativo e interdisciplinar, procuramos conduzir o processo metodológico, de forma a
priorizar o aprendizado, o planejamento e a participação de todos os atores envolvidos.
Compreendemos que um projeto desta natureza há uma necessidade de estimular e promover
uma atitude institucional baseada na flexibilidade, na experimentação e na aprendizagem
contínua dos participantes.
Ao considerar o alcance dos objetivos proposto na pesquisa, reafirmamos o nosso
entendimento inicial sobre a escolha acertada dos educadores como participantes da pesquisa.
Foi pertinente a suas contribuições como elementos teórico-metodológicos necessários para a
exploração do problema da pesquisa , assim como na efetivação de uma proposta de ação que
tem como premissa envolver os diferentes campos como a Nutrição, a Saúde e Educação no
âmbito da gestão. Acima de tudo a pesquisa também buscou reconhecer o papel fundamental
e indiscutível que os educadores ocupam no processo ensino e aprendizagem relacionados
com a EAN.
A pesquisa também buscou reconhecer a importância da atuação dos professores na
legitimação das políticas oficiais, que chegam à escola, pois assim eles podem contribuir no

121

comprometimento efetivo das práticas pedagógicas e do Projeto Político Pedagógico (PPP)
definido pela escola. Diante aos desafios socais que envolve a escola é importante que
professores, individual e coletivamente, explicitem os propósitos que definem a
intencionalidade e a dimensão das transformações necessárias ao ambiente escolar.
A necessidade de descrever o ambiente da pesquisa durante o percurso metodológico
permitiu visualizar não somente os aspectos físicos e funcionais da escola, mas também
reconhecer a estrutura social e econômica da instituição através do público que a compõe.
Neste aspecto os educadores foram sem sombra de dúvida grandes colaboradores. Dessa
maneira foi possível compreender a dinâmica da organização escolar, associados os aspectos
fundamentais que poderão direcionar para as ações e o comprometimento dos educadores para
a sustentabilidade de um PGEAN.
Diante das inúmeras especificidades técnicas do campo da Alimentação e Nutrição e
de todo aparato legal acerca das atribuições do nutricionista na escola, a atuação desse
profissional foi evidenciada como necessária na gestão da EAN, mesmo não sendo objeto da
pesquisa. A efetivação deste profissional na escola é condição legal que deve ser considerada
na avaliação das ações do PNAE no que se refere a melhoria da qualidade da alimentação
escolar. Percebemos que o PNAE possui um sistema próprio de relações, de estrutura
logística, que tem gerado a exigência de informações básicas organizadoras, para seu
funcionamento. No entanto este sistema tem deixado de fora a execução de outras ações de
EAN quão relevantes para um melhor alcance dos objetivos do próprio programa.
Nesse contexto o profissional nutricionista, também foi reconhecido como articulador
e membro de um grupo gestor e/ou como apoio técnico junto ao gestor escolar, como forma
de contribuir na formação da comunidade escolar, em especial junto aos professores, a assim
torna-los multiplicadores de saberes e experiências junto aos estudantes, tanto em sala de
aula,como em atividades educativas complementares relacionadas com o tema Alimentação
Saudável.
Como uma das propostas do projeto é a inserção desta temática no planejamento
pedagógico da escola, ficou explícito o relevante papel do professor e o apoio do
nutricionista, na execução das possíveis atividades pedagógicas relacionados com a oferta da
Alimentação Saudável, como parte integrante do processo formativo junto os estudantes.
Portanto o fomento de projetos desta natureza junto aos educadores e estudantes, pode se
constituir como um recurso digno de consideração em vista da promoção da alimentação
saudável e formação de hábitos de vida saudável, e da melhoria da própria alimentação
ofertada na escola.
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A ênfase dada à temática da alimentação saudável na escola desvela o caminho para a
sua inserção no currículo, assim como corrobora com a combinação de metodologias ativas e
transformadoras, de forma a corresponder com as necessidades educacionais dos estudantes.
A identificação de aspectos pedagógicos relacionadas com a oferta da Alimentação escolar e
as condições de experimentar as demais estratégias de EAN se constituiu como elementos
importantes no processo metodológico da pesquisa desenvolvido junto aos professores.
Através dos dados qualitativos da pesquisa percebemos que os conceitos,
competências, habilidades no campo da EAN devem constituir as ementas nos cursos de
formação como parte integrante das ações previstas em um PGEAN, de forma a torna-lo
como um instrumento mais efetivo junto a comunidade escolar, a exemplo das oficinas
culinárias e hortas pedagógicas. Esses quesitos são fundamentais para que os educadores
compreendam melhor o processo da Alimentação Saudável na inter-relação de questões
comportamentais, ambientais e de saúde, a fim de poderem agir de forma responsável,
solidária e democrática e como cidadãos ativos junto aos estudantes da escola.
Outro aspecto pedagógico destacado na pesquisa recai sobre a importância de
tecnologias sociais que favorecem a EAN na escola conforme orientadas pelo PNAE, na
perspectiva

da

Segurança

Alimentar

e

Nutricional.

Entretanto,

percebemos

um

desconhecimento técnico e conceitual no que se refere a esta recomendação, e a carência de
estudos com esta abordagem., assim como de orientações para a implementação destas
práticas

na escola.

Acreditamos que a utilização destes recursos pode contribuir no

desenvolvimento da criatividade, além de minimizar os riscos de vulnerabilidade social dos
estudantes.
No que se refere ao controle social das ações de EAN no contexto da gestão do PNAE
na escola, é premente a necessidade da instituição de grupos gestores de política e ações
públicas de EAN, no âmbito local, como forma de efetivar a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional nas escolas. Esses grupos gestores devem ser apoiados pelos
Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, Conselhos de Alimentação
Escolar – CAE, a fim de priorizar as ações de EAN em escolas, haja vista os problemas
relacionados com o próprio distanciamento destes órgãos junto a escola. Este grupo gestor
poderá também alinhar-se com os propósitos dos colegiados escolares, no sentido de
contribuir no planejamento, na execução, na avaliação e realimentação destas ações, como
atividade de rotina, de forma a consolidar a gestão da EAN na escola e assim assegurar a
qualidade da alimentação escolar.
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Outros estudos devem ser realizados no contexto do PNAE no município de Feira de
Santana, assim como no estado da Bahia, no sentido de evidenciar de forma quantitativa e
qualitativamente as condições da gestão da EAN assim, como da gestão da Alimentação
Escolar. Pois observamos uma enorme lacuna nos bancos de dados de estudos sobre o tema
abordado, para uma maior sustentação desta pesquisa na instância local, assim como para
servir de referência para a implementação de Projetos de Gestão de EAN nas escolas.
Sugerimos que os estudos sejam direcionados para as experimentações de métodos de
projetos na perspectiva de contribuir na divulgação e consolidação de práticas pedagógicas
relacionadas com a EAN, na rotina da escola.
Para uma avaliação de um PGEAN, sugerimos estudos com uma abordagem
apropriada incluindo listas de verificação, entrevistas, inspeções e análises das atividades,
junto a outros atores das escolas, para uma identificação mais ampliada a cerca dos aspectos
pedagógicos significativos na gestão da EAN. Cabe investigar a composição dos cardápios a
utilização de manuais de boas práticas, receituários, a aplicação do teste de aceitabilidade,
monitoramento das condições alimentar e nutricional dos estudantes dentre outros aspectos
pedagógicos estratégicos para um PGEAN.
Por fim, o presente estudo vislumbra para as condições favoráveis para o
desenvolvimento de um PGEAN, na medida em que os instrumentos legais sejam de fato
executados em forma de ações e estas monitoradas como atividades pedagógicas nas próprias
organizações escolares. Dessa maneira a pesquisa aponta para um longo caminho a ser
percorrido no processo de construção do PGEAN, considerando a fase embrionária que este
ainda se encontra. Consideramos também que a evolução desta proposta depende da tomada
de decisão nas instâncias dos governos federal, estadual e municipal, no sentido de fomentar o
desenvolvimento dos projetos destinando os recursos necessários para a execução das
atividades previstas no projeto.
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APÊNDICE A
PROTOCOLO DA PESQUISA PARA COLETA DE DADOS - Formulário Nº
NOME DA PESQUISADORA: Aurea de Oliveira Dias
NOME DO ORIENTADOR DA PESQUISA: Professor Dr. Ivan Luiz Novaes
LOCAL DA PESQUISA: Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza - Feira de Santana –BA
TÍTULO DA PESQUISA: A gestão de Educação Alimentar e Nutricional – EAN na Escola
pública da rede estadual.
OBJETIVO GERAL DA PESQUISA:
Apresentar um projeto de Gestão de EAN para a Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza
FINALIDADE DA PESQUISA: Conhecer o perfil dos educadores da escola em relação à
EAN, e identificar os aspectos pedagógicos relevantes à implantação de um projeto de gestão
da Educação Alimentar e Nutricional na escola junto aos educadores.
TIPO DE PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS:
Questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas e observação participante.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A COLETA DAS INFORMAÇÕES:
Papel e caneta.
A. PERFIL DO PARTICIPANTE DA PESQUISA EM RELAÇÃO À SUA FORMAÇÃO E
CONHECIMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL:
1) Sexo: 1. ( ) Masculino; 2. ( ) Feminino;
2) Idade:
1. ( )Menos de 35 anos; 2.( )Entre 36 e 45 anos; 3.( ) Entre 46 e 60 anos; 4.( ) Mais de 60 anos
3) Anos de experiência como educador (a) na rede estadual:
1.( ) Entre 1 e 5 anos; 2.( ) Entre 6 e 10 anos; 3.( ) Entre 11 e 20 anos; 4.( ) Mais que 20 anos.
4) Há quanto tempo integra o quadro de docentes da Escola Ecilda Ramos?
1. ( )Entre 1 e 5 anos; 2.( ) Entre 6 e 10 anos; 3.( ) Entre 11 e 20 anos; 4.( ) Mais que 20 anos
5) Você faz parte o colegiado escolar? 1. ( ) Sim; 2. ( ) Não. Se sim, a quanto tempo ________
6) a)Formação: 1. ( ) Magistério 2. ( ) Graduação Superior; Informe o Curso ______________
b)Possui pós-graduação? 1.( ) Sim 2. ( ) Não; se Sim informe:
1. ( ) Especialização; 2.( ) Mestrado; 3.( ) Doutorado; 4. ( ) Outros cursos complementares
c) Na sua graduação, pós-graduação e/ou em cursos complementares já realizados, houve alguma
abordagem sobre Educação Alimentar e Nutricional?
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1.( ) Sim 2. ( ) Não; 3. ( ) Não recordo. Se sim informe em qual dos cursos:
______________________________________________________________________________
7) Você tem conhecimento sobre as políticas públicas que orientam para as ações da Educação
Alimentar e Nutricionais – EAN, como atividades pedagógicas na escola?
1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço.
8) Existe um projeto de Educação Alimentar e Nutricional na sua escola?
1. ( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço
9)Como você considera a possibilidade de implantar um projeto de gestão de Educação Alimentar e
Nutricional na sua escola?
1. ( ) Muito importante; 2 ( ) Importante; 3 ( ) Indiferente
10) O que você considera como Educação Alimentar e Nutricional?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11) O que você considera como Alimentação Saudável?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12) Faça suas considerações acerca da implantação de um projeto de gestão de EAN com a
participação do profissional nutricionista na escola: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B) ASPECTOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES À IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO
DE GESTÃO DE EAN NA ESCOLA ECILDA RAMOS DE SOUZA:
1) a. Que relevância você atribui para a “Oferta da Alimentação Saudável na escola?”
1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
b. Como você considera a alimentação que normalmente é ofertada na escola?
1. ( ) Ótimo; 2. ( ) Bom; 3. ( ) Regular; 4. ( ) Ruim;

136

c. A escola realiza o teste de aceitabilidade da alimentação junto aos estudantes?
1. ( ) Sim 2. ( ) Não 3. ( ) Desconheço. Como você interpretaria e quem caberia aplicá-lo?__
_______________________________________________________________________________
d. Sinalize em ordem de importância os aspectos pedagógicos a seguir, que você considera
relevante para a melhoria da Oferta da Alimentação Escola:
( ) Adequação de cardápios mais saudáveis;
( ) Curso de formação para as cozinheiras;
( ) Melhoria das condições estruturais da cozinha;
( ) Repasse de recursos financeiros suficientes para alimentação
( ) Apoio técnico do governo estadual
e. O Colegiado escolar participa das decisões relacionadas com a Alimentação Escolar?
1.( ) Sim; 2. ( ) Não; 3. ( ) Desconheço
f. Você tem conhecimento sobre atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) na escola?
1.( ) Sim; 2.( ) Não; 3.( ) Desconheço
2) a. Conteúdos temáticos sobre a Alimentação Saudável são incluídos no currículo da escola?
1. ( ) Sim; 2.( ) Não; 3. ( ) Desconheço
b. Se não, porque motivos? _________________________________________________________
c. Que relevância você poderia atribuir a inserção desta temática no currículo da escola?
( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
d.Você desenvolve tema relacionado com a Alimentação e Nutrição com os estudantes?
1. ( ) Sim; 2.( ) Não; Se sim informe como: __________________________________________
e. Quais atividades pedagógicas você consideraria indicadas para desenvolver o tema “Alimentação
Saudável” no projeto de Educação Alimentar e Nutricional nesta escola?_____________________
_______________________________________________________________________________
f. Dentre as alternativas a seguir eleja a opção que você considera mais viável e adequada na
inserção do tema “Alimentação Saudável” no plano de ensino da escola, para o ano letivo.
1. ( ) como tema transversal, nas quatro unidades, ministrada por todas as disciplinas;
2. ( ) como tema central de uma unidade, ministrada por uma única disciplina;
3. ( ) como tema transversal de uma unidade, ministradas em todas as disciplinas;
4. ( ) como tema transversal desenvolvidos a critério de cada professor;
5. ( ) como tema central de um evento anual interdisciplinar;
g. Quais turmas (anos) de estudantes deverão ser abordadas com estes temas? _________________
h. Quem cabe desenvolver esta atividade junto aos estudantes? _____________________________
3) a.Informe o grau de relevância que você atribuiria à Implantação e Manutenção de uma Horta
pedagógica na escola como ação de um projeto de EAN na escola?
1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
b. A quem cabe desenvolver a horta como uma ferramenta pedagógica na escola? _______________
c. Como utilizar esta ferramenta pedagógica de EAN na escola? _______________________________
___________________________________________________________________________________
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4) a. Informe o grau de relevância que você atribuiria às Oficinas Culinárias experimentais
considerando-as como uma atividade pedagógico de EAN na escola?
1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
b. Estas oficinas são desenvolvidas com os estudantes na escola?
1.( ) Sim; 2. ( ) Não 3. ( ) Desconheço este tipo de oficinas.
c. A quem cabe desenvolver estas oficinas culinárias como ferramenta e eixo gerador da prática
pedagógica junto aos estudantes? ___________________________________________________
d. Quais turmas de estudantes podem ser contemplados com esta atividade? ___________________
e. Com que freqüência estas oficinas poderão ser incluídas no plano de atividades por cada turma?
1. ( ) 1 vez p/semana; 2. ( ) 1 vez p/mês; 3. ( ) 1 vezes p/ unidade; 4. ( ) em 1 evento anual.
5) a. A escola desenvolve algum tipo de tecnologia social, como por exemplo: o aproveitamento
integral dos alimentos; produção de adubo orgânico com restos de alimentos; utilização de sistemas
de irrigação com tubulação de garrafa pet (Horta de Verão), e/ou outras modalidades?
1. ( ) Sim;
2. ( ) Não;
3. ( ) Desconheço estes tipos de tecnologias sociais.
b. Informe o grau de relevância que você atribuiria às Tecnologias Sociais na escola
1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
c. A quem caberia desenvolver estas tecnologias sociais como ferramenta e eixo gerador de prática
pedagógica favorável à EAN na escola? ________________________________________________
6) a. O monitoramento do estado nutricional dos estudantes (peso/ idade; altura/idade; Índice de
Massa Corpórea – IMC) é realizada nesta escola? 1. ( ) Sim; 2. ( ) Não 3. ( ) Desconheço.
b. Informe o grau de relevância que você atribui para a avaliação nutricional dos estudantes como
uma ação a ser implementada no projeto de gestão de EAN na escola?
1. ( ) Muito Relevante; 2. ( ) Relevante; 3. ( ) Pouco relevante; 4. ( ) Irrelevante
c. A quem cabe avaliar o estado nutricional dos estudantes na escola? _______________________
LOCAL E DATA DA COLETA DE DADOS:
Assinatura da Pesquisadora Responsável
Profª Aurea de Oliveira Dias
Mestranda do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação, da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Nutricionista e Docente da Faculdade Nobre de Feira de Santana – FAN
Orientador da Pesquisa:
Profº Dr Ivan Luiz Novaes
Professor Orientador da Pesquisa
Coordenador do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação,
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB
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APENDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO
PARTICPANTE DA PESQUISA

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa de título “A gestão
da Educação Alimentar e nutricional na escola pública da rede estadual”, que está sendo
desenvolvida como atividade do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia
Aplicada à Educação – GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
O presente termo tem como base a Resolução do CONEP de nº 196/96, que preconiza o
respeito à dignidade humana e que exige que toda pesquisa se processe após consentimento
livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes
legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa (BRASIL, 1996).
A pesquisa tem por objetivo apresentar um Projeto de Gestão de Educação Alimentar e
Nutricional na Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza, conforme estabelecido em
documentos das políticas públicas vigentes, em especial a Resolução do Fundo Nacional para
o Desenvolvimento da Educação – FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, assim como a
Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, de 08 de maio de 2006.
Como processo metodológico da pesquisa será aplicado um questionário com perguntas
abertas e fechadas, a fim de conhecer o perfil dos educadores (diretor e vices diretores,
professores e os membros do colegiado escolar) a cerca da Educação Alimentar e Nutricional
na escola, identificar os aspectos pedagógicos relevantes à implantação de um projeto de
gestão considerando as condições contextuais encontradas na escola.
A pesquisa é justificada devido à necessidade de efetivação das políticas públicas que
incentivam as práticas de Educação Alimentar e Nutricional na escola, para a promoção da
alimentação adequada e formação de hábito de vida saudável de escolares, tendo em vista a
relevância dos atuais problemas de saúde relacionados com a alimentação e nutrição.
Ao concordar com a participação nesta investigação, você estará contribuindo de forma
benéfica para obtenção de dados relacionados com as práticas de Educação Alimentar e
Nutricional na escola. Os dados obtidos serão úteis para fundamentar e justificar a realização
da pesquisa e consequentemente contribuirá para o alcance dos objetivos propostos.
No entanto, cabe esclarecer que a sua participação é voluntária e livre de quaisquer riscos
à saúde e sem remuneração, e que a qualquer momento, e por qualquer razão, sua participação
poderá ser interrompida, tendo você todo o direito de deixar a pesquisa sem que esta atitude
cause qualquer prejuízo para o seu convívio na escola.
As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos
ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os
responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Você deverá
concordar que o material e informações obtidas por intermédio da pesquisa poderão ser
publicados em aulas, congressos, palestras ou periódicos científicos.
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E, para tornar válido o presente instrumento, você deverá assinar este termo de
consentimento em duas vias conscientemente e confirmando por meio deste, que concorda
com a participação neste estudo.
Feira de Santana,

de

de

______________________________________________________________________
Assinatura e função do participante da Pesquisa
___________________________________________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável
______________________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador Orientador da Pesquisa
______________________________________________________________________
Testemunha
______________________________________________________________________
Testemunha
Dados dos Pesquisadores:
Profª Aurea de Oliveira Dias
Mestranda do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Nutricionista e Docente da Faculdade Nobre de Feira de Santana – FAN

Profº Dr Ivan Novaes
Coordenador e Orientador do Curso Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicadas
à Educação - GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
OBS: Em relação a qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimento poderá entrar em
contato com Aurea de Oliveira Dias, no endereço Rua Milão nº 666, Brasília, Feira de
Santana – Ba, Tel (75) 91917839 ou (75) 3221-9939.
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APENDICE C
PROJETO

UM PROJETO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL PARA A ESCOLA ESTADUAL
ECILDA RAMOS DE SOUZA

Projeto apresentado como produto final da
pesquisa intitulada como “A gestão da Educação
Alimentar e Nutricional em uma escola pública
da rede estadual”, como proposta a ser
desenvolvida no âmbito da Escola Estadual
Ecilda Ramos de Souza.

PESQUISADORA E RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROJETO
AUREA DE OLIVEIRA DIAS

ORIENTADOR DA PESQUISA
PROFESSOR DOUTOR IVAN LUIZ NOVAES

FEIRA DE SANTANA – BA
2013
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto é parte integrante da pesquisa aplicada, intitulada como “A gestão da
Educação Alimentar e Nutricional - EAN na escola da rede pública estadual de ensino
básico”, desenvolvida como atividade do Programa de Mestrado em Gestão e Tecnologia
Aplicada à Educação - GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. A referida
pesquisa teve como objetivo apresentar um Projeto de Gestão de Educação Alimentar e
Nutricional – PGEAN, na Escola Estadual Ecilda Ramos de Souza – EEERS, unidade escolar
de ensino fundamental, situada na cidade de Feira de Santana- Ba.
A proposta de construir um PGEAN na EEERS surgiu da necessidade premente de se
efetivar as políticas públicas de EAN, considerando a inexistência dessas práticas no âmbito
da escola. A função social, cultural e educacional que a escola ocupa, faz dessa um ambiente
favorável para o desenvolvimento de ações pedagógicas de EAN, como uma iniciativa
inovadora no campo da gestão que busca a eficácia de seus objetivos.
Esta iniciativa traz para a esfera estratégica do planejamento da ação pública, a tão
procurada intersetorialidade, além de favorecer a gestão, execução e o controle social do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme preconizado no Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas à promoção da Alimentação
Saudável no ambiente escolar (BRASIL,2012; BRASIL,2009).
Dessa maneira, o PGEAN tende a se fortalece na medida em que faz parte de
programas e/ou políticas mais amplas, e possibilita coloca-las em práticas em forma de
unidades de intervenção concreta, tornando as ações mais sistematizadas, compreensíveis,
planejáveis e executáveis (ARMANI,2004).
A EAN em si é estratégica diante de problemas alimentares e nutricionais
contemporâneos, no controle da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, e na
redução de danos a saúde, para a promoção de uma cultura de consumo sustentável, hábitos
alimentares saudáveis e valorização da cultura alimentar tradicional (BRASIL,2012).
Quanto a execução do PGEAN, esse se baseia em ações de planejar, fazer, verificar,
controlar, agir e atuar sobre os processo de gestão, subsidiando as ações de EAN com a
Alimentação Escolar, no sentido de integrá-la como uma atividade pedagógica relevante
junto as demais ações previstas no projeto.
Como recursos de sustentabilidade e de participação social, o PGEAN busca
consolidar parcerias entre setores da sociedade civil organizada, e órgãos públicos, conselhos
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e colegiados responsáveis pelo controle e fiscalização da alimentação escolar como forma de
garantir a gestão da EAN integrada, participativa e propositiva. Em relação ao apoio técnico,
o projeto prevê a participação de docentes e graduandos dos curso de nutrição de Faculdades
locais. Esta parceria também visa contribuir no processo de formação de futuros nutricionistas
sociais, na medida em que atuarem como coatores na execução das atividades técnicas do
projeto.
Quanto ao processo evolutivo do projeto, esse ocorreu em duas etapas distintas: a
primeira a de identificação ou de introdução do objeto, a qual foi subsidiada pela pesquisa
aplicada e que teve por objetivo a implantação de um projeto de EAN na escola. A segunda
etapa também denominada de execução, constitui da elaboração, implementação,
monitoramento e avaliação das ações do projeto. A elaboração em si consiste na apresentação
deste plano operacional, com a justificativa, os objetivos e a metodologia do projeto, com a
descrição breve de suas etapas e dos eixos de ações, com os respectivos métodos e/ou
procedimentos de intervenção, as metas, recursos/ orçamento e os critérios de avaliação a
serem adotados a partir da sua execução (MENEZES, 2009).
Para efeito de sistematização das ações, essas estão organizadas em 5 (cinco) eixos,
onde destacamos a avaliação das condições alimentar e nutricional dos estudantes da escola;
ações voltadas para atenção para a oferta da Alimentação Escolar Saudável; a inclusão do
tema Alimentação e Nutrição no currículo escolar; a implantação de uma horta pedagógica
como eixo gerador de ações de EAN. O projeto também prevê um ciclo de formação para os
educadores e cozinheiras da escola, como um dos mecanismos de sustentabilidade das ações,
assim como a instituição da Semana da Alimentação Saudável na escola, para culminância
das atividades a ser desenvolvida no projeto.
O mais importante do projeto é proporcionar aos sujeitos que participam do projeto
condições para uma melhor formação e contribuir na construção de hábitos alimentares
saudáveis, na valorização de uma alimentação Escolar saudável, que busca atender os
princípios da segurança alimentar e nutricional no espaço escolar.
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2 JUSTIFICATIVA

O modelo de desenvolvimento global empreendido até os dias atuais traz com ele o
processo de transição epidemiológico, demográfico e nutricional como herança à geração
presente e ainda àquelas que virão. Uma realidade de dupla carga de doenças, e distúrbios
nutricionais, agravados por hábitos alimentares e outros hábitos de vida não saudáveis como o
sedentarismo, associados a problemas educacionais, socioambiental de grande preocupação: a
contaminação dos alimentos e do meio ambiente, as desigualdades sociais, entre outros
(OMS, 2004; RASSINI, 2003).
Nesta perspectiva, justifica-se a iniciativa desse projeto, ao refletir sobre os hábitos de
vida das pessoas, especialmente no que se refere a alimentação e a sua relação com o meio
ambiente. Compreendemos que o modelo de desenvolvimento contemporâneo precisa ser
repensado, no sentido de buscar alternativas que conciliem crescimento econômico e
qualidade de vida para as pessoas.
As limitações no campo da EAN evidenciado na escola ao que tange a falta de
efetividade das políticas públicas de EAN; a inexistência do profissional nutricionista na
escola; a insuficiência de recursos destinados para esses fins, de certa maneira são aspectos
que justificam a iniciativa de um PEGEAN, como medida mitigadora frente a esses limites
identificados no contexto escolar. O PGEAN também se justifica, na medida em que busca
fortalecer a intersetorialidade entre a educação e a nutrição em vista da promoção da
alimentação saudável no âmbito escolar.
Outra razão consiste de que questões nutricionais, sociais e de saúde evoluem e
demandam uma formação mais generalizada dos educadores assim como dos profissionais
nutricionistas. Logo, o empreendimento a ser enfrentado através do projeto poderá contribuir
na formação desses atores através das experiências e das atividades técnicas científicas
estabelecidas por meio de medidas gerenciais e educativa vinculadas ao projeto. A dinâmica
do projeto poderá oportunizar uma maior reflexão acerca das questões políticas,
socioeconômicas e culturais relacionadas com a alimentação e nutrição no âmbito escolar.
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3. OBJETIVO DO PROJETO

O PGEAN tem como objetivo criar condições necessárias para a efetivação das ações
de EAN no âmbito de uma escola na perspectiva de contribuir na formação e melhoria das
condições alimentares e do estado nutricional dos estudantes, assim como

servir como

projeto piloto para outras escolas públicas e/ou privadas de ensino básico sediadas no
município de Feira de Santana-Ba.

4. PROCEDIMENTOS E FASES DO PROJETO

Considerando que se trata de um projeto de intervenção social, de cunho educativo e
interdisciplinar, o mesmo será conduzido de forma a priorizar o planejamento, a participação
e o aprendizado. Compreendemos que um projeto desta natureza busca estimular e promover
uma atitude institucional baseada na flexibilidade, na experimentação e na aprendizagem
contínua dos participantes.
É inerente ao PGEAN a articulação das técnicas provenientes do campo da nutrição
associada a outras áreas do conhecimento. Portanto, a depender de cada ação, deverão ser
aplicadas metodologias específicas capazes de produzirem resultados que garantam a
conectividade das diversas disciplinas e segmentos envolvidos, assim como possibilitem
extrapolar o universo de atuação das mesmas, como forma de caracterizar o processo da
transdisciplinaridade (NICOLESCU,2005).
Por se tratar de um projeto de intervenção situado no campo da gestão, o mesmo se
configura como um método que se apresenta com fases distintas: a Identificação, a
Elaboração, a Aprovação, a Implementação (com Monitoramento e Avaliação) e o
Replanejamento.

4. 1. Fase identificação do projeto: A caracterização institucional

A fase de identificação de um projeto geralmente é a etapa inicial caracterizada pelo
reconhecimento da oportunidade e necessidade de intervenção, onde se delimita o objeto e o
seu âmbito, a situação-problema que o envolve, como forma de traçar um diagnóstico.
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Consiste também na realização de um exame preliminar para sustentabilidade da idéia
(ARMANI, 2004).
A etapa preliminar consiste no reconhecimento das características institucional da
escola, ao que tange aos seus aspectos fisiográficos e sócio econômicos, com a finalidade de
conhecer o perfil da comunidade escolar

em relação a EAN e identificar os aspectos

pedagógicos relevantes para o desenvolvimento de PGEAN junto aos educadores na escola.

4.2 Fase de elaboração e aprovação do Projeto

A segunda etapa de um projeto normalmente abrange as fases de elaboração e
aprovação para uma posterior execução, monitoramento e avaliação das ações previstas. Para
efeito de sistematização deste projeto elaboramos um Plano de Ações cujo planejamento em
si, visa orientar e direcionar a implementação das ações previstas, de forma a alcançar as
metas estabelecidas.
O Plano de ação consiste em um quadro onde apresenta uma síntese das principais
atividades a serem desenvolvidas na escola. No caso desse projeto as ações foram agrupadas
em 6 (seis) eixos, com suas respectivas ações, metas, população alvo, recursos/orçamento
previstos, os responsáveis pela ação e os critérios de avaliação, cujos resultados esperam ser
alcançados a curto e médio prazo, a depender da eficácia e das suas especificidades.
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4.3 PLANO DE AÇÃO DO PROJETO
EIXOS
DE AÇÃO/
TIPO DE ATIVIDADE
Eixo 1:
Avaliação das condições
alimentar e nutricional
dos estudantes
Eixo 2
Oferta de alimentação
escolar Saudável
Eixo 3
Inserção do
tema Alimentação e
Nutrição no currículo
escolar

Eixo 4
Horta
Escolar
Pedagógica

Eixo 5
Formação da
Comunidade Escolar
Eixo 6
Instituição da Semana da
Alimentação Saudável
no PPP da escola

METAS/ POPULAÇÃO ALVO
Avaliação do consumo alimentar e
das condições antropométricas de
uma amostra representativa
de
estudantes que freqüentam a escola
nos primeiros 6 meses do projeto
Proposição e analise dos cardápios
saudáveis a serem ofertados na escola
no período de um ano
Grupo gestor
Desenvolvimento dos temas
propostos por cada disciplina no
período do ano letivo pelos
professores junto aos estudantes da
escola

Implantação e manutenção
de uma horta escolar pedagógica
utilizando a tecnologia social de horta
de verão durante a vigência do
projeto
Participação das cozinheira
no curso de formação Básica de
Boas Práticas e de professores no
curso de políticas de EAN
Realização de um evento anual
interdisciplinar voltado para a
Promoção da Alimentação Saudável
na escola como atividade de
culminância do projeto.

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

RECURSOS/ ORÇAMENTO
Balança antropométrica, Estadiometro
Tabelas e gráficos
Fichas de acompanhamento e controle
Custo dos equipamentos:
R$500,00
Formulação de cardápio
Receituários e fichas técnicas
Orçamento: não se aplica
Materiais
para
consulta:
livros
didáticos, sites de pesquisa, revistas,
periódicos
Outros Materiais depender da atividade
proposta pelos professor
e/ou
nutricionista
Orçamento: não se aplica pois irá
depender das atividades propostas
Enxada, ancinho; terra
vegetal; adubo orgânico; garrafa peti;
sementes; mangueira; torneira de
jardim; plástico
Orçamento: R$350,00
Data show existente na escola
Material didático
Orçamento: R$ 100,00
Material didático utilizado nas
práticas pedagógicas
Orçamento: não se aplica pois
irá depender das atividades propostas
durante o evento

RECURSOS HUMANOS/
RESPONSÁVEL DIRETO
Nutricionista do
projeto e estagiários de
nutrição
Estudantes da
escola
Gestor escolar com apoio
técnico do nutricionista do
projeto e estagiários de
nutrição
Professores da escola e
nutricionista e estagiários de
nutrição

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Professores da
escola e nutricionista e
estagiários de nutrição,
estudantes da escola.

Registro das atividades
desenvolvidas pelos professore
da escola, nutricionistas e
estagiários de nutrição em torno

Nutricionista do
projeto e estagiários de
nutrição

Registro dos cursos de
formação com descrição de
ementas, carga horária e
metodologias adotadas;
Análise do PPP da
escola
Análise dos relatórios
e/ou registros sobre o evento

Toda a comunidade
escolar, nutricionista,
estagiários de nutrição.

Fichas de registro e
acompanhamento alimentar e
nutricional de estudantes;
Resultados das
avaliações antropométricas
Resultados da aplicação de
Testes de aceitabilidade da
alimentação ofertada na escola;
Análise dos cardápios aplicados
Análise dos planos de
aula das disciplinas e do PPP da
escola;
Avaliação
das
atividades
pedagógicas
relacionadas
ao
PGEAN
desenvolvidas pelos educadores;
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5. PASSOS IMPORTANTE NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este capítulo destina-se a uma descrição dos passos importantes adotados no
desenvolvimento de cada fase do projeto, na perspectiva de alcance dos resultados
imediatos, a curto e a médio prazo, respectivamente conforme mostra a seguir.

5.1 Descrição dos passos na fase de identificação, aprovação e implantação do
projeto

1- Reconhecimento das condições contextuais da escola, ao que tange aos aspectos
fisiográficos e sócio econômicos, que poderão ser impactantes para as ações do projeto
de Gestão de EAN na escola ;
2- Sensibilização os educadores quanto a importância de um Projeto de Gestão de
Educação Alimentar e Nutricional e na identificação dos aspectos

pedagógicos

relevantes para a implantação do projeto na escola;
3- Formação de um grupo gestor representativo na escola (composto do diretor, vice
diretores, coordenador pedagógico e professores interessados) para atuar na tomada
de decisões relativas ao planejamento, execução e avaliação das ações do projeto, com
apoio do profissional nutricionista, a ser constituído na fase de aprovação do projeto;
4- Elaboração de uma proposta pedagógica, adequada para a organização escolar, com a
ordenação das atividades, elaboração de cronogramas e planos de ação, assegurando
os recursos necessários em vista do alcance das metas estabelecidas e com a
apreciação do colegiado escolar;
5- Consolidação de parceria com a Faculdade através do curso de graduação de Nutrição,
no sentido de disponibilizar recursos humano (docentes e estagiários) e materiais
(equipamentos de antropometria) para apoio e sustentabilidade técnica do projeto, de
forma a garantir a gestão da EAN integrada, participativa e propositiva.
6- Apresentação e discussão junto aos professores dos conteúdos temáticos relacionados
com a Alimentação e Nutrição, a fim de inclusão e desenvolvimento dos temas de
forma transversal nas diferentes disciplinas e no currículo da escola.

149

5.2 Descrição dos passos na fase de execução, implementação monitoramento e
avaliação do projeto

1- Inserção dos docentes e graduandos do curso de nutrição, previamente articulados ao
Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas, Gestão, Planejamento e Avaliação da
Educação Alimentar e Nutricional – GEPEAN, vinculada a Faculdade de Nobre para
participar de ações técnicas do projeto;
2- Consolidação das temáticas de Alimentação Saudável no Projeto Político Pedagógico
da Escola e nos planos de ensino das diversas unidades disciplinares através do
desenvolvimento de recursos pedagógicos estratégicos de EAN tais como: oficinas
culinárias, atividades com horta, produção de textos, desenhos, parótidas, poesia,
maquetes, peças teatrais, música, propagandas,

cartazes, filmes, documentários,

seminários, entrevistas, palestras, feiras de cultura,etc);
3- Realização de avaliação e monitoramento das condições nutricionais dos estudantes a
fim de identificar o perfil nutricional e detectar casos que necessitam de Atenção
nutricional individualizado: (baixo peso, sobrepeso e obesidade e outros agravos), no
sentido de orientar condutas junto a escola e responsáveis para o cuidado nutricional
necessário;
4- Análise e proposição dos cardápios ofertados na escola durante o ano letivo, com base
nos princípios de uma alimentação saudável, e ao atendimento das necessidades
nutricionais dos estudantes, como incentivo à melhoria da qualidade da alimentação
escolar ofertada de modo a torná-la um instrumento pedagógico de relevância de
EAN;
5- Introdução de curso básico de formação de cozinheiras relacionado com as Boas
Pratica de Manipulação e de Técnica Dietética; afinados aos objetivos de
sustentabilidade das ações do projeto na escola;
6- Introdução de curso para formação de educadores relacionada às políticas públicas e
ações de EAN, afinados aos objetivos de sustentabilidade das ações do projeto na
escola;
7- Instalação e manutenção de uma horta pedagógica utilizando a tecnologia social
denominada horta de verão na escola, com incremento das atividades através de
cursos relacionados a essa estratégia junto aos educadores;

150

8- Institucionalização da Semana da Alimentação Saudável na escola como evento de
participação de toda a comunidade escolar para a culminância das atividades de EAN
implantadas na escola;
9- Avaliação das ações executadas a fim de identificar os impactos com base nos
resultados obtidos, os quais deverão ser analisados e compartilhados junto à
comunidade escolar, para uma possível replanejamento do projeto.

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES:

As atividades descritas nos diferentes eixos de ação do projeto podem ser executadas
de forma paralela ou sequenciadas, a depender dos recursos existentes e/ou prioridades da
escola.
O presente projeto é proposto como modelo a ser desenvolvido em outras escolas,
porém pode se ajustar conforme as condições contextuais identificadas na fase de introdução
do projeto na escola em que se pretende desenvolver. O importante é considerar as premissas
e as prerrogativas éticas obtidas e firmadas juntos aos representantes da escola, dos recursos
existentes e as condições para a execução do projeto.
Os representantes da escola deverão opinar e ajustar o plano de ação para ser
executado em conformidade com o calendário escolar, e com a anuência do colegiado escolar.
As atividades do projeto deverão ser realizadas com rigor científico, e condutas éticas
considerando que se trata de um projeto de intervenção vinculado à pesquisa.
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APENDICE D

INTERDISCIPLINARIDADE
GEOGRAFIA
Estudo do relevo de uma região associado
à produção do alimento;

HISTÓRIA

MATEMÁTICA
Operações matemáticas utilizando
frutas, verduras, grãos de alimentos
regionais incluindo seus valores
nutricionais
dos
alimentos;
Interpretação
de
rótulos
de
alimentos
para
noções
de
percentuais;
Custos de receitas; Volumes através
de receitas culinária;
Medidas Caseiras e porções de
alimentos;
Cálculo de IMC

A história da alimentação.
A Agricultura Familiar.

Condições Climáticas, tipos de solo e o
plantio
Colheita e ocupação humana na busca de
alimentos;

A ocupação territorial de um local
partir da história dos alimentos.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CIÊNCIAS E ECOLOGIA
O estudo do solo: Tipo de solos;
Cuidado com o meio ambiente;
O uso de agrotóxicos na
produção de alimentos e suas
consequencias para a saúde;
A história do lixo;
A horta e a sua importância na
escola; Higiene pessoal; Higiene
Ambiental; Higiene dos
alimentos;
Composição nutricional dos
alimentos.

IDENTIDADE CULTURAL
Recuperando a alimentação e os
ritos
envolvidos
dos
povos
estudados associando aos padrões
atuais;
Hábitos alimentares regionais
Comida típica;
Crenças e tabus sobre os hábitos
alimentares da população;

PORTUGUÊS E ARTES
Textos literários explorando a cultura
alimentar local visando o incentivo e
aprendizado sobre o tema de alimentação
saudável
Ortografia, acentuação através de textos
relacionados alimentação;
Produção de textos, poesia, acrósticos
Releitura de pintores que se inspiravam na
alimentação;
Produção de pecas teatrais
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APENDICE E
QUADRO 1- Síntese das Unidades de Contexto com as respectivas Categorias Temáticas, identificadas a partir das considerações dos
educadores da Escola EERS, sobre Educação Alimentar e Nutricional (EAN).
Pergunta
A 10
A 10

Unidade de Contexto

Categoria Temática

“Considero uma forma de instruir os alunos de um modo geral sobre o valor nutricional dos alimentos, bem como a
boa forma de higienização e conservação referentes aos mesmos.” (P5)

Formação de Hábito e Comportamento

“ Orientar a forma de se alimentar identificando os nutrientes dos alimentos”.(P7)

Formação de Hábito e Comportamento

Alimentar

Alimentar

A 10

“Uma maneira de instruir as pessoas a suprir as necessidades de alimentos com qualidade e na medida certa”. (P13)

Formação de Hábito e Comportamento
Alimentar

A 10

“ Regras para se obter uma boa alimentação”.(P4)

Formação de Hábito e Comportamento
Alimentar

A 10

“ É uma forma de selecionar e consumir alimentos de forma adequada e saudável”.(P11)

Formação de Hábito e Comportamento
Alimentar

A 10
A 10
A 10
A 10
A 10

“Hábitos e conhecimentos acerca de uma alimentação e nutrição adequada, de forma que satisfaça as necessidades
orgânicas do indivíduo.” (P9)

Formação de Hábito e Comportamento

“Uma forma de refletir acerca do que se come diariamente, buscando aprender a ter uma reeducação alimentar, que
promova sensação de bem estar, de uma vida melhor e saudável”.(P8)

Formação de Hábito e Comportamento

“ É uma série de ações que devem ser implementadas nas escolas com a finalidade de ensinar os alunos a terem
hábitos alimentares mais saudáveis.” (P12)

Formação de Hábito e Comportamento

“São ações desenvolvidas pelo profissional da área, o nutricionista que procura educar a comunidade escolar quanto
a alimentação saudável”. (P6)

Formação de Hábito e Comportamento

“ Importante para o bem estar das crianças.” (P14)

Saúde e Qualidade de vida

Alimentar

Alimentar

Alimenta

Alimentar

154

A 10

“ Área de conhecimento voltada para a melhoria da qualidade de vida a partir de uma alimentação saudável”. (P3)

Saúde e Qualidade de vida

A 10

“ É um conhecimento adequado para termos boa saúde”. (P2)

Saúde e Qualidade de vida

A 10

“ É ter uma alimentação equilibrada ingerindo a maior parte de nutrientes necessários para o corpo, se possível
diariamente, evitando os açúcares, gorduras, sal, etc.” (P1)
“Alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e proteínas e com uma alimentação balanceada e nutritiva.” (P16)

Alimentação Adequada e Saudável

“Entendo que uma boa Educação Alimentar e Nutricional é ter uma dieta equilibrada e diversificada. É fazer uso
moderado de alimentos gordurosos, ricos em açúcar e comer mais verduras, frutas e vegetais”.(P15)

Alimentação Adequada e Saudável

A 10
A 10

Alimentação Adequada e Saudável
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QUADRO 2- Síntese das Unidades de Contexto com as respectivas Categorias Temáticas, identificadas através das considerações dos
educadores da Escola EERS, sobre Alimentação Saudável (EAN).
Pergunta

A11

Unidade de Contexto
“É uma alimentação que envolve nutrientes necessários para o bom desempenho do organismo como um todo, composto
de frutas, legumes e verduras, entre outros alimentos saudáveis, naturais e sem agrotóxicos.”(P8)

Categoria Temática

Alimentos fonte de Nutrientes/
Grupo de Alimentos/ Segurança
Alimentar e Nutricional

A11

“Um cardápio que ofereça uma variedade de elementos nutricionais, tais como carboidratos, proteínas, sais minerais e
vitaminas”.( P5)
“Uma alimentação com frutas e alimentos sem gorduras”(P7)

Grupo de Alimentos

A11

“Alimentação com saladas e frutas.”(P10)

Grupo de Alimentos

A11

“ Comer frutas, verduras, feijão, arroz, não comer frituras”(P6)

Grupo de Alimentos

A11

Alimentos Fonte de Nutrientes

A11

“Cardápio composto com alimentos que contém os nutrientes necessários à composição do nosso organismo como um
todo”.(P9)
“A base de sucos naturais, frutas, lanches com derivados de leite, grãos e muitos legumes”. (P4)

A11

“Comidas nutritivas, ricas em carboidratos, proteínas e vitaminas e que contenham cálcio e ferro”.(P16)

Alimentos fontes de Nutrientes

A11

“Uma alimentação baseada em produtos naturais com maior presença de frutas por exemplo, arroz, feijão tropeiro,
mingau, e etc.” (P3)
“Alimentação rica em verduras, legumes e frutas”. (P2)

Grupo de Alimentos

“Alimentação com baixo ou sem teor de gorduras, alimentos ricos em proteínas, vitaminas, entre outros nutrientes,
alimentos com baixo teor de glicose e sódio.”(P1)

Alimentos fontes de Nutrientes

A11

A11
A11

Alimentos fonte de Nutrientes

Grupo de Alimentos

Grupo de Alimentos

156

QUADRO 3- Síntese das Unidades de Contexto (UC) com as respectivas categorias, a serem consideradas como aspectos pedagógicos relevantes
pra um Projeto de Educação Alimentar e Nutricional – PGEAN, a partir das considerações dos educadores da EEERS.
Pergunta

A12

Unidade de Contexto
“Seria de fundamental importância essa implementação, uma vez que a alimentação é um dos fatores preponderantes no

Categoria

Melhoria do rendimento escolar

processo ensino-aprendizagem eficaz do aluno”. (P9)

A12

“Excelente, pois irá contribuir de forma significativa no desenvolvimento de hábitos corretos, tanto no manuseio dos

Segurança Alimentar e Nutricional

alimentos quanto na escolha dos alimentos.” (P7)

A12

na escola

“Considero a ação de implantação e implementação muito relevantes, uma vez que todos os atores que se envolverem nesse

Formação de hábito alimentar

processo teriam uma reeducação alimentar significativa, mais saudável, até porque passariam a autopoliciar-se, seguindo a

saudável

risca o que de fato se necessita fazer para o maior e melhor prazer com alimentação, com o corpo, com o organismo, com a
vida.” (P8)

A12

“Hoje vejo como uma necessidade em qualquer escola, pois precisamos educar hoje para que no futuro os próprios eduquem

Formação de hábito alimentar

seus filhos, pois um dos fatores que mais preocupa em relação a alimentação é que o hábito alimentar é constituído em casa e

saudável

muitas vezes a família por não ter informação necessária ou até mesmo a educação alimentar necessária acabam por não ter o
controle de seus filhos formando assim indivíduos com péssimos hábitos alimentares.” (P1)

A12

“É um bom projeto em termos de Educação Alimentar e Nutricional na escola, com o apoio do profissional nutricionista, pois

Promoção

irá ajudar não só os alunos como os profissionais da escola e principalmente em casa, com essa orientação a comunidade teria

Saudável na escola

da

Alimentação

uma alimentação saudável.” (P6)

A12

“De muita relevância pois passaria a escola a ter um grande apoio e monitoramento por profissionais qualificados, podendo

Promoção

passar informações sobre uma alimentação saudável não só para o alunado como também para a comunidade.” (P5)

Saudável na escola

da

Alimentação
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QUADRO 4 - Síntese das Unidades de Contexto (UC) com as respectivas Categorias temáticas identificadas através das considerações dos
educadores relevantes à implantação de um Projeto de Educação Alimentar e Nutricional – PGEAN na EEERS.
Pergunta
A12

Unidade de Contexto

Categoria Temática

“Com o apoio de um profissional nutricionista na escola poderia se desenvolver uma horta, para uma arte na alimentação.

Horta

Uma alimentação saudável e criativa vai fazer com que os alunos tenham educação alimentar não só na escola como em

culinárias

escolar

e

oficinas

suas casas.” (P16)

A12

“Eu acho que vai ser de grande importância na vida dos alunos desta escola.” (P10)

Qualidade de vida

A12

“Muito boa porque o Brasil tem tido, nos últimos anos uma geração de obesos e isso é preocupante. Portanto, a prevenção

Controle da obesidade através

deve ser iniciada desde a infância, com uma alimentação saudável e balanceada, contando com o apoio de um profissional

da promoção da alimentação

qualificado.”(P4)

saudável

“Seria excelente se as escolas tivessem o apoio do nutricionista para desenvolver um projeto de gestão de Educação

Necessidades de uma Equipe

Alimentar. Também isso é um sonho, assim como as escolas deveriam ter outros profissionais relevantes como o

multidisciplinar na escola.

A12

Assistente Social, o Psicólogo, o Fonoaudiólogo; se nem mesmo coordenador pedagógico tem!!” (P2)
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QUADRO 5- Síntese das Unidades de Contexto (UC) relacionadas com o Teste de Aceitabilidade e a oferta da alimentação, a ser considerado
no PGEAN para escola.
Pergunta

Unidade de Contexto

Categoria Temática

“Seria de fundamental importância, pois teria-se um panorama do que seria viável servir na Alimentação Escolar. Caberia

Diagnóstico

a um (a) profissional do campo da alimentação aplicá-lo e fazer as devidas análises junto a direção da escola.” (P9)

Alimentação escolar

“Os estudantes aceitariam de forma prazerosa, se pudesse escolher o que lanchar, porém de repente as escolhas não seriam

Melhoria

as mais precisas. Acredito que as merendeiras poderiam fazer a aplicação do teste de aceitabilidade.” (P8)

alimentação escolar

B 1.c

“Seria bom, se a escola tivesse condições de ter pessoal qualificado”.(P6)

Necessidade de pessoal orientado

B 1.c

“ Orientaria para a confecção do cardápio tornando-o mais aceitável e saudável” (P3)

Melhoria

B 1.c

B 1.c

da

da

da

qualidade

da

aceitabilidade

da

qualidade

da

alimentação
B 1.c

“Bastante útil no combate a obesidade infantil. Seria a nutricionista, a pessoa indicada para aplicá-lo.” (P4)

Controle das condições de risco
nutricional

B 1.c

“Contribuiria para uma variação na alimentação dos alunos e que caberia a um nutricionista aplicá-lo.” (P16)

Melhoria
alimentação

da

qualidade

da
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QUADRO 6- Síntese das Unidades de Contexto e as respectivas Categorias Temáticas identificados junto aos educadores da Escola EERS,
como fatores inibidores para a inserção do tema Alimentação Saudável no currículo escolar, a serem considerados em um PGEAN na EEERS.
Pergunta
B 2.b

Unidade de Contexto
“Porque não fui informado sobre uma possível discussão acerca desse tema”. (P9)

Categoria Temática
Desconhecimento temático

“Porque não estou despertada para isso”. (P10)
“ Porque desconheço” (P6)
“Porque até o momento só tive conhecimento referente a Educação Ambiental”. (P5)
B 2.b

“ Porque não é obrigatório” (P3)

Falta de obrigatoriedade

“Porque não foi pedido para trabalhar de forma obrigatória” (P1)
“ Porque acho que não é visto como prioritário”. (P2)
B 2.b

“ Porque falta profissional qualificado para este fim”(P4)

Ausência de profissional qualificado

B 2.b

“Porque é colocado apenas como conteúdo de ciências”. (P2)

Importância da tranversalidade

“Porque não houve qualquer discussão acerca do assunto”. (P8)
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QUADRO 7- Síntese das Unidades de Contexto (UC) identificados junto aos educadores, como aspectos pedagógicos favoráveis para o
desenvolvimento do tema Alimentação Saudável na escola.
Pergunta

Unidade de Contexto

B2.e

“A confecção de uma horta escolar, a troca de experiências de outras escolas, internet, participação dos pais e de toda a comunidade escolar”. (P2)

B2.e

“A implantação e implementação de uma horta escolar”. (P8)

B2.e

“A horta comunitária.” (P3)

B2.e

“Video-aula, dramatização e experiências”.(P7)

B2.e

“Palestras, cursos...” (P10)

B2.e

“Palestras com o nutricionista; artes com temas sobre o assunto; debates”. (P6)

B2.e

“Palestras, vídeos informativos, seminários”. (P5)

B2.e

“Orientações sobre Alimentação saudável, de como se fazer uma boa refeição e hábitos de higiene”, um refeitório e a presença de um nutricionista na escola. (P16)

B2.e

“Reportagens, vídeos, pesquisas. (P9)

B2.e

“Profissional qualificado para orientar as merendeiras no preparo e supervisão do cardápio escolar”. (P4)

B2.e

“Orientações sobre Alimentação saudável, de como se fazer uma boa refeição e hábitos de higiene”, um refeitório e a presença de um nutricionista na escola. (P16)

B2.e

Profissional qualificado para orientar as merendeiras no preparo e supervisão do cardápio escolar”. (P4)

B2.e

“Artigos acadêmicos atualizados passados de uma maneira de fácil entendimento. Aula expositiva e argumentativa sobre o que devemos comer e porque?” (P1)

B2.e

“Com conversas através de explicações, demonstração e atividades extras (P2)
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