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RESUMO  

 

Estudo que objetivou desvelar as significações atribuídas à Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) a partir da análise e interpretação dos sentidos e significados que professores do ensino 

fundamental I constituíram em relação à mesma. Como pressupostos epistemológicos 

orientadores do estudo, adotamos a Psicologia Sócio-histórica e as categorias subjetividade, 

sentidos e significados (significações). Esse referencial teórico-metodológico permitiu o 

reconhecimento das questões subjetivas como constitutivas do sujeito e da realidade e, 

portanto, fundamental para entender o processo de inclusão da EAN pelos professores no 

contexto escolar. A pesquisa de campo foi desenvolvida em três escolas municipais de 

Diamantina/MG, com a participação de seis professores do ensino fundamental I. Utilizamos 

como técnica de produção de informações a entrevista semiestruturada e, para proceder a sua 

análise e interpretação, nos inspiramos na proposta de Aguiar e Ozella dos Núcleos de 

Significação e também na estratégia complementar dos Núcleos Temáticos. Sistematizamos, a 

partir das falas dos professores, três Núcleos Temáticos, quais sejam: 1) Significações 

atribuídas pelos professores ao conceito de EAN: concepções e implicações na construção do 

conhecimento, 2) Processo de (não)inclusão da EAN no contexto escolar: dificuldades e 

desafios e 3) Significações das ações realizadas: o caráter pontual, responsabilização 

compartilhada e as possibilidades de avanços na abordagem de EAN. Elementos tais como, a 

concepção estritamente nutricional do conceito de EAN, a ideia que se têm sobre a EAN 

como um assunto relevante, mas que, contraditoriamente, não encontram as condições 

objetivas para sua inclusão, o caráter pontual das ações, a responsabilização atribuída aos 

profissionais da saúde, à escola e/ou à família, as ações interdisciplinares e transversais 

ligadas à lógica instrumental, a EAN como mais um conteúdo a ser trabalhado constituem os 

sentidos subjetivos atribuídos pelos professores à EAN e justificam a sua não inclusão. 

Consideramos que esses elementos desvelados auxiliam a compreender como a EAN é 

vivenciada no contexto escolar. Por fim, as reflexões finais dessa pesquisa apontam para a 

necessidade de pensar a formação e a realidade dos professores da rede municipal de ensino a 

fim de que esses profissionais possam ter maior autonomia de ação e desenvolver estratégias 

criativas para que a inclusão da EAN seja uma realidade na escola. 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Psicologia Sócio-Histórica. Significações. 

Professores.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed at revealing the meaning linked to Food and Nutritional Education (FNE) by 

analysis and interpretation of meanings that teachers of the elementary school had. As 

epistemological suppositions guiding this study, we adopted the Sociohistorical Psychology 

and the subjectivity, meanings and significance categories. This theoretical and 

methodological reference allowed the acknowledgment of subjective issues as pertaining of 

the person and the reality and, therefore, fundamental for the understanding of the inclusion 

process of the FNE by the teachers in the school context. The field research was developed in 

three city schools of Diamantina/MG, with the participation of six teachers of elementary 

school. As tools of information production we used the semi-structured interview and, to 

proceed in its analysis and interpretation, we were inspired in the proposal of Aguiar and 

Ozella of the Significance Core and also in the complementary strategy of the Theme Core. 

From the teachers’ speeches, we selected three Theme Cores: 1) Significance related by the 

teachers to the concept of FNE: concepts and implications in the knowledge construction, 2) 

Process of (non) inclusion of FNE in the school context: difficulties and challenges and 3) 

Significance of the performed actions: the punctual character, shared responsibilities and the 

progress possibilities in the FNE approach. Elements as the strictly nutritional of the concept 

of FNE, the ideia that they had on FNE as a relevant topic, but that in opposite, they do not 

find objective conditions for its inclusion, the punctual character of the actions, and the given 

responsibility to the health professionals, the school and/or family, the interdisciplinary and 

transversal actions connected to the instrumental logic, the FNE as another subject to be 

worked with are the subjective meanings given by the teachers to the FNE and justify its not 

inclusion. We consider that these revealed elements help to understand how FNE is lived in 

the school context. Hence, the final reflections of this research point to the necessity of 

thinking the training and reality of teachers in the city school in order to an increased 

autonomy of action of these professionals, and the developing of creative strategies for the 

inclusion of FNE as a reality in school.  

 

Key words: Food and Nutritional Education. Sociohistorical Psychology. Significations. 

Teachers.  
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INTRODUÇÃO 

 

A princípio, cabem algumas considerações sobre o ponto de partida da elaboração 

deste estudo. Não é fácil assinalar quando uma ideia ou um projeto surge, uma vez que a 

opção por um problema mobiliza muitas questões, incluindo parcelas de nossa trajetória 

acadêmica e de nossa história de vida. Poder falar sobre minhas vivências acadêmicas e 

profissionais constitui uma oportunidade de revisitar os caminhos trilhados até o momento.  

Poderia marcar o início de minha inquietude, quando ainda era estudante de 

Nutrição. Naquele momento, o curso de Nutrição respondia a um desejo de ser profissional da 

saúde, no entanto, havia uma angústia, sobretudo em relação à ausência e/ou fragmentação 

das disciplinas das ciências sociais e humanas na minha formação. Finalizei o curso em 2009 

pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e em 2011 

ingressei como servidora pública nesta universidade. Por trabalhar no Laboratório de 

Educação Alimentar e Nutricional e na Clínica de Nutrição pude atuar como colaboradora em 

projetos de pesquisa e extensão, fundamentais para ampliar minha prática e vivência com a 

Educação Alimentar e Nutricional. 

Entretanto, a inquietude inicial que me referi foi adquirindo novo significado à 

medida encontrei com meu “objeto de estudo" (as significações produzidas pelos professores 

à Educação Alimentar e Nutricional). Essa oportunidade de ressignificar minha forma de 

pensar, se deu em 2014, momento em que fui desafiada a participar do projeto de pesquisa e 

intervenção intitulado “Desenvolvimento de estratégia de formação de educadores com vistas 

à promoção da alimentação saudável do escolar”
1
, do qual derivou este estudo. 

Durante a execução do referido projeto pude perceber que este não se situava 

exclusivamente na área da Saúde. Percebi que, havia, ali, articulado, estudos no campo das 

Ciências Sociais e Humanas. Assim, fazer parte desse projeto maior tem norteado meu olhar 

sobre a realidade, a relação homem-mundo e, como não poderia deixar de ser, as reflexões 

que aqui são apresentadas. 

                                                           
1
 Esta dissertação derivou do estudo mais amplo intitulado “Desenvolvimento de estratégia de formação de 

educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar”, desenvolvido no período de jan. 2014 a 

dez. 2015. A pesquisa contou com a participação de pesquisadores dos Departamentos de Nutrição e de Ciências 

Básicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM; da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP; da Universidade Federal da Bahia – UFBA e da Secretaria Municipal de 

Educação de Diamantina – MG. A pesquisa foi apoiada pelo CNPq, processo número 407587/2012-8. 
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Inicialmente, a participação nesse projeto maior foi um grande desafio teórico e 

metodológico, pois, o mesmo tinha como base epistemológica a Psicologia Sócio-Histórica, 

deste modo, apesar da minha inquietação enquanto Nutricionista, na busca por um olhar mais 

crítico às questões sócio-históricas e culturais da alimentação, ainda não havia aprofundado 

em teorias críticas como essa. Assim, ter atuado junto ao grupo de estudo no citado projeto 

me possibilitou conhecer e transitar por áreas do conhecimento que não eram do meu 

domínio, essa oportunidade também permitiu que eu pudesse ter um novo e aprofundado 

olhar para compreender as demandas referentes ao campo da Alimentação e Nutrição.  

A partir daí, com o transcorrer desta caminhada pelas searas da Psicologia Sócio-

Histórica, tenho descoberto que pensar no objeto de estudo, qual seja, as significações 

atribuídas pelos professores à Educação Alimentar e Nutricional, não seria somente uma 

questão de agregar a dimensão sócio-histórica ao conceito e a prática de Educação Alimentar 

e Nutricional, mas também desvelar e reorganizar as formas de pensar e agir dos professores 

em relação a Educação Alimentar e Nutricional dentro do contexto no qual estão inseridos. 

Desta maneira, este estudo se propõe a investigar, sob a luz da Psicologia Sócio-

Histórica, como os professores do ensino fundamental I da rede municipal de educação de 

Diamantina/MG significam a Educação Alimentar e Nutricional, numa tentativa de desvelar 

suas formas de pensar, sentir e agir em relação à mesma. 

Por tratar-se, a alimentação humana, de um fenômeno complexo e 

multideterminado reconhecemos a necessidade de repensá-la como histórica, social e cultural, 

equivale a dizer que ela é produto da atividade humana, não um simples produto nem a 

simples expressão da realidade natural das coisas. É nessa perspectiva, de considerar a 

alimentação não apenas em sua dimensão biológica, mas também cultural, marcada histórica e 

socialmente, as quais devem ser entendidas na prática de Educação Alimentar e Nutricional, 

que nosso estudo estabelece suas reflexões.  

Além disso, em que pese seus avanços, reconhecemos a existência de um hiato 

entre as formulações das políticas públicas e as práticas de Educação Alimentar e Nutricional. 

Assim sendo, esta pesquisa pretende discorrer sobre o conceito de Educação Alimentar e 

Nutricional, tendo como fio condutor as reflexões realizadas em torno do caráter instrumental 

e reducionista das ações de Educação Alimentar e Nutricional. 

Portanto, entendemos que estudos sobre metodologias ativas de Educação 

Alimentar e Nutricional, especialmente para crianças, devam ser desenvolvidos, de modo a 

reconhecer a complexidade e diversidade de fatores que permeiam o ser humano e sua relação 
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com o comer e, sobretudo, que não estejam centrados na racionalidade nutricional, ou seja, a 

alimentação humana vinculada a apenas uma necessidade nutricional.  

Além disso, sabe-se que a formação dos hábitos alimentares tem sua formação 

iniciada na infância, sendo o espaço escolar prioritário para realização de estudos dessa 

natureza. Neste contexto, destacamos o papel precípuo do professor, não apenas como 

transmissor de informações, mas como agente estimulador e transformador de conhecimentos. 

Por tudo isso, e diante da insuficiência de estudos, no contexto escolar, que 

contemplem de forma interdisciplinar, referenciais teórico-metodológicos que subsidiem 

ações de Educação Alimentar e Nutricional crítica e contextualizadas, justifica-se a relevância 

de desenvolver e compartilhar experiências que visem o alcance de tais objetivos. Portanto, o 

que propomos, é uma reflexão sobre as dimensões que cercam a Educação Alimentar e 

Nutricional necessária no processo de reconstrução das práticas em EAN, rumo à 

transformação. 

Por fim, consideramos este trabalho cientificamente relevante pela carência de 

estudos que contemplem a Psicologia Sócio-Histórica como base de reflexão da relação dos 

sujeitos com a alimentação sob a perspectiva histórica, social e cultural em que se estabelece. 

Quanto à estrutura desta dissertação, o texto encontra-se dividido em quatro 

capítulos. Assim, após essa introdução, passamos ao capítulo I. Nele, de uma maneira geral, 

apresentamos as concepções teóricas acerca da Educação Alimentar e Nutricional, além disso, 

ao nos baseamos na Psicologia Sócio-Histórica e sua perspectiva crítica, buscamos produzir 

um conhecimento que contribua para refletirmos e caminharmos rumo a uma Educação 

Alimentar e Nutricional emancipatória. 

O capítulo supracitado está dividido em duas partes. A parte I, por sua vez, está 

subdividida em quatro tópicos. A princípio realizamos uma revisão de como a Educação 

Nutricional (EN) era concebida até os dias atuais, momento em que passou a incluir a 

dimensão Alimentar, sendo atualmente referida como Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN). No segundo tópico, exploramos a multidimensionalidade da alimentação e, 

consequentemente, da EAN, neste momento, enfatizamos a necessidade de considerá-la na 

interface com as dimensões sócio-históricas e culturais. No terceiro tópico, para visualização 

de possíveis caminhos, nos dedicamos às reflexões sobre a EAN enquanto estratégia de 

promoção da saúde nas escolas em que são contextualizadas as Políticas Públicas e os 

documentos norteadores para inclusão dessa temática no espaço escolar. Encerramos a parte I 

tecendo considerações sobre a necessidade da EAN e suas possibilidades no contexto escolar, 

com destaque ao papel do professor enquanto sistematizador dessas ações. 
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Na parte II do capítulo I, apresentamos as bases teóricas da Psicologia Sócio-

Histórica e as categorias subjetividade, sentido e significados (significações) fundamentais 

para consolidação desta pesquisa. Ressaltamos que esse referencial contribuiu para que 

pudéssemos entender nosso sujeito como ser social e histórico, que se constitui na e pela 

atividade, nos permitindo, assim, desvelar o fenômeno a partir do modo como os sujeitos o 

vivenciam. 

No capítulo II, são apresentados os pressupostos teórico-metodológicos 

orientadores da pesquisa; os objetivos do estudo e as justificativas para as escolhas feitas em 

relação ao cenário e sujeitos da pesquisa, bem como as considerações éticas e os 

procedimentos metodológicos de produção e interpretação das informações. 

O capítulo III refere-se aos resultados produzidos na pesquisa. Nele são 

apresentados os Núcleos Temáticos elaborados a partir das falas dos professores. O processo 

de construção e interpretação desses Núcleos nos possibilitou uma aproximação em relação às 

zonas de sentido constituídas pelos professores em relação à EAN. 

Nas conclusões e considerações finais, trazemos nossas reflexões a cerca do 

fenômeno estudado e sinalizamos os caminhos possíveis a serem trilhados pelos professores 

de modo que a EAN crítica e multideterminada possa, de fato, ser uma realidade vivenciada 

nas escolas públicas.  
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CAPÍTULO I – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ORIENTADORES DA PESQUISA 

 

1.1. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: algumas considerações teóricas 

 

Para compreensão das questões que serão aqui levantadas, será preciso uma breve 

passagem no que se refere à constituição da Nutrição enquanto ciência e profissão. Essa 

retomada histórica faz-se importante para que possamos entender as contradições que 

impulsionam a Educação Alimentar e Nutricional enquanto estratégia de ação.  

No cenário mundial, a emergência da ciência da Nutrição foi um fenômeno 

característico do início do século XX. Entretanto, as condições históricas para a constituição 

deste campo científico foram acumuladas ao longo da história da humanidade e estimuladas 

com a Revolução Industrial a partir do século XVIII (VASCONCELOS, 2002). No Brasil, a 

Nutrição teria emergido no decorrer dos anos 1930-1940, contexto histórico de constituição 

da sociedade capitalista brasileira e confunde-se com a formação de profissionais para o 

mercado de trabalho em saúde (VASCONCELOS, 2002; VASCONCELOS e CALADO, 

2011).  

Em 1939, foram criados os cursos técnicos de nível médio para formação de 

dietistas
2
, embriões dos atuais cursos de graduação em nutrição. Segundo Vasconcelos 

(2002), duas correntes do saber médico confluíram para a constituição do campo da Nutrição, 

a corrente biológica, cuja perspectiva era voltada para o individual, o doente, a fisiologia, 

direcionada para a prática de ações, preocupadas essencialmente com aspectos clínicos 

fisiológicos relacionados ao consumo e à utilização biológica dos nutrientes, ou seja, 

centradas no alimento como agente de tratamento. Por outro lado, existia a corrente social 

cuja preocupação estava voltada para os aspectos relacionados à produção, à distribuição e ao 

consumo de alimentos pela população brasileira, isto é, a atuação era voltada para o coletivo, 

a população, a sociedade. 

Em síntese, ao longo da década de 1930, essas duas vertentes se uniram no 

processo de consolidação do campo da Nutrição no Brasil. Entretanto, cabe ressaltar que o 

profissional nutricionista surgiu no país como dietista tendo como foco a racionalização da 

                                                           
2
 Os dietistas foram os profissionais que surgiram dentro de equipes técnicas individualistas, com a 

responsabilidade de prestar assistência ao paciente, através da alimentação (MOTTA, OLIVEIRA e BOOG, 

2003, p.74). 
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alimentação. Sobre isso, trazemos à discussão o modo positivista
3
 de pensar, agir e de 

pesquisar que, por anos, dominou o campo da Nutrição e ainda o faz. Embora tenha trazido 

importantes contribuições, o positivismo como método explicativo da realidade ignora os 

sujeitos e sua subjetividade. No que concerne à Nutrição, a concepção de alimento sob os 

auspícios do positivismo, o vê apenas como um complexo de nutrientes necessários à 

manutenção da vida, sendo esta concepção denominada, na atualidade, de racionalidade 

nutricional (CANESQUI, 2011; CARVALHO, LUZ e PRADO, 2011; FREITAS, MINAYO 

e FONTES, 2011; NEVES, BARCELLOS e VIANA, 2014; VIANA et al. (2017)). 

Segundo Viana et al. (2017) a racionalidade nutricional se refere as práticas 

alimentares que supervalorizam os nutrientes encontrados nos alimentos, priorizando o seu 

consumo de maneira racional ou balanceado, em detrimento do prazer de comer e das 

significações associadas à alimentação, estando estas ideias ligada à concepção de 

alimentação saudável
4
. Ressaltam ainda que essa exacerbada racionalidade em torno da 

alimentação é sustentada pelas orientações nutricionais e amparada pela atuação do 

nutricionista. 

Neste contexto, Contreras e Gracia (2015) afirmam que educação para uma 

nutrição saudável é um paradoxo; uma contradição. Na prática, o caminho restrito 

preconizado pela Nutrição acaba por criar armadilhas, reduzindo a alimentação humana a uma 

necessidade estritamente biológica, desconsiderando as questões subjetivas e sociais que 

envolvem o ato humano de se alimentar (CANESQUI, 2013; GRACIA, 2005; FREITAS, 

MINAYO e FONTES, 2011; SILVA et al., 2010). Portanto, precisamos sinalizar a adoção de 

uma perspectiva crítica no campo da Nutrição, de modo a considerar a concepção de 

alimentação saudável como histórica e socialmente construída, ou seja, promover a 

compreensão conceitual e crítica dos conceitos e conhecimentos trabalhados, contrapondo a 

normatividade e prescritividade que impera nesse campo.  

Aliado a isso, precisamos sublinhar que as escolhas alimentares não se fazem 

apenas com os alimentos mais nutritivos ou saudáveis, segundo a lógica da racionalidade 

                                                           
3
 O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Dentre os principais 

idealizadores do positivismo está o pensador Auguste Comte (1798-1857). Como proposição teórico-

metodológica, o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento 

verdadeiro (BOCK, 2009). 

 
4
 É importante marcar que o uso recorrente do termo “saudável” em documentos oficiais é, no nosso 

entendimento, uma herança da corrente biologicista, da racionalidade nutricional. As reflexões tecidas ao longo 

deste trabalho nos leva a acreditar que somente a dimensão biológica não é suficiente para promover mudança de 

hábitos alimentares. Todavia, como será visto, trata-se de uma problemática complexa cuja análise mais 

profunda escapa aos objetivos deste trabalho, mas, dada a sua importância, não pode ser desconsiderada. Assim, 

limitaremos a fazer considerações minimamente necessárias para a finalidade deste trabalho. 
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nutricional. Apesar das pressões dessa racionalidade, é preciso, obviamente, sem 

desconsiderar as premissas da ciência da Nutrição, pensar e trabalhar a alimentação como um 

fenômeno sociocultural historicamente determinado, para que assim possamos compreender 

melhor as questões que permeiam o comer e a comida tais como “quando, onde, como, o quê 

e por que comemos” (CANESQUI e GARCIA, 2005; GRACIA, 2005b). 

Nesta perspectiva, nos apoiando em Contreras e Gracia (2015) e Gracia (2005) é 

inevitável considerar que a comida pode assumir diferentes significados e sentidos de acordo 

com o contexto no qual o sujeito está inserido. O comer é um ato biológico e cultural, esta 

afirmativa permite ampliar a compreensão das significações atribuídas à alimentação, uma 

vez que, a alimentação é uma ação humana intrinsecamente marcada pelos mesmos. Dizendo 

de outra forma, “nada é mais natural que comer e nada é mais cultural que as formas, as 

preferências e os sentidos da alimentação” (FREITAS, MINAYO e FONTES, 2011, p.32). 

No presente estudo, discutiremos adiante os desafios existentes para que as 

práticas de Educação Alimentar e Nutricional alcancem a superação desta dicotomia. Ao 

consideramos as possibilidades de superação dessa realidade como um processo em 

construção, faz-se importante assinalar que a transformação das ações de Educação Alimentar 

e Nutricional não se dará naturalmente, esta será mediada pelo momento histórico, suas 

contradições e pela atuação ativa dos sujeitos envolvidos nesse processo.  

Feitas estas considerações, voltamos ao nosso tema central, qual seja a Educação 

Alimentar e Nutricional. Esta que surge, justamente, como uma estratégia de ação e 

intervenção no campo, como meio de alcançar mudanças conceituais e práticas no âmbito das 

Políticas Públicas em Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2012a).  

 

1.1.1 Histórico de constituição da Educação Alimentar e Nutricional 

 

Antes de tecermos algumas reflexões sobre as bases teórico-conceituais sob as quais a 

Educação Alimentar e Nutricional constituiu seus pilares, buscamos, sucintamente, fazer 

algumas considerações sobre o processo educativo, pois acreditamos que esta discussão 

poderá nos auxiliar nas reflexões que se fazem necessárias com vistas à superação das 

limitações que ainda se evidenciam. 

Assumimos aqui o conceito de educação proposto por Brandão (1988) 

 

[...] a educação é uma prática social cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa 

humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a 

formação de tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua 
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sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento 

(BRANDÃO, 1988, p. 73). 

 

O processo educativo, portanto, é uma transformação da realidade pessoal que 

ocorre a todo instante; para saber, para fazer, para ser ou para conviver, de modo que todo o 

conhecimento (re)construído é, por nós, produzido para resolver nossos problemas. Nesse 

caminho, a proposta da educação em Alimentação e Nutrição requer exercer uma atividade 

que motive os sujeitos a problematizar sua realidade e o predisponha a fazer escolhas 

voluntárias e autônomas que levam à saúde (BRANDÃO, 1988; REZENDE, MURTA e 

MACHADO, 2011).  

Nesta perspectiva, exercer a educação em Alimentação e Nutrição exige que 

profissional nutricionista adote outra abordagem sobre o ato alimentar, no sentido de superar a 

valorização dos aspectos biológicos/nutricionais, sem perder a dimensão de que esse é um 

processo multideterminado. Dito de outra maneira, espera-se que o nutricionista promova suas 

ações direcionadas a contribuir para que o sujeito seja capaz de analisar criticamente sua 

alimentação e a do grupo social em que está inserido e, dessa forma, decidir conscientemente 

sobre ela. 

Nesse sentido, ao partirmos da trajetória do termo Educação Nutricional e de sua 

prática, observamos que este se deu na contramão do citado anteriormente. Cabe ressaltar, 

como o próprio nome sugere, que as ações de Educação Nutricional, desde seu início, surgem 

com um enfoque essencialmente biológico/nutricional que, por conseguinte, influenciarão as 

ações desenvolvidas pelos professores no âmbito escolar como será visto adiante. 

No Brasil, o interesse pela Educação Nutricional, surgiu nos anos de 1940, à 

época as ações eram vistas como um dos pilares dos programas governamentais de proteção 

ao trabalhador, cujo intuito das ações propostas era apenas a manutenção da força de trabalho 

das classes trabalhadoras (BOOG, 1997). Naquele momento, o processo educativo em 

Alimentação e Nutrição partia da premissa de que o padrão alimentar do brasileiro deveria 

mudar, sobretudo em relação às camadas mais pobres da população, como decorrência das 

precárias condições socioeconômicas em que se encontravam inseridas (BRASIL, 2012a; 

CAMOSSA et al., 2005; PADRÃO, 2015; REZENDE, MURTA E MACHADO, 2011; 

SANTOS, L. 2005). 

Nas décadas seguintes de 1950 a 1960, as principais ações estiveram ligadas às 

campanhas que privilegiavam, principalmente, interesses econômicos, cuja intenção era 

incorporar a soja na alimentação do brasileiro. Na sequência, no período pós-guerra, segundo 
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relatos de Boog (1997), o governo brasileiro firmou um convênio com a agência 

estadunidense United States Agency for International Development (USAID) implantando um 

programa de ajuda alimentar que, na realidade, objetivava 

 

[...] aliviar os excedentes agrícolas americanos a fim de manter o preço dos cereais 

no mercado internacional, e a Educação Nutricional foi chamada a intervir visando 

induzir a população a efetivamente consumir aquilo que legitimaria o recebimento 

desta ajuda externa (BOOG, 1997, p. 6). 

  

É importante assinalar que o objetivo educacional das ações de Educação 

Nutricional perdia espaço para uma proposta que visava atender os interesses econômicos dos 

Estados Unidos de escoar seus excedentes agrícolas e estimular o consumo desses alimentos, 

falseando o papel da Educação Nutricional (BOOG, 1997). Portanto, a Educação Nutricional 

passou a ser relegada em detrimento das medidas que privilegiavam a racionalização do 

sistema produtor de alimentos. 

Na década de 1970, a Educação Nutricional entrou em um período de “exílio” que 

durou aproximadamente duas décadas. Neste período, difundiu-se a ideia, a partir do Estudo 

Nacional de Despesas Familiar (ENDEF), que o principal obstáculo para uma boa 

alimentação era a baixa renda da população. Assim, o binômio “alimentação/educação” até 

então utilizado, foi substituído pelo binômio “alimentação/renda”, passando a ser difundido 

que para resolver os problemas alimentares da população, somente transformações estruturais 

no modelo econômico teriam efetivamente poder de resolutividade. Nesse período as ações de 

Educação Nutricional passaram a exercer uma função de instrução e orientação, distante da 

pretendida educação problematizadora (BOOG, 1997, 2004; REZENDE, MURTA e 

MACHADO, 2011). 

Somente na década de 1990, fatos novos fizeram ressurgir o interesse pelo 

assunto, como a maior atuação do profissional nutricionista no cenário político nacional e a 

tentativa de construção de uma Educação Nutricional mais crítica (BOOG, 2004). Neste 

momento, reconheceu-se que a Educação Nutricional por si só não era suficiente para 

promover alterações das práticas alimentares
5
 e, neste momento, acabou-se fortalecendo o 

debate acerca dos fatores determinantes sociais da fome e da desnutrição. Como o processo de 

mudança é uma construção que não se dá de forma linear nem imediata, as ações de Educação 

                                                           
5
 As práticas alimentares comportam valores, identidades, aprendizagem, escolhas e gostos alimentares. 

Portanto, as práticas alimentares do indivíduo são resultadas de decisões, conscientes ou não, estreitamente 

relacionadas à cultura alimentar, à tradição alimentar e às transformações decorridas do acesso à informação 

científica e popular (CANESQUI E GARCIA, 2005, p.16). 
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Nutricional ainda eram constantemente abordadas de maneira fragmentada (BRASIL, 2012a; 

SANTOS, L. 2005; REZENDE, MURTA e MACHADO, 2011).  

Neste mesmo período, iniciou-se um intenso processo de renovação da Promoção 

da Saúde (OMS, 1986) e, concomitantemente, da Educação em Saúde, cujas premissas dizem 

de uma educação crítica, contextualizada, com relações horizontais entre os sujeitos e com 

valorização dos saberes e práticas populares (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012a). Este 

movimento se refletiu nas ações de Educação Nutricional, possibilitando as discussões sobre 

o fenômeno multidimensional da alimentação humana, de modo que a relação entre o homem 

e o alimento fosse entendida para além de seus aspectos biológicos. A partir de então, as 

ações em Alimentação e Nutrição, passaram a figurar nos documentos oficiais brasileiros 

numa tentativa de resolver os problemas alimentares e nutricionais (BRASIL, 2012a; 

CAMOSSA et al., 2005).  

Nesse caminho, a Educação Nutricional volta a ser tema de discussões no campo 

da Alimentação e Nutrição e passa a ser apresentada com novos focos de atuação; valorizando 

a ênfase no sujeito, na democratização do saber e da cultura e incentivando os profissionais da 

área a atuarem também como educadores, promovendo a aprendizagem das múltiplas 

dimensões que cercam a alimentação (LIMA, OLIVEIRA e GOMES, 2003; CAMOSSA et 

al., 2005).   

É neste cenário configurado de um lado pelo reconhecimento do sistema alimentar 

e da multideterminação das práticas de alimentação, e, de outro, pela demanda por ações 

públicas eficazes, coordenadas e participativas, que o Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas se apresenta. Esse documento surge 

através de uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

da Educação e da Saúde, com o propósito de promover um campo comum de reflexão e 

orientação da prática, com intuito de enfrentar os novos desafios no campo da Alimentação e 

Nutrição (BRASIL, 2012a).  

Cabe aqui ressaltar que as discussões no campo da Alimentação e Nutrição já 

sinalizavam a necessidade de reorientar a prática, no sentido de englobar ao conceito de 

Educação Nutricional, as práticas alimentares, os aspectos simbólicos da alimentação e as 

suas múltiplas configurações culturais e ideológicas. Portanto, a criação do Marco de 

Referência, ao acordar a adoção do termo Educação Alimentar e Nutricional, em lugar do 

termo Educação Nutricional, passou a “responder”, na mudança do termo, à necessidade de 

ampliação e modificação das práticas de EAN (BRASIL, 2012a; MAGALHÃES, MARTINS 

e CASTRO, 2012; SANTOS, L. 2012). 
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Refletindo brevemente sobre a temática no contexto brasileiro, é importante 

lembrar que as ações de Educação Nutricional, desde o seu início, não consideravam a 

alimentação enquanto um fenômeno complexo e multideterminado, sendo o conceito 

reestruturado, quando da criação do Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para Políticas Públicas. Embora, há de se destacar que, a EAN, desde a década 

de 1990, já era referida em documentos oficiais que nortearam as ações de Alimentação e 

Nutrição no país. Até então, não existia uma ampla discussão e um documento que 

estabelecesse as bases teórico-conceituais e ações de EAN.  

Diante disso, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para 

Políticas Públicas se apresenta com um documento respeitável, em que a EAN é tida como 

uma importante estratégia de promoção de hábitos de vida emancipatórios, sendo assim 

definida: 

[...] Como um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática 

da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e 

ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 

considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as 

interações e significados que compõe o comportamento alimentar (BRASIL, 2012a. 

p.23).  
 

   Partindo desta análise, entendemos que as ações de Educação Alimentar e 

Nutricional, sejam exercidas pelos profissionais nutricionistas, sejam por qualquer agente 

envolvido no processo de educação para a saúde, não devem desconsiderar a complexidade do 

ser humano e da alimentação, pois ambos devem ser compreendidos em sua 

multidimensionalidade, como produtos sócio-historicamente constituídos. Além disso, 

acreditamos que uma educação crítica e problematizadora é premissa fundamental para a 

superação de práticas tradicionais, ou seja, pautadas na reprodução de conteúdos sem um 

posicionamento crítico e ativo dos sujeitos, que promova reais transformações no sujeito e na 

sua relação com alimentação. 
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1.1.2 Reflexões sobre a multidimensionalidade
6
 da Alimentação  

 

[...] Comidas cotidianas, prosaicas, que tendemos a considerar comuns, escondem 

histórias sociais e econômicas complexa. 

 

Sidney Wilfred Mintz (2001, p. 39) 

 

Logo de início apresentamos as balizas da nossa reflexão “o comportamento 

relativo à comida liga-se diretamente ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social, e 

isso parece valer para todos os seres humanos” (MINTZ, 2001, p.31). Portanto, é preciso 

lembrar que os significados atribuídos à comida têm origem na história dos países, dos povos, 

dos grupos e também na história de cada sujeito (CANESQUI e GARCIA, 2005). Esse trecho 

evidencia a multidimensionalidade da comida/alimentação, pois é um fenômeno constituído 

por fatores de ordem não só biológica, mas também, histórica, social, cultural, afetiva e 

simbólica. Dessa forma, compreender a relação do homem com o alimento e suas motivações, 

requer um olhar abrangente para se chegar a uma compreensão, se não total, o mais ampla 

possível do fenômeno estudado. 

Ao propormos desenvolver ações de EAN, torna-se imprescindível transitarmos 

por estas múltiplas dimensões, especialmente resgatando os sentidos e significados que os 

sujeitos atribuem à alimentação, transformando-os, ressignificado-os, com vistas a tornar a 

alimentação plena de sentido na vida dos sujeitos. Seguem algumas considerações sobre cada 

uma dessas dimensões que estão sempre presentes no ato alimentar e, consequentemente, 

também deveriam ser consideradas nas ações de EAN. 

 Conforme já mencionado anteriormente, a alimentação é condição essencial à 

vida dos seres vivos, tendo uma função biológica indiscutível. Entretanto, percebe-se que o 

homem diferencia-se dos demais animais por fazer escolhas alimentares não em resposta 

primária a seus instintos, mas sim mediadas por outras dimensões (FREITAS et al., 2011). 

Recorremos a Mintz, que ao analisar a alimentação, aponta outros aspectos como 

os relacionados à história e à cultura a ser considerados: 

 

[...] devemos comer todos os dias, durante toda a nossa vida; crescemos em lugares 

específicos, cercados também por pessoas com hábitos e crenças particulares. 

Portanto, o que aprendemos sobre comida está inserido em um corpo substantivo de 

matérias culturais historicamente derivados. A comida e o comer assumem, assim, 

uma posição central no aprendizado social, por sua natureza vital e essencial, 

embora rotineira (MINTZ, 2001, p. 31-32). 

                                                           
6
 Multidimensionalidade se refere a uma abordagem do conhecimento que não deixa de fora nenhum aspecto 

integrante de um determinado objeto de estudo. A alimentação é um exemplo de unidade complexa, pois ao 

mesmo tempo envolve dimensões biológicas, sociais, culturais, afetivas e simbólicas (BOOG, 2013).  
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Alimentar-se, para os seres humanos, nunca é uma atividade puramente biológica, 

vez que, ela tem relação com o passado, com as diversas técnicas empregadas para encontrar, 

processar, preparar, servir e consumir os alimentos, atividades essas, que variam sócio-

histórica e culturalmente, condicionadas pelas significações que lhes atribuímos (MINTZ, 

2001). 

Para entendermos os aspectos sócio-históricos e culturais que envolvem a 

alimentação, se faz necessário entender a relação da tríade símbolo-significado-cultura. 

Segundo Junqueira (2008, p.10-14), “tudo o que é criado socialmente pode ser entendido 

como símbolo”, sendo sua valoração (que pode ser positiva ou negativa) o seu significado. 

Para a autora, cultura é “o conjunto de símbolos de uma sociedade”. 

Ainda segundo a autora, “o símbolo não é determinado pelas características do 

fenômeno a que se refere”, sendo o mesmo arbitrário, mutável e histórico. Para elucidar esta 

afirmação, exemplifica: 

 

[...] manifestações de origem orgânica como o ato de comer, dormir, tossir, bocejar, 

dentre outras, são cercadas de significados determinados pela tradição. Cada 

sociedade define o que comer, em quais situações e sob quais condições [...] O que, 

para um povo, é apreciado como petisco, para outro pode parecer repugnante [...] 

Em várias sociedades indígenas, a refeição diária é um ato isolado, longe dos olhares 

dos outros. Entre nós, ao contrário, são apreciadas as refeições familiares [...] 

(JUNQUEIRA, 2008, p. 11-13). 

 

Diante do exposto, o fenômeno de se alimentar carrega consigo uma 

valoração/significado: “comer constitui algo mais que os seres humanos transformam 

simbolicamente em um sistema de significados e de relação com as pessoas” (CONTRERAS, 

e GRACIA, 2015, p.146), o que quer dizer que quando um alimento faz parte de uma cultura 

e esta se identifica e se define através deste pode-se dizer que a dinâmica e todo o sistema 

alimentar que envolve a alimentação está condicionada a processos mais abrangentes que a 

condição biológica e nutricional do alimento (CAVINAG, DANTAS, 2005; POULAIN e 

PROENÇA, 2003). 

Diferentes autores discutem as diferenças conceituais entre os termos comida e 

alimento como DaMatta (1993), Freitas et al. (2008), Maciel (2005), dentre outros. Estes 

autores convergem na ideia da comida como identidade social. Mais que o alimento, a comida 

é temperada, saboreada, é o que se come com prazer. Alimento é o que pode ser ingerido para 

manter necessidades vitais.  
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Nesse caminho, o homem, diferentemente das outras espécies animais, aproveita 

os alimentos que encontra na natureza e também cria sua própria comida usando os alimentos 

básicos ali encontrados, transformando-os, seja pelo uso do fogo, seja pelas técnicas por ele 

desenvolvidas. Assim, a natureza produz os alimentos, mas a cultura faz surgir códigos 

importantes, como por exemplo, as diferentes opções de cardápios e receitas e, escolhas que, 

compartilhadas pelos indivíduos de um determinado grupo social, comporão uma estrutura 

alimentar assentada em regras, classificações e proibições (LIMA, NETO e FARIAS, 2015; 

MACIEL, 2005; CONTRERAS e GRACIA, 2015). 

De modo semelhante, os autores Carvalho, Luz e Prado (2011) afirmam que a 

alimentação humana é capaz de expressar, ao longo da sua história, a constituição das 

estruturas sociais desde o momento em que o ser humano se diferenciou dos outros animais, 

ao prepará-la e socializá-la. O antropólogo Lévi-Strauss ao discutir natureza e cultura (o 

biológico e o cultural) demonstra que, a transformação do alimento cru encontrado na 

natureza deu-se a partir da evolução de artefatos e técnicas criados pelo homem. Para 

demonstrar sua teoria, o autor cria o chamado “triângulo culinário” – cru, assado e cozido: 

nos primórdios, a transformação do alimento encontrado na natureza deu-se pela forma do 

assado, com a utilização de poucos artefatos. À medida que o homem foi criando novos 

artefatos (panelas, colheres, etc.) surgem novas técnicas e formas de preparo como, por 

exemplo, o cozido (LÉVI-STRAUSS, 1968/2009). 

Góes (2008) aponta que não se trata apenas de comer “nutrientes”, mas de 

alimentos e preparações escolhidas e combinadas de uma maneira particular, com cheiro, cor, 

textura e sabor. Logo, o alimento deve ser apreendido como algo representado cognitiva e 

ideologicamente, pois, não alimentamos apenas nossas necessidades biológicas, mas 

alimentamos também de suas significações e de seus aspectos simbólicos.  

Partindo dessas reflexões, pode-se afirmar que são os valores socioculturais 

historicamente determinados que tornam complexas as indagações para a compreensão das 

significações da alimentação. São estas representações resultantes de escolhas objetivas e 

subjetivas, cujos valores nos aproximam das respostas sobre a realidade social dos sujeitos 

implicados e sobre suas vivências (FREITAS e FONTES, 2008; POULAIN e PROENÇA, 

2003).  

Cabe ressaltar que o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, 

destaca a necessidade de que as ações de EAN valorizem as dimensões sócio-históricas e 

culturais da alimentação. Desta maneira, as premissas presentes neste documento, indicam 

que ações de EAN devem considerar a legitimidade dos saberes oriundos da cultura; respeitar 
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e valorizar as diferentes expressões da identidade alimentar e das práticas alimentares locais e 

regionais e, também valorizar a culinária enquanto exercício das dimensões sensoriais, 

afetivas e simbólicas da alimentação (BRASIL, 2012a, p.25-26). 

Concordamos com Pacheco (2008), quando enfatiza, apoiando-se em Fischler 

(1995) que  

 

[...] a alimentação é, certamente, um tema complexo e que guarda muitos desafios, já 

que é um objeto com múltiplos acessos [...] O homem biológico e o homem social, a 

fisiologia e o imaginário, estão estreita e misteriosamente mesclados no ato 

alimentar (PACHECO, 2008, p. 219). 
 

Por tudo isso, a possibilidade de lidar de forma saudável com a alimentação passa 

por reconhecer as distintas representações que os alimentos possam ter para as pessoas. É 

preciso considerar a subjetividade que cercam o comer e a comida, sem, é claro, deixar de 

empregar os pressupostos da ciência da Nutrição. Desta maneira, é preciso pensar todas as 

dimensões conjuntamente, uma vez que os alimentos não são apenas “um pacote de 

nutrientes”, eles são impregnados pela cultura, pela tradição, pela imaginação, pelo simbólico, 

e por suas significações (BOOG, 2013). 

Quando as ações de EAN abordam estas múltiplas dimensões se aproxima da vida 

real das pessoas e permite o estabelecimento de vínculos entre o processo pedagógico e as 

diferentes realidades e necessidades locais e familiares. Entendemos, portanto, que a EAN 

deve estar voltada para todas essas dimensões, de modo a estabelecer uma abordagem 

educacional que enfatize as interconexões entre os aspectos culturais, regionais, históricos, 

sociais, biológicos, afetivos e simbólicos (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2008).  

Cabe ainda ressaltar que diante das limitações, já discutidas, da racionalidade 

nutricional e da notória existência de uma lacuna entre o discurso e prática de EAN, valorizar 

e incentivar o uso de metodologias ativas se faz imperativo. Assim, é importante que a EAN 

não se exile, mas sim produza atividades dinâmicas, participativas, inclusivas e dialógicas, 

que levem os sujeitos a ressignificarem as representações que se tem sobre a alimentação.
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1.1.3 Promoção da Saúde e Educação em Saúde: caminhos possíveis para a Educação 

Alimentar e Nutricional  

 

 [...] Promoção da saúde como caminho para atingir um estado de completo bem-

estar físico, mental e social. 
 

Organização Mundial da Saúde (1986, p.1) 

 

Nesse sentido, aliada à promoção da saúde, a promoção de práticas alimentares 

saudáveis se constitui numa estratégia de vital importância para o enfrentamento dos 

problemas alimentares e nutricionais do contexto atual (SANTOS. L., 2012). Problematizar o 

significado de “promoção da saúde” se coloca como um primeiro passo na perspectiva de 

apreendermos as concepções que norteiam as políticas públicas em Nutrição, principalmente 

no que se refere ao conceito e, sobretudo, a prática de EAN. 

O discurso de promoção, assentado no incentivo e no apoio ao comportamento  

saudável em que a alimentação desempenha papel preponderante, é uma proposição advinda 

do modelo assistencial de promoção da saúde, cuja ideia de saúde surge como condição 

buscada individualmente, em que os sujeitos se tornaram agora providos de direitos e 

convocados a ampliar o seu poder de escolha e decisão, sendo-lhes acentuado a 

responsabilidade, como necessária ao bem-estar geral da sociedade (NEVES et al., 2015; 

SANTOS, S., 2008; SANTOS, L., 2012) 

Alguns autores vêm demandando a revisão do conceito de saúde, principalmente 

no que se refere ao “perfeito bem-estar físico, mental e social”. A crítica mais presente 

concentra-se na análise de que tal conceito aponta para uma perfeição inatingível, algo 

impossível de ser alcançado na experiência humana do viver. Desse modo, é preciso pensá-lo 

na direção de um conceito que traduza a saúde como um estado de razoável harmonia entre o 

sujeito e sua própria realidade (SANTOS, S., 2008). 

Um modelo mais abrangente de saúde emerge das próprias formas de organização 

da sociedade, cuja essência não nega a existência e/ou a relevância do fenômeno biológico, 

muito menos a ascensão conquistada no campo da saúde. No entanto, prioriza o entendimento 

de saúde como um valor coletivo, de determinação social. Esta concepção traz em seu bojo a 

proposição de que a sociedade se organize em defesa da vida e da qualidade de vida 

(BRASIL, 1997; SANTOS, S., 2008).  

Na realidade, para pensar e atuar sobre a saúde é preciso romper com concepções 

que coloquem todo o peso da conquista da saúde no indivíduo, em seu empenho pessoal. Isso 

é tão limitado quanto considerar que a saúde é determinada apenas pela realidade social. Esta 
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concepção de saúde fundamenta a Educação para a Saúde, sendo entendida como uma prática 

social, cujo processo contribui para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito 

de seus problemas de saúde a partir da sua realidade, e estimula a busca de soluções e 

organização para a ação individual e coletiva (BRASIL, 2008). Portanto, educar para a saúde 

requer um trabalho sistemático, contínuo e permanente que leve a conscientização dos sujeitos 

frente a sua situação de saúde.  

Promover a saúde e educar para a saúde requer, portanto, ações integradas de 

educação com envolvimento de diversos setores com vistas à melhoria da qualidade de vida 

da população. Do ponto de vista de sua importância, a EAN é apontada como estratégia de 

ação no campo da educação em saúde, devendo estas concepções ser incorporadas à discussão 

e à prática de EAN de forma mais crítica, respeitando e valorizando a cultura, a história e a 

diversidade alimentar, levando a emancipação e empoderamento do sujeito frente a superação 

dos problemas alimentares e nutricionais (BRASIL, 2012a). Cabe ressaltar que a escola tem 

sido um dos espaços mais focados pelas políticas públicas de Alimentação e Nutrição, sendo 

reconhecida como o lócus prioritário de formação de hábitos e escolhas alimentares. Em 

consonância com esta afirmação, as ações EAN ganham papel de destaque e começam a 

marcar presença nos documentos oficiais brasileiros. 

No âmbito da Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

reconhecem a importância e recomendam a inserção, no currículo escolar, de temas referentes 

à saúde de maneira transversal
7
 e interdisciplinar

8
. O Ministério da Educação, em 1997, 

publicou os PCNs que são constituídos por áreas afins e temas transversais
9
 que devem ser 

trabalhados em todos os anos do Ensino Fundamental. O PCN-Saúde traz em seu bojo a 

necessidade de educar para saúde de maneira contextualizada, considerando todos os aspectos 

envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia da escola, com vistas 

à promoção de escolhas alimentares emancipatórias (BRASIL, 1997). Deste modo, 

                                                           
7
 A transversalidade é compreendida como meio de organizar o trabalho didático-pedagógico, ou seja, pretende-

se que os temas transversais integrem as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, 

relacionando-os às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio escolar (BRASIL, 

1998). 

 
8
 Por interdisciplinaridade podemos compreender a troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou áreas do 

conhecimento; pressupõe basicamente uma mudança de atitude diante do problema do conhecimento. Portanto, a 

interdisciplinaridade propõe um tecer coletivo de saberes e olhares, mediado pelo diálogo que, é a única 

condição possível de eliminação das barreiras entre as disciplinas (FAZENDA, 2008). 

 
9
 Temas Transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar que são 

comuns a todas as disciplinas, de forma que, mais do que criar novas disciplinas, acha-se conveniente que seu 

tratamento seja transversal num currículo global da escola. Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 

Cultural e Saúde compõem os temas transversais do ensino fundamental I (BRASIL, 1998). 
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acreditamos que, integrado ao PCN-Saúde, as ações de EAN podem ser desenvolvidas, 

trazendo novas possibilidades de estratégias de ensino e aprendizagem em Alimentação e 

Nutrição. 

Na perspectiva de interligar ações de Alimentação e Educação, outros documentos 

oficiais são destacados, os quais apontam para a necessidade de que as ações de EAN sejam 

trabalhadas no contexto escolar. Vejamos, por exemplo, o que preveem a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), a Portaria Interministerial 1.010/2006 e Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) através da Resolução FNDE nº 26/2013. 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) ao discorrer sobre as 

estratégias direcionadas à promoção da alimentação adequada destaca a EAN como principal 

aliada. Além disso, a PNAN propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos 

humanos à saúde e à alimentação na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional – 

SAN
10

 e do Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA
11

 (BRASIL, 2012a, 2012b; 

CONSEA, 2006). 

Outras políticas da saúde somam-se aos princípios e diretrizes da PNAN no 

estabelecimento da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional. A Portaria Interministerial 

n.º1010/2006 que instituiu, em âmbito nacional, as diretrizes para a Promoção da Alimentação 

Saudável nas Escolas é orientada nesse sentido. Dentre suas diretrizes, reconhece que a 

alimentação deve ser adequada não só em relação às necessidades biológicas, mas também às 

necessidades sociais e culturais dos indivíduos. Além disso, propõe a inserção, no projeto 

político pedagógico da escola, de ações de EAN que considerem os hábitos alimentares como 

expressão de manifestações culturais, tanto nacionais quanto regionais (BRASIL 2006b). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) também sinaliza para a 

necessidade de que a escola trabalhe a temática, conforme propõe a Resolução nº 26 de 2013 

 

[...] a educação alimentar e nutricional deve ser inserida no processo de ensino e 

aprendizagem, perpassando pelo currículo escolar e, deverá abordar o tema 

alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2013, destaque nosso). 

 

                                                           
10

 De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Segurança Alimentar 

e Nutricional consiste na 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 ambiental, econômica e 

socialmente sustentáveis (CONSEA, 2006). 

 
11

 O Direito Humano à Alimentação Adequada é o direito de cada pessoa ter o acesso físico e econômico, 

ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para obter estes alimentos, sem comprometer os 

recursos para obter outros direitos fundamentais, como saúde e educação (CONSEA, 2006). 
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Pela ampla capilarização de seu alcance, o livro didático (LD) também tem sido 

apontado como instrumento propício à EAN no contexto escolar. Este recurso apresenta-se 

como objeto de consulta e apoio para o planejamento do professor, e, por vezes, a única fonte 

de leitura para informação e conhecimento disponível ao estudante e sua família 

(GREENWOOD, 2014). O potencial, inerente ao LD, de favorecer ações de EAN, entretanto, 

requer uma ampla e profunda análise sobre sua real utilização enquanto ferramenta de ensino 

de EAN no ambiente escolar e, se, sobre maneira, é capaz de auxiliar a tomada de decisões 

autônomas e voluntárias por parte dos alunos (GREENWOOD e FONSECA, 2016). 

Destacamos ainda, o Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e 

Adolescentes (OMS, 2014) como estratégia para implementar melhorias na alimentação 

escolar. Esta proposta de ação está alinhada à Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e 

da Criança Pequena e à Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde, respectivamente, aprovados em 2002 e 2004 (WHA, 2002; OMS, 

2004), que também reforçam a agenda de promoção da alimentação adequada em geral e da 

EAN em particular. Esta última estratégia indica, entre as responsabilidades dos Estados-

Membros, o desenvolvimento de ações públicas adequadas à realidade socioeconômica e 

cultural dos diferentes grupos, nos diferentes espaços sociais, promovendo a participação e 

organização social em torno desta agenda. 

Vale, por fim, destacar a publicação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira de 2014, que se configura como instrumento de apoio às ações de EAN. Este 

documento traz em seu bojo os princípios e diretrizes sobre os alimentos/alimentação/comida, 

tendo em vista estimular os indivíduos e coletividades à realização de práticas alimentares 

apropriadas. De modo geral, o guia alimentar destaca a complexidade das práticas alimentares 

e a necessidade de se considerar seus múltiplos determinantes e, além disso, reforça o 

compromisso de desenvolver estratégias para o reconhecimento e valorização da autonomia 

dos sujeitos no que concerne às escolhas e decisões sobre alimentação (BRASIL, 2014). 

Parece-nos oportuno questionar a razão pela qual mesmo diante da recomendação 

da EAN nos documentos oficiais brasileiros, do porquê que ainda assim as distintas políticas 

não alcançaram a efetividade esperada. O que deve ser considerado é que a simples instituição 

de políticas, por si só, não promove mudanças. Um ponto fundamental para que os seus 

objetivos sejam alcançados é estimular a mudança na prática de profissionais nutricionistas 

com vistas a considerar a multidimensionalidade da alimentação, para que assim, os 

indivíduos possam fazer suas escolhas alimentares de forma consciente e autônoma. Ressalta-

se que esta mudança não se dará facilmente, pois, como visto anteriormente, a formação desse 
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profissional desde seu início esteve ligado à dimensão biológica/nutricional. Outro fator a ser 

considerado é, certamente, a quantidade de estudos realizados envolvendo a temática da EAN, 

com predomínio de estudos epidemiológicos de intervenção, isso acaba refletindo a lacuna 

existente entre a teoria e a prática, indicando a necessidade de desenvolver intervenções 

baseadas em metodologias inovadoras de educação em saúde (RAMOS, SANTOS e REIS, 

2013). Parece-nos ainda que as ações de EAN ocorrem descontextualizadas e pontualmente, o 

que sugere a dificuldade destas de terem significados e impactarem na relação dos sujeitos 

com o comer e com a comida, não causando por vezes o esperado quanto ao desenvolvimento 

da consciência crítica do educando. 

Nesse universo, a crítica referente à abordagem racional da alimentação pode 

explicar as questões que lançamos sobre o conceito e à prática de EAN, ao retomarmos parte 

do conceito, previsto no Marco de Referência (BRASIL, 2012a, p.23) “[...] Educação 

Alimentar e Nutricional [...] visa promover a prática [...] de hábitos alimentares 

‘saudáveis’”, apontamos que, por ser a alimentação marcada por heterogeneidades que se 

expressam no modo de comer, de preparar os alimentos, ou que seja, nos diversos aspectos 

que conformam as práticas alimentares, que essas diferenças não podem ser homogeneizadas 

e tratadas como se todos tivessem os mesmos hábitos e práticas (CARVALHO, LUZ e 

PRADO, 2011; PADRÃO, 2015).  

Em verdade, presenciamos uma carência de referências teórico, metodológico e 

operacional, tanto na literatura acadêmica quanto nos documentos de referência que norteiam 

as políticas públicas no campo. Santos L. (2012) destaca que, embora tenha tido importantes 

avanços na formulação dessas políticas, ainda existe uma lacuna entre a teoria e a prática, 

portanto, paradoxalmente, a “Educação Alimentar e Nutricional está em todos os lugares e, 

ao mesmo tempo, em lugar nenhum” (BRASIL, 2012a, p.14).  

 

1.1.4 Da necessidade da Educação Alimentar e Nutricional às suas possibilidades no 

contexto escolar 

 

A escola é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço 

genuíno de promoção de ações de EAN. Apoiando-nos em Barbosa et al. (2013), 

reconhecemos que a vida social na escola se organiza em conjunto com a alimentação, 

possibilitando-nos pensar sobre ela. Esses autores pontuam ainda que, ao se apresentar como 

elemento pedagógico no espaço escolar, a Alimentação e Nutrição poderá compor propostas 

efetivas envolvidas com o currículo, como tema transversal, propiciando discussões que 
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possibilitem o entendimento do espaço escolar como favorecedor de ações transformadoras da 

realidade social (BARBOSA et al., 2013). 

É importante pontuar a necessidade para que as pesquisas realizadas neste espaço 

sejam direcionadas a superar a utilização desse local como mero cenário onde as ações de 

saúde acontecem. Concordamos com Machado (2009) quando defende que a escola deve 

assumir uma postura ativa, participando na elaboração das ações de promoção da saúde que 

ali são desenvolvidas.  

Contudo, para que a escola cumpra seu papel de promotora da saúde, deve 

suscitar entre os diretores, supervisores e professores discussões na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico
12

, bem como da Matriz Curricular
13

 de forma tal que, os temas 

transversais, dentre os quais poderão ser incluídos a EAN. A construção deverá ser conjunta, 

de modo que esses documentos abarquem as diferentes demandas dos atores ali inseridos, 

traduzindo-se, desse modo, como espaço de participação de toda comunidade escolar
14

 na 

busca da saúde como resultante da qualidade de vida (CAMOZZI, 2011; GONÇALVES et al. 

2008). 

Partindo dessas ideias, cabe destacar o trabalho do professor na consecução das 

ações de EAN, estes que são considerados sujeitos indispensáveis na promoção da saúde 

escolar. Davanço, Taddei e Gaglianone (2004, p.179) referem que “o professor é o membro 

central da equipe de saúde escolar”, pois, além de ter maior contato com os alunos, está 

envolvido na realidade social de cada um. Configurando-se, deste modo, como agente 

mediador e problematizador, de modo a possibilitar a reorganização e reestruturação do 

conhecimento que leve uma prática reflexiva dos sujeitos sobre si e sobre as questões 

pertinentes às suas práticas alimentares. 

Conforme evidencia Freire (1996) o diálogo é essencial para que ocorra o 

processo de conhecimento que, por sua vez, é o resultado de uma construção coletiva. A 

transmissão ou a recepção de informações não são características correspondentes desse 

processo. O ato de ensinar vai além da simples “transmissão” do saber e exige um esforço 

tanto do professor quanto do aluno. 
                                                           
12

 O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que propõe uma direção política e pedagógica para o 

trabalho escolar, formula metas, prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação.  Portanto, ele 

deverá dar indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na 

dinâmica interna da sala de aula (LIBÂNEO, 2005). 

 
13

 A Matriz Curricular também é um documento norteador. É a partir da matriz que se definem e organizam, de 

maneira flexível e diversificada, os conteúdos que serão ensinados na escola (BRASIL, 1996).  

 
14

 Comunidade escolar engloba diretor, coordenadores pedagógicos, professores e alunos (SILVEIRA E 

BONATO, 2008). 
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No que tange à abordagem metodológica pensada para ações de EAN, marca-se 

um discurso em torno de ações educativas transformadoras e dialógicas, que assumam uma 

perspectiva “problematizadora”, com vistas a ultrapassar a visão puramente instrumental e 

instrucional da educação. No entanto, mais do que proporcionar o acesso à informação, torna-

se fundamental estimular a autonomia dos indivíduos a fim de possibilitar que os mesmos 

façam escolhas alimentares autônomas (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2008).  

Cabe ressaltar que o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

destaca a construção de ações interdisciplinares e a construção coletiva de saberes e práticas 

entre os envolvidos com a EAN (BRASIL, 2012a). A interdisciplinaridade não se trata, pois, 

da soma de especialidades, mas da superação das fronteiras disciplinares, de modo a formar 

um espaço de integração e convergência de disciplinas, permitindo a construção de ações de 

EAN múltiplas, pluralistas e heterogêneas (GARCIA, 2005; AZEVEDO e ANDRADE, 2007; 

RODRIGUES e RONCADA, 2008; POULAIN e PROENÇA, 2003). 

Pensar desta maneira nos leva a acreditar que os professores precisam sair de seu 

campo de conhecimento para dialogar com outros campos do saber. A construção de grupos 

multidisciplinares e o desenvolvimento de metodologias ativas para o trabalho com EAN, 

devem possibilitar a participação ativa e integrada dos atores envolvidos e levar a 

compreensão dos distintos saberes e práticas que permeiam a alimentação (JUZWIAK, 

CASTRO e BATISTA, 2013).  

Em suma, sinalizar os elementos necessários à realização da EAN, bem como as 

suas possibilidades no contexto escolar, antes de tudo, requer um aprofundado e complexo 

processo de apreensão, sob a ótica dos professores, para que assim possamos desvelar as 

significações constituídas por este em relação à EAN, sobretudo, sem desconsiderar suas 

histórias de vida, a relação com a escola, com os outros professores e consigo mesmo. 

Seguiremos tecendo reflexões, em particular, sobre a Psicologia Sócio-Histórica, proposta 

como fundamentação teórico-metodológica para o entendimento das questões que aqui 

apresentamos. 
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1.2 A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA NA PESQUISA: algumas considerações 

teóricas  

 

Optamos por utilizar o referencial teórico-metodológico da Psicologia Sócio-

Histórica
15 

(PSH), por acreditarmos que o método de investigação não pode estar alheio à 

concepção de realidade, de homem e da relação deste com o mundo. Assim, a fundamentação 

teórico-metodológica da pesquisa traz a ideia de um indivíduo que transforma e que também 

sofre transformações. O sujeito, apesar de singular é sempre social na perspectiva sócio-

histórica. 

Antes de tecermos algumas considerações sobre a PSH, parece-nos necessário 

refletir sobre as concepções de ciência/homem/mundo que embasaram as produções 

filosóficas de Vigotski
16

, voltaremos para explorá-la de maneira mais aprofundada adiante. 

O momento histórico em que a psicologia se constitui como ciência se dá no bojo 

da modernidade quando o sujeito era entendido de maneira contraditória, como “individual, 

racional e natural”. À época, o método de investigação foi a grande aposta da ciência 

moderna, cujo método rigoroso e objetivo permitia o distanciamento necessário do sujeito em 

relação ao objeto que investigava (VIGOTSKI, 1991). Este distanciamento 

epistemologicamente se configurava em dicotomias entre objetivo/subjetivo, interno/externo, 

individual/coletivo. Nesse contexto, o conhecimento que se produzia se isentava de questões 

sociais concretas, ou seja, afastava-se da realidade social (BOCK, 2009).  

A objetividade e a neutralidade eram imprescindíveis à ciência moderna. E a 

psicologia parecia não lidar com fenômenos que se submetessem a estes critérios de 

cientificidade. Neste sentido, a crítica mais severa de Vigotski em relação à ciência e à 

filosofia da época era justamente a sua “herança” fragmentadora, que dicotomizava o homem 

em mente e corpo, negando o psíquico ou subjetivo em favor de uma suposta neutralidade e 

objetividade (VIGOTSKI, 1927/1996).  

Especificamente, Vigotski tentava reposicionar as dicotomias: subjetivo/objetivo, 

interno/externo, individual/coletivo defendendo uma relação dialética entre os termos. Nesse 

caminho, a intenção de Vigotski era criar uma psicologia dialética que rompesse com estas 
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 A Psicologia Sócio-Histórica, abordagem que se fundamenta no Materialismo Histórico Dialético de Marx, foi 

criada por Vigotski, juntamente, com Luria e Leontiev. Desde seus primórdios, apresenta-se com uma 

possibilidade de explicar os fenômenos psicológicos como produto do desenvolvimento humano (BOCK, 2009). 

 
16

 O nome do autor aparece grafado de formas distintas nas citações presentes nesse estudo. Nos textos de nossa 

autoria utilizamos a grafia que aparece nas obras do autor, que se constituem nas nossas principais referências, 

qual seja: “VIGOTSKI”. 
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dicotomias colocando sua produção à materialidade do mundo e criando a possibilidade de 

uma ciência mais crítica a estas questões (VIGOTSKI, 1927/1996; BOCK, 2009).  

A concepção de homem que embasa a produção vigotskiana e, de uma maneira 

mais geral, a Psicologia Sócio-Histórica, parte das reflexões de Marx, que vão em direção 

contrária ao que se pensava até então, cuja existência humana não era vista como um 

resultado histórico, mas como o ponto de partida da história. Entretanto, para Marx 

 

[...] o ponto de partida lógico, é a certeza de que o homem existe como espécie e 

como indivíduo, que é um exemplar desta espécie, um resultado, um produto do 

desenvolvimento histórico, e, portanto, um produto social (MARX, 1857/1999, p.5). 

 

O homem, então, passa a ser entendido como um ser inerentemente social e, como 

tal, sempre ligado às condições sociais, não podendo, jamais, ser compreendido 

independentemente de suas relações e vínculos. Portanto, além de produto da evolução 

biológica das espécies, é produto histórico, mutável, pertencente a uma determinada 

sociedade, em uma determinada etapa de sua evolução (AGUIAR, 2000).  

Por outro lado, é preciso que se evite a visão que considera o ser humano como 

reflexo imediato do meio social, como um ser passivo. Bock (2009), ao discorrer sobre isso, 

afirma que se trata, enfim, de compreender o homem como um ser ativo, social e histórico.  

Quando se parte desses pressupostos, fica evidente que o homem, mediado pela sociedade, é 

capaz de agir sobre a natureza e criar, através das mudanças produzidas nela, novas condições 

naturais para a sua existência, transformando-se a si próprio – determina e, ao mesmo tempo, 

é determinado pela realidade. Portanto, a abordagem dialética, admitindo a influência da 

natureza sobre o homem, evidencia que não existe nada eterno, fixo e imutável. 

Cabe ressaltar ainda a afirmação de Marx, quando diz que são as mudanças 

históricas na sociedade e na vida material que produzem as mudanças no homem (MARX, 

1857/1999). Nessa perspectiva, Vigotski ocupou-se com a construção de uma psicologia que 

concebesse o homem na relação com a sociedade na qual se insere, “articulando 

dialeticamente os aspectos internos com os externos”, de modo a apreendê-lo “como ser 

biológico e social” (FREITAS, 2002, p. 21). Faz-se importante esclarecer que totalidade, 

neste estudo, é compreendida não apenas como a soma das partes, mas como um processo, 

contraditório de múltiplas determinações.  
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Como já mencionado anteriormente, a Psicologia Sócio-Histórica (PSH)
17

 

fundamenta-se no marxismo e adota o Materialismo Histórico e Dialético (MHD)
18

 

desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, como filosofia, teoria e método. Aqui não 

lidaremos com o MHD propriamente, embora, ao longo de nossas reflexões sobre a PSH, 

vislumbramos, em alguns momentos, traços das categorias e pressupostos do MHD 

fundamentais à psicologia vigotskiana. 

A Psicologia Sócio-Histórica tem como fundadores e principais representantes 

Vigotski, Luria e Leontiev. Surge com a intenção de conceber os fenômenos humanos como 

produções históricas constituídos na vida social, pois, é na atividade transformadora do 

humano sobre a natureza, sustentada em relações com os outros humanos, que se produz a 

humanização. Nesse sentido, o sujeito apesar de singular é sempre social (BOCK, 2009). 

Devemos observar que conhecer a história individual e as vivências dos sujeitos, a história 

social, a história do mundo e entender como elas participam da constituição do homem são 

movimentos importantes. 

Cabe ressaltar que Vigotski e seus colaboradores, foram em busca de uma 

psicologia, que pudesse falar dos fenômenos humanos, como registro que o homem faz da 

realidade e das experiências vividas de modo a não dissociá-lo do mundo social e cultural, no 

qual o homem se insere e no qual encontra todas as suas possibilidades de ser e seus limites. 

Portanto, a PSH surge no cenário do século XX como possibilidade de superação às visões 

dicotômicas referentes às contradições do humano (VIGOTSKI, 1927/1996; BOCK, 2009). 

A Revolução Russa de 1917 suscitou, na nascente União Soviética, a necessidade 

de responder a demandas concretas de um período pós-revolucionário. Nesse contexto, 

Vigotski elaborou sua proposta teórica, tendo a história e a dialética como princípios 

metodológicos, afirmando a necessidade de que o fenômeno seja estudado em seu processo de 

desenvolvimento e mudança, ou seja, é na vida material e em sociedade, que se encontra a 

gênese do desenvolvimento humano, processo este mediado por instrumentos produzidos na e 

pela atividade (GONÇALVES, 2009). 

Portanto, a PSH traz consigo a possibilidade de uma postura crítica no processo de 

construção do conhecimento. Kahhale e Rosa (2009) apontam que, nesta perspectiva teórica, 
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 De Lev Seminovichi Vigotski (1896-1934) e de seus colaboradores, também autores russos, Alexandr 

Romanovich Luria (1902-1977) e Alex Nicolaievich Leontiev (1903-1979) (FURTADO, 2007, p. 75). 

 
18

 O Materialismo Histórico Dialético tem como fundadores Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1982-

1895). Como premissa apresenta a ideia de que são as mudanças históricas e materiais que proporcionam 

mudanças na vida do homem e, por conseguinte, o homem também interfere nesse processo de transformação. 

Assim, a fundamentação metodológica da pesquisa traz a ideia de um indivíduo que transforma e que também 

sofre transformações (GONÇALVES, 2009).  
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os pesquisadores buscam não se submeter ao pensamento dominante, mas caminhar na 

direção da construção de um saber transformador da realidade. Desta forma, as autoras 

afirmam que produzir conhecimento nesta perspectiva significa ir muito além do que está 

tradicionalmente estabelecido, significa buscar a historicidade dos fenômenos, na sua base 

concreta; significa explicitar e romper com processos alienantes, tanto singulares como 

coletivos. Enfim, significa produzir conhecimento que responda de maneira satisfatória as 

necessidades trazidas pelo desenvolvimento histórico das sociedades humanas. 

Nesta perspectiva, a Psicologia Sócio-Histórica vem se destacando como uma 

teoria crítica. Não apenas por uma intencionalidade de quem a produz, mas por seus 

fundamentos epistemológicos e teóricos. Para Aguiar e Ozella (2006), a perspectiva sócio-

histórica é vista como uma abordagem promissora para a apreensão do homem, constituindo-

se, dessa forma, em um referencial teórico-metodológico importante para o trabalho de 

pesquisa. 

Apoiando-nos em Murta (2008) pontuamos ainda que conhecer um dado 

fenômeno na perspectiva sócio-histórica implica, antes de tudo, em situá-lo em um momento 

histórico, no conhecimento e análise de suas determinações, de sua gênese e de sua 

processualidade e contradições. Este conhecimento deve oferecer meios de transformação da 

realidade gerando uma ação transformadora. Portanto, para compreendermos um dado 

fenômeno, a abordagem teórico-metodológica da PSH, adota categorias de análise que são 

intrínsecas aos seus pressupostos.  

Para que possamos dar prosseguimento a essa pesquisa faz-se necessário 

compreender as categorias que nortearam nossas análises e nossas reflexões acerca das 

significações que os professores atribuem a Educação Alimentar e Nutricional. Para isso, 

elegemos as categorias subjetividade, sentido e significado (significações). Antes lembramos 

que, apesar das categorias serem diferentes e aqui tratadas separadamente, elas não podem ser 

compreendidas descoladas uma da outra, pois uma não é sem a outra. 

 

1.2.1 Destacando as categorias da Psicologia Sócio-Histórica 

 

[...] no processo de produção de conhecimento sobre o real, as categorias balizam a 

reprodução do concreto por meio do pensamento. Elas possuem a universalidade 

como um de seus principais aspectos (BERNARDES, 2011, destaque nosso).  

 

Para Gonçalves (2009) as categorias são compreendidas como aspectos do objeto 

de estudo que, embora o delimitem, não são conceitos fechados, mas indicam processos que 
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devem ser apreendidos em seus conteúdos históricos, contraditórios, multideterminados, 

mediados, para que se possa compreender e explicar os fenômenos estudados. 

Ressalta-se o modo como Marx (1857/1999) propõe o conhecimento das 

“categorias”. Para este autor trata-se de um modo de pensar que a partir da imediaticidade do 

objeto, desvela seu processo de constituição, por meio da abstração e de aproximações 

sucessivas da essência deste. Em outras palavras as categorias permitem o movimento da 

aparência para a essência, do empírico e abstrato para o concreto, do singular para o universal, 

a fim de alcançar o particular. Assim, as categorias de análise “cumprem a função de auxiliar 

a desvendar os fenômenos” (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 26).  

Posto isto, acreditamos que as categorias de análise permitem, ao mesmo tempo, 

explicar e compreender o fenômeno estudado, pois se apresentam como aspectos do 

fenômeno, constituídos a partir do estudo do processo, da sua gênese (AGUIAR, 2001; 

AGUIAR e MACHADO, 2016). Comecemos, então por tecer algumas considerações acerca 

da categoria subjetividade. 

 

1.2.1.1 Subjetividade 

 

 [...] a subjetividade é uma categoria tanto da psicologia, como também de todas as 

ciências antropossociais, ela é uma dimensão presente em todos os fenômenos da 

cultura, da sociedade e do homem (GONZÁLEZ REY, 2005, p.). 
 

Cabe ressaltar que, a partir de Vigotski, a psicologia tem a possibilidade de um 

caminho que recupera como seu objeto a subjetividade. Embora Vigotski não tivesse falando 

explicitamente dessa categoria, as reflexões traduzem que as condições materiais determinam 

a subjetividade. Ao afirmar que os fenômenos psicológicos são mediados e constituídos nas e 

pelas relações sociais e não são simplesmente produtos destas Vigotski sinaliza como se dá a 

constituição da subjetividade. Nesta perspectiva, o sujeito não apenas expressa o social e nem 

o coloca dentro de si em situações irreais, mas é na relação com os outros, que se constitui 

sujeito (VIGOTSKI, 1984/1991). 

Assim, legitima-se a dimensão subjetiva como aspecto individual do sujeito que 

se constrói socialmente. Logo, conhecer um fenômeno significa conhecer a expressão 

subjetiva de um mundo objetivo/coletivo; conhecê-lo desta forma significa retirá-lo de um 

campo abstrato e idealista e dar-lhe uma base material vigorosa (BOCK, 2009; 

GONÇALVES, 2009). 

Bock (2009) então sintetiza que 
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[...] falar da subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens. 

A compreensão do “mundo interno” exige a compreensão do “mundo externo”, pois 

são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no qual o homem atua 

e constrói/modifica o mundo. Portanto, subjetividade e objetividade se constituem 

uma à outra sem se confundir (BOCK, 2009, p22). 

 

Ao partimos das reflexões de Gonzáles Rey
19

 (2015), podemos alcançar uma 

compreensão mais profunda de como o indivíduo internaliza o social, construindo sua forma 

de pensar e sentir o mundo. O homem, segundo Rey, quando internaliza o mundo à sua volta, 

transforma o social em subjetividade. Neste sentido, o autor indica que a subjetividade 

também tem um papel produtor, pois coloca o novo no social; de outra forma, não haveria 

relação dialética. Esta definição rompe, definitivamente, com a fragmentação das categorias 

psicológicas, como variáveis isoladas, sendo entendida como “produção histórica numa 

relação dialética com a realidade objetiva” constituída através de mediações sociais. Fica 

claro, portanto, que o social não pode ser definido como externo ao subjetivo. Ele é, antes, um 

dos seus determinantes essenciais.  

Para Aguiar (2000)  

 

[...] o social é, sim, externo, visto que, como forma de realidade, não se esgota 

naqueles aspectos que são significados pelo sujeito individual. De igual modo, o 

social é também interno, porque sua significação depende de um processo de 

constituição de sentido, no qual interno e externo perdem sua condição de oposição 

e se integram em uma complexa relação de mediação (AGUIAR, 2000, p 138). 

 

Em suma, como esclarece González Rey (2015), a subjetividade é peça-chave 

para o entendimento da constituição de um homem criado em sua própria história. Portanto, 

podemos entender que a constituição da subjetividade é um processo imbricado que surge da 

relação dialética entre o sujeito, o outro e o meio que o cerca; apresenta, simultaneamente, 

uma configuração subjetiva e objetiva, sendo que, é no movimento externo/interno, 

social/individual que a subjetividade humana vai se constituindo. 

Portanto, entendemos que a negação da contradição entre o mundo objetivo e o 

mundo subjetivo é, para a Psicologia Sócio-Histórica, um dos aspectos fundamentais, pois cai 

por terra a ideia de homem abstrato, temos, pois, um homem dotado apenas da possibilidade 
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 González Rey é formado pela escola russa de Psicologia e segue a tradição de autores como Vigotski, Luria, 

Leontiev. Como psicólogo cubano González Rey procura demonstrar como é possível trabalhar com a 

subjetividade no campo da Psicologia sem abandonar sua gênese social (do ponto de vista marxista) 

(GONÇALVES, 2009). 
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de vir a se tornar homem a partir das trocas que realiza com o mundo material e com outros 

homens. 

Avancemos agora às considerações sobre os estudos de Vigotski referente aos 

sentidos e significados (significações), aprofundando os aspectos teóricos fundamentais a 

nossa pesquisa.  

 

1.2.1.2 Sentido e Significado (Significações)
20

 

 

Na obra de Vigotski, sentido e significado se apresentam como duas categorias 

centrais, representando duas faces do signo. Um signo (palavra) contém tanto o sentido que é 

pessoal quanto o significado social, ambos em constante tensão dialética. Cabe ainda destacar 

a importância do valor heurístico das categorias Significados e Sentidos, estas que são 

constructos teóricos cumprem a função de dar visibilidade a uma determinada e importante 

zona do real, condensando aspectos dessa realidade e, assim, destacando-os e revelando-os 

(AGUIAR et al., 2009).  

Para Aguiar e Ozella (2006) estas categorias são tempos do processo de 

construção do real e do sujeito, “na medida em que objetividade e subjetividade são também 

âmbitos de um mesmo processo, o de transformação do mundo e constituição dos humanos”. 

Desta forma, não poderão ser considerados separados e, assim, apreendidos dicotomicamente, 

apesar de serem diferentes, essas duas categorias, não podem ser compreendidas uma sem a 

outra (AGUIAR e OZELLA, 2006, p.226). 

Nesse contexto, partiremos da palavra com significado como a unidade de análise 

e, para justificarmos a possibilidade de apreender aspectos subjetivos a partir das falas dos 

sujeitos, introduzimos a relação pensamento-palavra. Para Vigotski (2001, p.409) “o 

pensamento não se expressa na palavra, mas nela se realiza”. Esse processo que permite ao 

pensamento se realizar em palavras certamente é tensionado e constituído pela subjetividade, 

pelas contradições que são constitutivas do sujeito. 

Para Zanella et al. (2007)  

 

[...] toda palavra é uma generalização, e como tal um fenômeno do pensamento, que 

se interconecta com a memória, a percepção, a imaginação, enfim, com todos os 

processos psicológicos e a dimensão afetivo-volitiva que move as pessoas e conota 
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 Nesta dissertação, quando falamos em significações nos referimos à articulação entre sentidos e significados.   
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as relações que estabelece com outros e consigo mesmas (ZANELLA et al., 2007, 

p.31).   

 

Para Oliveira (2002) é o significado da palavra que vai propiciar a mediação 

simbólica entre o indivíduo e o mundo real constituindo-se no filtro através do qual o 

indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir sobre ele. Nesse caminho, os significados 

referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, compartilhados, que são apropriados 

pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias subjetividades. 

Os significados são, portanto, são histórica e socialmente determinados. São eles 

que permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Muito embora sejam 

mais estáveis, “dicionarizados”, eles também se transformam no movimento histórico, 

momento em que sua natureza interior se modifica, alterando, consequentemente, a relação 

que mantêm com o pensamento, entendido como um processo (AGUIAR e OZELLA, 2006; 

LEONTIEV, 1978). 

O sentido, por sua vez, revela a apreensão individual do significado, atualizado na 

própria história do sujeito e a partir de suas experiências pessoais (LEONTIEV, 1978). O 

sentido é pessoal, constituído pelo indivíduo a partir de suas vivências e sua história e faz 

parte do significado, mas não é fixado por ele. Para Aguiar et al. (2009, p. 63), os sentidos 

“constituem-se a partir de complexas reorganizações e arranjos, em que a vivência afetiva e 

cognitiva do sujeito, totalmente imbricadas na forma de sentidos, é acionada e mobilizada”. 

E ainda afirmam que as expressões produzidas pelos sujeitos, o novo que ele é capaz de 

colocar no social, referem-se aos sentidos que ele produz, aos sentidos por ele construídos a 

partir da relação dialética com o social e a história. 

Aguiar e Ozella (2006) salientam que compreender o movimento de constituição 

dos sentidos é um processo complexo, dialético e constante, marcado por zonas mais 

instáveis, fluidas e profundas. Portanto, “falar de sentidos é falar de subjetividade, é falar de 

um sujeito não diluído, de um sujeito histórico e singular ao mesmo tempo” (AGUIAR et al., 

2009, p. 65).  

Vale ressaltar, que apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma 

resposta absolutamente definida e completa, mas expressões muitas vezes parciais, repleta de 

contradições, que nos apresentam indícios das formas de ser do sujeito. Sabemos quão difícil 

é sua apreensão, ele não se revela facilmente, ele não está na aparência, muitas vezes o 

próprio sujeito o desconhece, não se apropria da totalidade de suas vivências, não as articula. 
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De acordo com os pressupostos acima explicitados, o sujeito é percebido em sua 

singularidade e situado em sua relação com o contexto sociohistórico. Desse modo, 

afirmamos que as categorias da Psicologia Sócio-Histórica são fundamentais para a 

compreensão das significações constitutivas do sujeito. 

CAPÍTULO II – PRESSUPOSTOS METODOLÓGICO ORIENTADORES DA 

PESQUISA 

 

2.1 DO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO À PRODUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

[...] a busca do método se converte em uma das tarefas de maior importância na 

investigação. O método, nesse caso, é ao mesmo tempo premissa e produto, 

instrumento e resultado da investigação. 

 

Lev Semiónovitch Vigotski (1991)  

 

Nesta direção, para Vigotski (1991) o que se apresenta como desafio 

metodológico é “mostrar na esfera do problema que nos interessa como se manifesta o 

grande no pequeno”. Desse modo, toda e qualquer análise deve buscar as relações entre os 

fragmentos que compõe o todo, pois os modos como esses fragmentos se relacionam, tanto os 

determina quanto é determinante do todo composto (ZANELLA et al. 2007).  

 

2.1.1 A pesquisa  

 

O estudo que aqui apresentamos se constitui em pesquisa qualitativa de campo, 

que utilizou como referencial teórico-metodológico a Psicologia Sócio-Histórica. Portanto, ao 

adotarmos este referencial, empreendemos o desafio de estudar os fenômenos em seu 

processo vivo, em seu movimento histórico, acolhendo, porém não se submetendo, apenas ao 

seu aspecto fenotípico, aparente, imediato como nos indica Vigotski (1991).  

Neste caminho, também é oportuno mencionar os três princípios metodológicos 

elaborados por Vigotski que nortearam nosso estudo 

 

[...] analisar processos e não objeto – buscamos analisar o processo de constituição 

dos fenômenos e não o seu produto [...] explicação versus descrição – procuramos 

entender o fenômeno em sua origem, revelando suas múltiplas determinações, a sua 

essência [...] o problema do comportamento fossilizado – procuramos retornar a 

origem do fenômeno, para revelar sua verdadeira essência (VIGOTSKI, 1991, 

destaque nosso, p.70-73). 
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Ao afirmarmos que se trata de uma pesquisa qualitativa, nos servimos das 

concepções de González Rey (2015) acerca das implicações teóricas e epistemológicas da 

pesquisa qualitativa nas ciências sociais, já que o autor nos convida a uma reflexão essencial 

acerca da “legitimação do qualitativo”. Para ele, sem uma revisão epistemológica, corremos o 

risco de manter uma posição instrumentalista na pesquisa qualitativa ao legitimar o qualitativo 

por meio dos instrumentos utilizados na pesquisa, e não pelos processos que caracterizam a 

produção do conhecimento.  

Concordamos com González Rey quando afirma que o debate sobre a 

metodologia qualitativa implica um debate teórico epistemológico, e que, portanto, a 

Epistemologia Qualitativa defende um conhecimento que se caracteriza por seu caráter 

construtivo interpretativo dos fenômenos investigados (GONZÁLEZ REY, 2015). Em suma, 

sublinhamos que esse aporte metodológico pareceu-nos pertinente para o alcance dos 

objetivos que agora elencamos. 

 

2.1.2 Objetivos  

 

2.1.2.1 Do objetivo geral 

 

Levantar, analisar e desvelar as significações atribuídas à Educação Alimentar e 

Nutricional pelos professores do ensino fundamental I de Escolas Municipais de Diamantina, 

MG. 

 

2.1.2.2 Dos objetivos específicos 

 

  Desvelar o que estes professores entendem por Educação Alimentar e 

Nutricional, bem como os assuntos relativos à Alimentação e Nutrição;  

 

  Desvelar como estes professores sentem-se em relação ao domínio dos 

conteúdos de Alimentação e Nutrição, para realizarem as atividades de Educação Alimentar e 

Nutricional; 

 

  Desvelar como estes professores significam a inclusão da Educação Alimentar e 

Nutricional como um tema a ser trabalhado na escola de forma transversal e interdisciplinar. 
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2.1.3 Cenário e época da pesquisa  

 

Para González Rey (2010, p. 83), o cenário de pesquisa se configura como “a 

fundação daquele espaço social que caracterizará o desenvolvimento da pesquisa e que será 

orientado a promover o envolvimento dos participantes na pesquisa”. Para o autor, é 

precisamente na ação de criação de tal cenário que as pessoas tomarão a decisão de participar 

da pesquisa, bem como o pesquisador ganhará confiança e se familiarizará com os 

participantes e com o contexto em que irá desenvolvê-la.  

Neste momento, se faz importante pontuar novamente que esta dissertação 

derivou da pesquisa intitulada “Desenvolvimento de estratégia de formação de educadores 

com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar”. Sendo assim, todas as etapas 

como escolha do cenário, dos sujeitos e a coleta de informações aconteceram no âmbito desta. 

Cabe ainda ressaltar que, inicialmente, a citada pesquisa contou com a participação de quatro 

(4) escolas municipais, entretanto, na etapa em que foram apresentados, pelos pesquisadores, 

alguns resultados preliminares, em especial, sobre as entrevistas, os participantes de uma das 

escolas optaram por não mais participar da pesquisa. 

Após estas considerações, retomamos os caminhos percorridos por esta pesquisa, 

iniciamos por situá-la no tempo e espaço que ofereceram as condições objetivas de sua 

realização. Assim sendo, assinalamos que as atividades de campo foram desenvolvidas no 

decorrer do ano de 2014, em três (3) Escolas Municipais do Ensino Fundamental I, 

localizadas na zona urbana do município de Diamantina-MG.  

 

2.1.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

Na perspectiva Sócio-Histórica, o sujeito deve ser compreendido como aquele que 

se constitui na relação dialética com o social e a história. Nesse sentido, há necessidade de 

entender a relação entre a história de cada um, aquela que é diretamente experimentada pelo 

sujeito individual, e a história social, do mundo (VIGOTSKI, 1991).  

Por isso, na busca por produzir conhecimento sobre a realidade e o sujeito, 

partimos da ideia de Aguiar e Ozella (2013) quando assinalam que “o que é” deixa de ser a 

pergunta principal para dar lugar à questão de “como surgiu”, “como se movimentou e se 

transformou”. Nesta perspectiva, o sujeito é entendido para além de mera fonte de 

informação. 
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Não podemos deixar de ressaltar a afirmação de González Rey (2010) quando 

salienta que uma pesquisa qualitativa tem como unidade de trabalho a qualidade das 

informações geradas, e assim, o número ideal de participantes deixa de ser um critério 

estatístico de representatividade de amostras, se constituindo como critério as próprias 

demandas qualitativas do processo de construção de informações relativas ao campo 

pesquisado. 

Assim sendo, participaram da pesquisa dois (2) professores de cada escola 

pesquisada, totalizando seis (6) sujeitos entrevistados. A justificativa da escolha dos 

professores se deu por o consideramos agente direto na elaboração e consecução de atividades 

que envolvem a promoção da Educação Alimentar e Nutricional no contexto escolar.  

Chamamos atenção para os motivos que nos levaram a escolher como “objeto de 

estudo” as significações atribuídas à EAN pelos professores do ensino fundamental I. 

Primeiramente, por consideramos os professores os principais agentes estimuladores para que 

as ações de EAN encontrem efetividade. Segundo, porque são nos primeiros ciclos do ensino 

fundamental, que se encontram escolares com idade entre seis (6) e nove (9) anos e nessa fase 

do desenvolvimento infantil ocorrem importantes transformações biopsicossociais, portanto, 

iniciar ainda na infância atividades de EAN pode ser uma prática positiva à medida que os 

hábitos alimentares formados nesse estágio de vida tendem a se estruturar por toda a vida. 

Não podemos deixar de ressaltar, que as ações educativas em Alimentação e Nutrição são 

fundamentais, em especial, nas escolas públicas, onde se concentram parcelas populacionais 

em baixas condições socioeconômicas. 

Cabe ainda marcar que, obviamente, além de terem sido nossos sujeitos, os 

professores também se constituíram em nossas principais fontes de informação, pois foram 

suas falas, produzidas durante o processo da entrevista, que serviram como rico material para 

nossas análises. Contudo, não podemos deixar de frisar que as fontes complementares, 

advindas da pesquisa “Desenvolvimento de Estratégia de formação de educadores com vistas 

à promoção da alimentação saudável do escolar”, se constituíram como material essencial 

para ampliação das reflexões feitas nesta dissertação
21

.  

                                                           
21

 No item 2.1.8.1 descrevemos, brevemente, os objetivos pensados na pesquisa intitulada “Desenvolvimento de 

Estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar”, cujas 

informações produzidas se transformaram em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Tese e nesta 

Dissertação. 
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2.1.5 Considerações Éticas 

 

Como informado anteriormente, esta pesquisa é parte integrante de um projeto 

maior que foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – CEP/UFVJM, sob protocolo nº 434.948. Tal 

projeto é constituído por seis objetivos, sendo que esta dissertação se propôs responder a três 

dos objetivos específicos. 

 

2.1.6 Das Técnicas  

 

Murta (2008) infere que as técnicas utilizadas em pesquisas qualitativas, 

consistem em uma situação ou recurso que possibilita ao sujeito se expressar no contexto de 

relação que caracteriza a pesquisa. Esta deve permitir o envolvimento dos sujeitos e facilitar a 

expressão de suas significações. Um aspecto importante na escolha da técnica é a manutenção 

constante do processo dialógico, pois ele favorece a articulação dos diferentes momentos da 

pesquisa. 

No sentido de fortalecer nossos argumentos acerca da escolha das técnicas de 

produção e apreensão das informações que utilizamos nesse estudo, nos reportamos a Freitas 

(2007), que se apropria das concepções de Bakhtin para dizer da importância da comunicação, 

do diálogo, como componente essencial da produção do conhecimento. Para a autora, somente 

a partir de interrogações e de trocas, o estudo dos fenômenos humanos pode ser realizado. 

Mas, ainda segundo Freitas (2007, p.29-30), nossa aposta precisa ser no “diálogo, 

compreendido não apenas como uma relação face a face, mas de forma mais ampla 

implicando também uma relação do texto com o contexto”. Ademais, também é enfatizado 

por González Rey (2010) a importância do diálogo enquanto meio privilegiado, em que o 

sujeito se inspira em suas diferentes formas de expressão simbólica, todas as quais serão vias 

para estudar sua subjetividade. 

Por fim, pontuamos conforme assinala Kramer (2007, p.64) que o compromisso 

da pesquisa com as ciências humanas é o de encontrar aquilo que se perde quando o homem é 

transformado em objeto, em que a história das pessoas são esquecidas. Daí a importância da 

adoção de perspectivas que permitam aos pesquisadores perceber os sujeitos; respeitando 

nesse processo seu contexto sócio-histórico-cultural. 
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2.1.6.1 Entrevistas semiestruturadas 

 

Conforme Szymanski et al. (2002) as entrevistas devem se apresentar como uma 

conversa de natureza profissional, sendo entendidas como um procedimento rico que permite 

acesso à subjetividade dos entrevistados.  

Duarte (2004) aponta que ao realizar as entrevistas o pesquisador deve fazer uma 

espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada um dos 

sujeitos percebe e significa sua realidade, levantando informações consistentes que lhe 

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no 

interior daquele sujeito. Portanto, por meio da entrevista, espera-se que o pesquisador consiga 

levantar e desnudar as significações dos entrevistados. 

Dentre algumas características que marcam esta técnica e que, sem dúvida, 

interferem no seu potencial de captação ou apreensão dos sentidos e significados buscados, 

Aguiar e Ozella (2013) destacam: a) as entrevistas devem ser consistentes e suficientemente 

amplas e b) podem ser recorrentes, ou seja, a cada entrevista, após uma primeira leitura, o 

informante poderá ser consultado no sentido de eliminar dúvidas, aprofundar reflexões.  

 

2.1.7 Dos Instrumentos 

 

Os instrumentos referem-se ao “objeto, em geral mais simples que o aparelho, 

que serve de agente mecânico na execução de qualquer trabalho” (FERREIRA, 2010).  

Deste modo, gravadores e cadernos de anotações foram os nossos instrumentos 

utilizados para a realização das entrevistas semiestruturadas. 

 

2.1.8 Os procedimentos metodológicos e suas etapas  

 

Após esclarecidas as questões conceituais, as ações seguintes se referem à 

descrição das etapas do trabalho de campo.  
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2.1.8.1 Da apresentação dos objetivos da pesquisa ao aceite dos sujeitos 

 

Primeiramente, é imprescindível retomarmos os caminhos percorridos pela 

pesquisa “Desenvolvimento de Estratégia de formação de educadores com vistas à promoção 

da alimentação saudável do escolar”, iniciamos por situá-lo no espaço e tempo de sua 

realização. Desta forma, afirmamos que a citada pesquisa foi desenvolvida em Diamantina, 

cidade do interior mineiro e suas atividades de campo foram realizadas em três (3) escolas 

municipais que atende alunos do Ensino Fundamental I, no período de abril de 2014 a 

dezembro de 2015. Optamos por desenvolver esta dissertação a partir de nossa inserção 

naquele espaço por meio do projeto maior que já se encontrava em curso e do qual fazíamos 

parte.  

Os objetivos pensados na referida pesquisa foram: a) identificar como os 

materiais didáticos empregados no Ensino Fundamental abordavam o tema EAN; b) 

conhecer como os professores significavam a inclusão da EAN como um dos conteúdos a 

serem trabalhados na escola; c) conhecer como os professores sentiam-se em relação ao 

domínio do conhecimento científico de Nutrição para realizarem as atividades de EAN; d) 

identificar se e como os professores desenvolviam atividades de EAN no ambiente escolar; e) 

identificar se e como os alunos percebiam o tema EAN como um dos conteúdos trabalhados 

no ambiente escolar e f) desenvolver estratégias de formação de educadores com intuito de 

torná-los aptos a incluir a EAN, de maneira transversal e interdisciplinar, no planejamento 

de suas aulas. Esta dissertação pretendeu responder os itens “b”, “c” e “d”. Além disso, 

derivaram desta pesquisa os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Oliveira (2015) e 

Gonçalves (2015), os quais responderam os objetivos “a” e “e”, respectivamente; e ainda a 

tese de doutorado de Silva (em andamento), que objetiva desvelar a subjetividade dos 

professores do ensino fundamental I em relação à EAN vivenciadas durante as sessões 

reflexivas realizadas na pesquisa citada. 

Após anuência da Secretaria Municipal da Educação e a aprovação pelo Comitê 

de Ética da UFVJM, no ano de 2014, a equipe de pesquisadores da pesquisa 

“Desenvolvimento de Estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da 

alimentação saudável do escolar”, primeiramente, contatou os diretores e equipe pedagógica 

das escolas. Na ocasião, foi apresentado o projeto maior e explicitados os benefícios para as 

escolas participantes. Uma segunda reunião foi realizada, desta vez com os professores, na 

qual expusemos os objetivos da pesquisa e todas as ações que aconteceriam durante o seu 

desenvolvimento. Pudemos, então, contar com o aceite dos professores e, em seguida, 
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esclarecemos que, para a entrevista, seria necessária a participação de, pelo menos, um (1) 

professor que lecionasse para o primeiro (1º) ou segundo (2º) ano e um (1) professor que 

lecionasse para o terceiro (3º), quarto (4º) ou quinto (5º) ano. Assim, dois (2) professores de 

cada escola, que se interessaram voluntariamente a participar, foram contatados 

posteriormente para agendamento da entrevista, sendo definido o dia, o horário e o local para 

as entrevistas com cada um deles.  

 

2.1.8.2 Elaboração do roteiro de entrevista  

 

Para realização das entrevistas, optamos pela produção de um roteiro 

semiestruturado contendo as principais questões a serem abordadas a fim de tentarmos extrair 

os sentidos e significados (significações) atribuídos pelos professores à EAN. Dessa forma, o 

roteiro serviu apenas para nortear as entrevistas, não sendo tomado como um instrumento 

fechado a ser rigorosamente obedecido. Assim, esse roteiro serviu apenas para guiar o 

entrevistador, que teve plena liberdade para propor questões não planejadas previamente 

quando julgasse conveniente. As questões, sucintamente, versaram sobre: o entendimento dos 

professores em relação ao conceito de Educação Alimentar e Nutricional; quais as limitações 

e dificuldades que apresentavam em trabalhar com esse tema em sala de aula; qual a 

importância atribuída ao trabalhar com EAN; qual o papel do professor nesse processo e, 

como a escola, o livro didático e os documentos norteadores os auxiliavam a trabalhar com 

EAN (APÊNDICE A).  

A construção do roteiro foi pautada pela resolução FNDE nº 38, de 16 de julho de 

2009, que dispõe sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, dentre suas 

diretrizes prevê a inclusão da EAN no processo de ensino e aprendizagem, com abordagem do 

tema Alimentação e Nutrição, perpassando pelo currículo escolar. Orientamo-nos também 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento que, embora não determina a 

inclusão da EAN como tema transversal, nos dá subsídios para que a temática da Alimentação 

e Nutrição seja trabalhada dentro do tema transversal Saúde, e, por conseguinte, a EAN. 

 

2.1.8.3 Da formalização da participação às entrevistas realizadas  

 

A entrevista semiestruturada foi a técnica utilizada para a produção das 

informações que subsidiaram as análises, tendo em mente os objetivos almejados. Assim 

sendo, as entrevistas foram realizadas no decorrer do ano de 2014, com seis (6) professores do 
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ensino fundamental I, representantes das três (3) escolas municipais de Diamantina/MG. 

Formalizamos a participação dos professores por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendação da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12 (APÊNDICE B). 

As entrevistas foram operacionalizadas por duplas, envolvendo seis (6) 

pesquisadores. No momento da realização das entrevistas, procuramos manter um diálogo que 

não fosse despretensioso ou desinteressado, para termos uma boa qualidade das informações 

produzidas sobre o fenômeno estudado. Todas as entrevistas produzidas foram gravadas na 

íntegra e, à medida que iam sendo concluídas, o trabalho de transcrição foi realizado. Cabe 

aqui ressaltar que, embora tenha sido devolvido aos professores o material transcrito e, depois 

de esclarecido aos mesmos sobre a possibilidade e importância da entrevista recorrente, os 

professores referiram não ser necessário refazê-las. Quanto ao sigilo, por motivos éticos, não 

identificamos os participantes, sendo feito uso de nomes fictícios.  

Por fim, cabe ainda destacar que estas etapas aconteceram no âmbito da pesquisa  

“Desenvolvimento de Estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da 

alimentação saudável do escolar”. Após a transcrição das entrevistas, foram feitas as 

primeiras leituras flutuantes do material e produzidas às análises preliminares que serviram 

para fomentar as primeiras discussões realizadas com os professores. Após estas 

considerações, cabe ressaltar que a partir de então, por ter assim definido meu “objeto de 

estudo”, para fins dessa dissertação, novas transcrições forma realizadas e exigiram-me maior 

tempo e esforço, devido à necessidade de encontro com o material a ser trabalhado. As 

sucessivas leituras flutuantes, em um movimento de ir e vir, numa tentativa de imergir o mais 

profundo possível no corpus do texto, foram fundamentais para tornar visível, nas falas dos 

professores, os sentidos e significados constituídos por estes em relação à EAN.  

 

2.2 ESTRATÉGIA ANALÍTICA  

 

2.2.1 Núcleos de Significação: técnica de análise das informações 

 

Para análise e interpretação das informações utilizamos a proposta dos Núcleos de 

Significação desenvolvida por Aguiar e Ozella (2006; 2013). Optamos por essa técnica por 

acreditarmos que ela se constitui como uma alternativa metodológica de análise das falas 

formulada à luz da Psicologia Sócio-Histórica. 
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Sobre o método utilizado, Aguiar e Ozella (2013), apontam o caminho através do 

que denominaram Núcleos de Significação, e assim afirmam que o mesmo deve ser entendido 

para além da sua função instrumental, como algo que permite ao pesquisador penetrar no real, 

objetivando não só compreender a relação sujeito/objeto, mas a própria constituição do sujeito 

(seus sentidos), produzindo um conhecimento que se aproxime do concreto, síntese de 

múltiplas determinações.  

Na perspectiva Sócio-Histórica as análises dos fenômenos têm caráter 

construtivo-interpretativo e elege a palavra com significado como sua unidade de análise. 

Segundo Aguiar e Ozella (2013, p. 307), “a apreensão dos sentidos não significa 

apreendermos uma resposta única, coerente, absolutamente definida, mas expressões muitas 

vezes parciais, prenhes de contradições, que apresentam indicadores das formas de ser do 

sujeito, de processos vividos por ele”. 

Para a realização do procedimento de análise e interpretação das informações 

realizamos as seguintes etapas, de acordo com a proposta dos Núcleos de Significação: 

levantamento dos pré-indicadores; sistematização dos indicadores e organização/ constituição 

dos Núcleos de Significação. Esses são os movimentos que orientam o processo construtivo-

interpretativo realizado pelo pesquisador. Entretanto, é importante ressaltar que, embora a 

sistematização dos núcleos seja realizada por etapas, esse processo não deve ser entendido 

como uma sequência linear (AGUIAR e OZELLA, 2006; 2013).  

A seguir descrevemos cada passo. 

 

2.2.1.1 Do levantamento dos Pré-indicadores  

 

Essa etapa se iniciou após a transcrição das entrevistas semiestruturadas, com 

diversas leituras flutuantes do material transcrito e destaque das palavras com significado. Ao 

destacarmos a importância da palavra no levantamento de Pré-indicadores, referimo-nos não 

a qualquer palavra, e sim, conforme pontua Vigotski (2001) “a unidade do pensamento 

verbal e da fala intelectual, isto é, a palavra com significado”.  

Nesse momento selecionamos os conteúdos das falas que foram repetitivos; que 

revelaram indícios da forma de pensar, sentir e agir do sujeito. Além disso, ainda cabe 

ressaltar que não se trata de palavras isoladas. De acordo com Aguiar e Ozella (2013, p. 309), 

os pré-indicadores referem-se a “trechos de fala compostos por palavras articuladas que 

compõem um significado”. Dessa forma, eles são constituídos não de palavras vazias, mas de 
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palavras cujos significados carregam e expressam sempre a materialidade histórica do sujeito, 

isto é, aspectos afetivos e cognitivos da realidade da qual participa.  

Nessa pesquisa, pela quantidade de material produzido, os pré-indicadores foram 

em grande número, o que é comum de acordo com Aguiar e Ozella (2006; 2013). Desta 

forma, nessa etapa da análise não nos preocupamos com a quantidade dos trechos 

selecionados, mas com sua importância em relação ao objetivo da pesquisa.  

Contudo, frisamos que, sendo o ponto de partida do pesquisador, os pré-

indicadores revelam não o sujeito concreto, mas sim, por meio de indícios que devem ser 

investigados, apenas o conhecimento empírico, o que nos permite constatar que a realidade 

existe, mas nele ainda não é possível compreendê-la em suas contradições e movimento. Para 

tanto, é necessário ir adiante, iniciando um processo de análise em que as categorias teóricas 

são utilizadas para explicar a realidade. Portanto, esse é apenas um momento em que o 

pesquisador se apropria do material, por meio de leituras flutuantes. 

 

2.2.1.2 Da sistematização dos Indicadores  

 

Para dar melhor organização e possibilitar entendimento dos conteúdos 

selecionados, prosseguimos o processo de análise por meio da articulação dos pré-

indicadores, da qual resultam na sistematização de Indicadores. Esse processo exige atenção 

aos critérios de similaridade, complementaridade e/ou contraposição, busca dar uma 

organização ao material e contribuir para que a essência dos conteúdos expressos pelos 

sujeitos seja apreendida (AGUIAR e OZELLA, 2006, 2013).  

Aguiar e Ozella (2013) apoiando-se em Kosik (1976) afirmam que o processo de 

apreensão da realidade se torna possível pela cisão do todo, mas que “o avanço em direção à 

apreensão da totalidade só se efetivará quando esses recortes forem integrados novamente ao 

todo”, no momento histórico de seu processo de constituição. Isto posto, entendemos que os 

indicadores só adquirem algum significado se inseridos e articulados na totalidade dos 

conteúdos temáticos contidos nas expressões do sujeito. A nomeação dos indicadores foi 

realizada tendo-se como objetivo permitir que sua ideia central ficasse evidente. De posse 

desse material, um novo processo de articulação se iniciou. Segundo Aguiar e Ozella (2013), 

já caracteriza uma fase do processo de análise que aponta um início de nuclearização.  
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2.2.1.3 Organização e Constituição dos Núcleos de Significação  

 

Os indicadores, nesta etapa, também são articulados e aglutinados, com intuito de 

sistematizar o material para que as significações expressas pelos sujeitos fossem apreendidas. 

Além dos critérios de similaridade e complementaridade, nesse momento da análise a 

articulação de conteúdos que evidenciavam contradição também foi importante. Foram 

organizados, assim, os Núcleos de Significação. 

Para Aguiar e Ozella (2013), os Núcleos de Significação devem “ser entendidos 

como um momento superior de abstração, o qual, por meio da articulação dialética das 

partes – movimento subordinado à teoria – avança em direção ao concreto pensado, às zonas 

de sentido” (p. 310). Eles devem explicitar as particularidades que medeiam à relação entre o 

singular (sujeito) e o universal (sociedade), permitindo uma apreensão mais reveladora do 

sujeito e das mediações sociais constitutivas da realidade estudada. 

A partir da construção dos núcleos de significação, configuram-se as condições 

para a realização de um momento analítico de maior profundidade e alcance. Partimos para a 

organização intra e internúcleos à luz das categorias da Psicologia Sócio-Histórica que vão 

revelando o movimento do sujeito e, consequentemente, a constituição e construção dos 

sentidos acerca da temática proposta. 

 

2.2.2 Núcleos Temáticos: técnica reorganizadora e rearticuladora das análises 

 

Uma nova reorganização e rearticulação do conteúdo, especificamente, dos 

Núcleos de Significação, foi realizada. Utilizou-se a estratégia analítica dos Núcleos 

Temáticos
22

, numa tentativa de sintetizarmos o grande volume de informações, sem perder a 

riqueza e importância de cada uma das entrevistas realizadas. Esta etapa, assim como na 

construção dos Núcleos de Significação, seguiu a lógica de aglutinação, ou seja, os conteúdos 

foram agrupados segundo sua similaridade, complementariedade e contradição (APÊNDICE 

C). 

Essa nova forma de organizar o material analisado surgiu da necessidade de utilizar a 

totalidade das entrevistas realizadas pela professora Agnes quando da realização de pesquisa 

                                                           
22

 Cabe destacar que a estratégia dos Núcleos Temáticos será objeto de estudo da Prof.ª Dr.ª Agnes Maria Gomes 

Murta, coorientadora desta dissertação, em seu pós-doutoramento na Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. 

Ressalta-se ainda que esta estratégia analítica é considerada como um desdobramento da estratégia analítica 

“Núcleos de Significações” proposta por Aguiar e Ozella (2006; 2013). 
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em uma comunidade quilombola, na qual participaram 25 sujeitos, sendo realizadas 15 

entrevistas (12 entrevistas individuais e três entrevistas coletivas), obtendo-se assim a 

produção de rica e grandiosa quantidade de informações. Para a pesquisa em questão se fazia 

mister a utilização de todas elas. Assim considerando o aporte da Psicologia Sócio-Histórica e 

do Materialismo Histórico e Dialético foram construídos os Núcleos de Significação de cada 

uma das 15 entrevistas realizadas como indicado por Aguiar e Ozella (2006; 2013).  Após o 

enorme número de Núcleos de Significação produzidos houve a necessidade de reagrupá-los, 

esse novo movimento de reaglutinação recebeu algumas nomenclaturas em pesquisas 

desenvolvidas anteriormente como “Núcleos de Significações Finais”, “Eixos Temáticos 

Norteadores” e, atualmente essa nova estratégia analítica é denominada Núcleos Temáticos. 

Cabe ainda ressaltar que na presente dissertação, para proceder as análises das 

significações constituídas por cada um dos seis (6) professores do ensino fundamental I em 

relação à Educação Alimentar e Nutricional foram construídos 19 Núcleos de Significação e 

os mesmos, foram reaglutinados em três (3) Núcleos Temáticos, a saber:  

 Núcleo Temático I – Significações atribuídas pelos professores ao conceito de 

EAN: concepções e implicações na construção do conhecimento: [CLARA] -1º Núcleo de 

Significação: O conhecimento da professora sobre EAN e a relevância referida à EAN 

enquanto estratégia de promoção de hábitos alimentares “saudáveis”. [MARTA] - 1º Núcleo 

de Significação: O conhecimento da professora sobre EAN, as ações pontuais e suas 

implicações. [DILMA] - 1º Núcleo de Significação: A alimentação para a professora: entre a 

história pessoal e a construção do conhecimento. [RAUL] - 1º Núcleo de Significação: Ações 

de EAN: da concepção à importância das ações. [PILAR] -1º Núcleo de Significação: O 

conhecimento da professora sobre EAN: implicações teórico/prática nas ações realizadas. 

[JOANA] - 1º Núcleo de Significação: A alimentação para a professora: da vivência pessoal à 

construção do conhecimento em EAN. 

  Núcleo Temático II – Processo de (não)inclusão da EAN no contexto escolar: 

dificuldades e desafios: [CLARA] - 2º Núcleo de Significação: O conflito na abordagem de 

EAN: atividades realizadas versus dificuldades enfrentadas. [CLARA] - 3º Núcleo de 

Significação: Desafios do professor em trabalhar com EAN diante a realidade dos 

documentos norteadores da escola. [MARTA] - 2º Núcleo de Significação: Os desafios 

enfrentados pela professora no que se refere à inclusão da EAN no contexto escolar. 

[MARTA] - 3º Núcleo de Significação: Documentos norteadores à inclusão da EAN: limites e 

desafios. [DILMA] - 2º Núcleo de Significação: O trabalho com assuntos de Alimentação e 

Nutrição: o distanciamento entre a intenção e a ação. [RAUL] - 2º Núcleo de Significação: Os 
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temas de Alimentação e Nutrição na escola: atividades realizadas versus dificuldades 

enfrentadas. [PILAR] – 2º Núcleo de Significação: Conflito na abordagem de EAN: das 

dificuldades enfrentadas às atividades realizadas. [JOANA] - 2º Núcleo de Significação: Os 

desafios enfrentados pela professora no que se refere à inclusão da EAN no contexto escolar. 

  Núcleo Temático III – Significações das ações realizadas: o caráter pontual, 

responsabilização compartilhada e as possibilidades de avanços na abordagem de EAN: 

[CLARA] - 4º Núcleo de Significação: Atividades de EAN: abordagem em ciências, ação 

conjunta com a família e a possibilidade de uma abordagem interdisciplinar. [MARTA] - 4º 

Núcleo de Significação: Das ações pontuais aos caminhos possíveis a construção de uma 

perspectiva interdisciplinar em EAN. [PILAR] - 3º Núcleo de Significação: Caminhos 

possíveis à EAN: da necessidade à possibilidade de uma abordagem interdisciplinar. [RAUL] 

- 3º Núcleo de Significação: O trabalho interdisciplinar em Alimentação e Nutrição, suas 

possibilidades e desafios diante da realidade da escola e das famílias. [JOANA] - 3º Núcleo 

de Significação: A EAN na escola: das atividades realizadas às possibilidades de sua inclusão 

no contexto escolar. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E APREENSÃO DAS INFORMAÇÕES  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO E OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

3.1.1 Apresentando nosso cenário  

  

Para fins desta pesquisa, algumas considerações a cerca das escolas participantes 

se fazem necessárias. Ressaltamos que, reconhecemos essa instituição como uma realidade 

em movimento e em constante transformação que também é constitutiva das significações que 

os professores atribuem à EAN.  

Em uma perspectiva descritiva, objetivamos fornecer um panorama mais 

ampliado no qual as atividades docentes se conformam, assim, tornou-se importante 

apresentar elementos tais como localização, recursos humanos e materiais, infraestrutura e 

tipos de gestão. Para fim de identificação, as escolas participantes foram assim nomeadas 

Escola Maria Flor, Escola Nascente e Escola Brincar
23

.  

A Escola Maria Flor localiza-se em região periférica da cidade de 

Diamantina/MG e, na ocasião, atendia 265 alunos do ensino infantil e fundamental I. Em 

relação aos serviços básicos constatamos acesso à água e esgoto da rede pública, lixo 

destinado à coleta periódica e acesso à internet. No que se refere às dependências, verificamos 

14 salas de aulas, uma (1) sala de diretoria, uma (1) biblioteca, uma (1) sala de professores, 

além de cozinha e refeitório. Ressalta-se que a escola apresenta apenas um pátio descoberto 

onde as atividades de esporte e lazer acontecem. Quanto aos recursos humanos, a escola conta 

com 34 profissionais, sendo uma (1) diretora, uma (1) vice-diretora, duas (2) supervisoras, 

uma (1) secretária, uma (1) bibliotecária, oito (8) ajudantes de serviços gerais e 20 

professores. No que concerne à presença do Projeto Político Pedagógico, foi relatado que a 

escola possui o documento e que o mesmo, foi revisado no ano de 2016. Verificamos também 

que a escola não recebe visita de profissional nutricionista 

A Escola Nascente também está situada em bairro periférico da cidade de 

Diamantina/MG, atendendo alunos do ensino infantil primeiro (1°) e segundo (2°) períodos e 

fundamental I. No momento da pesquisa, a escola atendia 235 alunos, sendo 45 alunos em 

                                                           
23

 Os nomes das escolas são fictícios para preservar o sigilo. Quanto às informações levantadas parte foi 

verificada in loco e parte foi levantada junto à secretaria e/ou direção da escola. 
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tempo integral
24

 e 190 em tempo parcial. Cabe ressaltar que, em virtude de reformas na 

estrutura física da escola, a mesma teve que se realocar, tendo que funcionar em uma casa 

adaptada, cujo acesso é feito por ruas não pavimentadas. Os serviços de saneamento básico 

como acesso à água e esgoto da rede pública e lixo destinado à coleta periódica foram 

presenciados, entretanto, a escola não possui acesso à internet. No que se refere à 

infraestrutura, logo na entrada, verificamos um pátio aberto, não cimentado onde as atividades 

de esporte e lazer acontecem, além disso, identificamos quarto (4) salas de aula, uma (1) 

secretaria, uma (1) biblioteca, uma (1) sala multimídia, quarto (4) banheiros, uma (1) de 

cozinha, que também funciona como refeitório. Quanto ao quadro de funcionários, a escola 

conta com 21 profissionais, sendo um (1) vice-diretor – na ocasião, não havia a figura do 

diretor – um (1) pedagogo, três (3) ajudantes de serviços gerais, um (1) assistente de serviços 

gerais, dois (2) educadores – destinados à creche – e 13 professores. No que concerne à 

presença do Projeto Político Pedagógico, foi referido que a escola possui este documento e 

que o mesmo é anualmente revisado. Quanto à visita de um profissional nutricionista foi 

referido que a escola recebe, periodicamente, visitas e que este profissional desenvolve 

atividades com os escolares, também é responsável pela elaboração dos cardápios e realização 

de treinamento com as cantineiras. 

Por fim, a Escola Brincar localiza-se na área central da cidade de 

Diamantina/MG, atendendo cerca de 380 alunos do ensino infantil e fundamental I. Quanto à 

infraestrutura da escola cabe considerar que o espaço destinado às atividades de aula é 

bastante reduzido, sendo a entrada principal ligada diretamente ao corredor das salas de aula, 

no entanto, a escola apresenta uma área externa bem ampla com parquinho e uma quadra 

coberta onde são realizadas as atividades de esporte e lazer. Constatamos ainda nove (9) salas 

de aula, uma (1) sala de direção, uma (1) secretaria, uma (1) biblioteca, uma (1) sala de 

professores e uma (1) cozinha onde também funciona o refeitório. No que se refere aos 

serviços básicos, a escola possui acesso à água filtrada e esgoto da rede pública, lixo 

destinado à coleta periódica e acesso à internet. Quanto aos recursos humanos a escola conta 

com 46 profissionais, dentre estes uma (1) diretora, duas (2) secretárias, duas (2) 

bibliotecárias, duas (2) supervisoras, nove (9) ajudantes de serviços gerais e 25 professores. 

Em relação ao Projeto Político Pedagógico foi referido que a escola possui o documento e que 

                                                           
24

 O termo Educação em Tempo Integral ou Escola de Tempo Integral diz respeito àquelas escolas que 

ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, durante metade de um dia letivo, os estudantes estudam as 

disciplinas do currículo básico e o outro período é utilizado para aulas ligadas às artes ou esporte. 
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o mesmo é revisado anualmente; também foi referido que a escola recebe visitas periódicas de 

dois (2) nutricionistas da prefeitura. 

 

3.1.2 Apresentando nossos sujeitos 

 

Como dito anteriormente, participaram do estudo seis (6) professores, sendo dois 

(2) representantes de cada escola. Iniciaremos por apresentar as professoras, Clara e Marta
25

 

da Escola Maria Flor.  

Em relação à professora Clara, esta tinha 39 anos de idade no momento da 

pesquisa, formou-se em Normal Superior e tinha 19 anos de experiência no magistério, dos 

quais 10 anos foram atuando na Escola Maria Flor. Relatou já ter atuado no primeiro (1º), 

terceiro (3º) e quarto (4º) anos do ensino fundamental I, mas, naquele ano, estava lecionando 

para o quinto (5º) ano. Quanto à jornada de trabalho referiu trabalhar quatro (4) horas por dia, 

no turno da tarde. 

Quanto à professora Marta, na ocasião, esta tinha 48 anos de idade, com formação 

em Normal Superior e 19 anos de experiência docente, dos quais cinco (5) anos foram 

atuando na Escola Maria Flor. Referiu que estava lecionando para as turmas do terceiro (3º) 

ano e quinto (5º) ano, mas que, habitualmente, trabalhava somente em um (1) turno, com 

jornada de trabalho de quatro (4) horas por dia. 

Os professores Raul e Dilma, apresentados a seguir, foram os professores 

participantes da Escola Nascente. O professor Raul tinha 39 anos de idade, formou-se no 

Magistério, Filosofia da Arte, Educação Física e ainda encontrava-se cursando o terceiro (3º) 

período do curso de Pedagogia. Referiu ter apenas dois (2) anos e meio de experiência 

docente, dos quais os primeiros seis (6) meses foram lecionando para uma turma 

multisseriada
26

 do ensino fundamental I e há apenas um (1) ano lecionava para alunos do  

ensino infantil e do ensino fundamental I. Na parte da manhã, lecionava para uma turma 

multisseriada com alunos do terceiro (3º) e quarto (4º) anos e na parte da tarde trabalhava com 

alunos de quatro (4) e cinco (5) anos de idade da educação infantil, com uma jornada de 

trabalho de oito horas por dia. 

                                                           
25

 O nome dos professores é fictício para preservar o sigilo. 

 
26

 Sala multisseriada é uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, na mesma sala de aula, 

com várias séries do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos com idades e níveis de 

conhecimento diferentes. 
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A professora Dilma tinha 43 anos de idade no momento da pesquisa, formou-se 

em Normal Superior e com pós-graduação em Educação Especial. Embora tenha relatado 19 

anos de experiência no magistério, relatou ter atuando com reforço escolar e há apenas um (1) 

ano atuava como regente de turma no ensino regular lecionando para o quinto (5º) ano. 

Relatou também trabalhar em uma escola especial, na qual apresentava maior experiência 

como regente de turma, entretanto, na ocasião, estava atuando como responsável da sala de 

recursos
27

. Em relação à jornada de trabalho, a mesma cumpria oito (8) horas por dia.  

 No que se refere aos representantes da Escola Brincar, apresentamos as 

professoras Pilar e a Joana. Pilar formou-se em Pedagogia e Matemática, com pós-graduação 

em Inspeção Escolar e, à época, encontrava-se finalizando o curso de mestrado, na área de 

Gestão de Instituições Educacionais. Referiu ter 17 anos de experiência docente na referida 

escola, embora já tivesse trabalhado em outras escolas. Regularmente, trabalhava em dois 

cargos, totalizando 8 horas por dia de trabalho; na Escola Brincar lecionava para o primeiro 

(1º) ano e em outra escola trabalhava como professora eventual
28

.  

 Por fim, a professora Joana tinha 37 anos de idade no momento da realização 

da pesquisa, formou-se no Magistério e em Pedagogia, com pós-graduação em Inspeção 

Escolar. Relatou já ter trabalhado em diferentes séries e em inúmeras escolas, tendo 19 anos 

de experiência docente. No referido ano, relatou trabalhar com dois (2) cargos, totalizando 8 

horas diárias de trabalho. Na escola Brincar e em outra escola lecionava para as turmas do 

quarto (4º) ano do ensino fundamental I.  

 

3.2 NÚCLEOS TEMÁTICOS: apreensão das significações constituídas pelos professores 

em relação à EAN 

 

3.2.1 Núcleo Temático I – Significações atribuídas pelos professores ao conceito de EAN: 

concepções e implicações na construção do conhecimento. 

 

Na tentativa de apreendermos as significações que os professores atribuem à 

EAN, consideramos necessário, como primeiro passo, nos aproximarmos dos sentidos e 

significados constituídos por estes em relação ao conceito de Educação Alimentar e 

Nutricional. Esse Núcleo Temático é composto pela articulação dos seguintes Núcleos de 
                                                           
27

 Sala de recursos é um espaço na escola onde se realiza atendimento educacional especializado para alunos 

com necessidade educacionais especiais. 

 
28  

Professor eventual é aquele que substitui as atividades de outro professor caso ele se ausente. 
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Significação individuais, organizado a partir das falas dos professores: O conhecimento da 

professora sobre EAN e a relevância referida à EAN enquanto estratégia de promoção de 

hábitos alimentares saudáveis; O conhecimento da professora sobre EAN e seu antagonismo; 

A alimentação para a professora: entre os relatos da história alimentar pessoal e a 

construção do conhecimento sobre EAN; Da concepção de EAN à importância das ações 

referidas e suas implicações; O conhecimento da professora sobre EAN: implicações 

teórico/prática nas ações realizadas e A alimentação para a professora: da vivência pessoal 

na escola à construção do conhecimento em EAN.  

Sendo assim, neste primeiro Núcleo Temático, buscamos desvelar as concepções 

e conhecimentos submersos ao conceito de EAN, os quais são influenciados pelo discurso da 

ciência da Nutrição e pela atuação dos profissionais nutricionistas. Procuramos também ao 

analisarmos a história pessoal e a formação acadêmica dos professores, desvelar as formas de 

pensar e agir dos mesmos em relação à EAN e as implicações da construção desse 

conhecimento em suas ações realizadas na escola. 

Ao adotarmos a concepção de homem fundamentada pela Psicologia Sócio-

Histórica, em que o homem é compreendido como aquele que se constitui na relação dialética 

com o social e a história, entendemos que a relação dos sujeitos com a alimentação não pode 

ser entendida apenas em sua dimensão biológica, por mais lícito que seja, o ato humano de se 

alimentar é, em essência, um ato polissêmico. 

Comer é um fato que transcende a biologia, estando intrinsecamente relacionado à 

dimensão sociocultural. A comida (entendida em suas múltiplas manifestações) denota 

aspectos simbólicos, crenças, hábitos e valores que transcendem a materialidade estrita 

(biológico), operando assim como uma espécie de linguagem que significa e explica, além de 

nutrir (CONTRERAS E GRACIA, 2015). 

 Sobre isso ainda afirmamos que o alimento é um signo, sendo sua valoração uma 

construção social. As escolhas alimentares, da mesma forma, não se fazem unicamente com 

os alimentos mais “nutritivos”, ‘adequados’ ou “corretos” elas são culturalmente construídas 

e socialmente controladas. 

As falas dos professores quanto à concepção que se têm em relação à EAN, nos 

revelam um entendimento reducionista e racionalista da alimentação, cujas ações se baseiam 

na valorização nutricional dos alimentos. Vejamos abaixo: 

 

Eu acho que Educação Nutricional é de acordo com os nutrientes que tem em cada 

tipo de alimento que a gente alimenta (CLARA, 2014). 
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Educação Alimentar é uma alimentação saudável, que vai contribuir para uma vida 

mais saudável (DILMA, 2014). 

 

Em relação à Educação Alimentar, eu acredito que seja uma alimentação mais 

adequada [...] mais para o lado da saúde. E Educação Nutricional é você aprender a 

comer direito [...] é está ensinando a comer de forma correta, alimentos corretos, nos 

horários corretos [...] aproximando o máximo possível da qualidade de vida. É 

alimentação balanceada [...] com o nível certo de carboidrato, de proteínas, lipídios, 

dentro da alimentação, tudo bem balanceado de acordo com a pirâmide alimentar 

(PILAR, 2014). 

 

É alimentação saudável né! [referindo-se a Educação Alimentar e Nutricional] [...] 

seria um lanche correto pela manhã, horário de almoço tudo direitinho [...] É uma 

alimentação correta [...] para mim é isso (MARTA, 2014). 

 

Para mim são frutas, verduras, cereais, água, carne branca, folhas [...]. Eles falam [os 

nutricionistas] para comer carne branca (DILMA, 2014). 

 

Uma Educação Nutricional para mim, eu vejo que seria [...] ela sendo prescrita [...] 

acompanhada por um profissional [...]. Com todas as suas qualidades nutritivas 

(RAUL, 2014). 

 

Ao analisarmos as falas acima, percebemos que, ao referirem ao conceito de EAN, 

os professores o associam a uma alimentação “saudável”,“adequada”,“correta” ou 

“prescrita”. O que pode estar associado à lógica racionalista da ciência da Nutrição, que é 

difundida e propagada pela mídia, por profissionais nutricionistas ou mesmo pelos livros 

didáticos adotados nas escolas cuja ênfase é dada à dimensão biológica e que, quase sempre, 

são propagados com tons normativos e/ou prescritivos (NEVES, BARCELLOS e VIANA, 

2014; OLIVEIRA, 2015; SILVA E FONSECA, 2009; VIANA et al., 2017).  

Todavia, destacamos que, embora a maioria dos professores tenha referido ao 

conceito de EAN como algo ligado ao biológico/nutricional/normativo, alguns elementos 

encontrados nas falas de Raul como - “temos que preocupar como o alimento chegou à 

mesa”, “é ensinar os alunos a identificar os sabores dos alimentos”, “ensinar a origem dos 

alimentos, de onde ele vem” - nos permitem visualizar o reconhecimento, por este professor, 

de ações como a valorização da história e cultivo da alimentação, a preocupação com o 

sistema alimentar e os aspectos afetivos comportamentais, estando estas, no nosso 

entendimento, mais ligadas à dimensão “Alimentar”. 

 

Nós temos que preocupar com o alimento, não é só em cima da mesa não, mas como 

que ele chegou ali para estar em cima da mesa (RAUL, 2014). 

 

Educação Alimentar e Nutricional seria [...] o professor ensinar o próprio aluno a 

pegar na colherzinha, então seria uma Educação Alimentar [...] sobre a postura dele 

[do aluno], sobre a necessidade de saborear, de identificar os sabores dos alimentos 

(RAUL, 2014). 

 

Esses dias os meninos da faculdade [referindo-se aos estagiários de agronomia] 

chegaram com umas fotos dos alimentos [...] começaram a perguntar que alimento 
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era aquele [...] e os meninos tentaram adivinhar o alimento, a origem daquele 

alimento, de onde ele vinha, se era vegetal, se era mineral, o quê que ele era (RAUL, 

2014). 

  

Teve um pessoal da faculdade aqui [da Agronomia], que veio trabalhar com os 

alunos do fundamental [...] começamos pegando argila e moldando o que eles [os 

alunos] entendiam por frutinhas [fomos] moldando frutas [...] plantamos uma 

sementinha, cuidando da terra e plantando a sementinha num vasinho [...] a 

plantinha cresceu, ficou maravilhosa (RAUL, 2014). 

 

As concepções relatadas pelo professor são relevantes na medida em que parecem 

ter sido constituídas ao longo de sua vida. Ao buscarmos sua gênese, atribuímos como 

possível fator constitutivo de suas falas, sua formação interdisciplinar – Magistério, Filosofia 

da Arte e Educação Física, poderíamos então pressupor que, transitar por diferentes áreas do 

conhecimento possivelmente contribuiu para a construção de um discurso e uma postura 

diferenciada dos demais professores. 

Ainda analisando as falas transcritas acima, salientamos que as atividades 

descritas pelo professor Raul foram desenvolvidas por estagiários do curso de Agronomia e, 

embora consideremos legítimo, no nosso entendimento essas ações também poderiam ser 

realizadas e exploradas pelos estagiários e/ou profissionais da Nutrição.  

Em suma, ao referirem ao conceito de EAN, podemos perceber que os professores 

acabam por reproduzir o discurso hegemônico vigente no campo da Nutrição como apontado 

por Carvalho, Luz e Prado (2011). Por outro lado, as dimensões socioculturais, afetivas e a 

sua relação com o sistema alimentar, tal como recomenda o Marco de Referência de EAN, 

ainda são pouco difundidas e/ou praticadas. Além disso, os livros didáticos utilizados pelos 

professores ainda trazem uma abordagem tradicional dos temas Alimentação e Nutrição 

(BRASIL, 2012a) – como veremos adiante –, fatores esses que influenciam as atividades 

realizadas pelos professores. Motivo pelo qual acreditamos que seria difícil que os mesmos se 

referissem ao conceito ampliado de EAN, o que os leva a reproduzir e desenvolver suas 

atividades didáticas baseadas nas verdades tidas como “absolutas” sem um posicionamento 

reflexivo. 

Poulain e Proença (2003) ao discutirem sobre a multidimensionalidade da 

alimentação apontam que esta é um fenômeno que comporta, de forma indissociável, as 

dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais. É importante enfatizar que, para 

construirmos um pensamento com vistas a superar a racionalidade nutricional, não devemos 

nos pautar na negação absoluta dos componentes nutricionais. Cabe reconhecer a 

complexidade do fenômeno de modo a refletirmos criticamente sobre ele, para que assim, 
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sejamos capazes de atenuar o reducionismo das ações educativas em Alimentação e Nutrição 

e, sobretudo, para que possamos vislumbrar as possibilidades de seu porvir. 

Trata-se de assumir uma postura crítica frente ao processo educativo, pois como 

nos afirma Brandão (1998) o processo educativo, é uma transformação da realidade pessoal 

que ocorre a todo instante; de modo que todo o conhecimento (re)construído é, por nós, 

produzido para resolver nossos problemas. Dessa forma, torna-se imprescindível interligar a 

Educação com o “Alimentar e Nutricional”, para que variadas concepções possam se fazer 

presentes e, sobretudo, para que as ações educativas de EAN estimulem o sujeito a 

problematizar sua realidade e o predispor a fazer escolhas autônomas sobre sua alimentação. 

Retomamos às falas dos professores para tentarmos desvelar como as ações e 

informações difundidas pelos profissionais da área influenciam as ações realizadas pelos 

mesmos em seu cotidiano. Ao descreverem as ações desenvolvidas na escola pelo profissional 

nutricionista e/ou estagiários do curso de Nutrição, os professores trazem em suas falas 

elementos que nos permitem desvelar que a atuação desses se restringe ao trabalho com 

alunos, com enfoque no valor nutritivo dos alimentos, na elaboração de cardápios e no 

treinamento de cantineiras. Além disso, constatamos que, embora todas as escolas 

pesquisadas recebam, periodicamente, visitas do profissional nutricionista, sua atuação ainda 

está distante das recomendações previstas. Vejamos as falas abaixo: 

 

Tem a nutricionista, na cozinha, que faz o lanche [...] a nutricionista que vai 

indicando o que os meninos [alunos] vão comer (CLARA, 2014). 

 

[Referindo-se à presença de estagiárias de nutrição na escola] No quarto ano eu tive 

umas alunas da faculdade [...] estavam fazendo um projeto [...]. Vinham na minha 

sala uma vez por semana [...] e começaram a passar o que tinha em cada alimento 

(CLARA, 2014). 

 

Há dois anos, três anos atrás, vinha um pessoal do grupo de Nutrição [...] 

[ensinavam] receitas para os meninos [alunos] [...] faziam, bolinhos dietéticos [...] 

bolinhos mais saudáveis, bolinhos de verdura [...] mas tudo assim, uma alimentação 

bem saudável (PILAR, 2014). 

 

Vêm nutricionistas [da prefeitura], que ministram esses cursos para as cantineiras 

[sobre alimentação] [...] “vira e mexe” tem curso paras cantineiras (PILAR, 2014). 

 

[tem a nutricionista] que traz o cardápio. Elas vêm aqui de uma a duas vezes [por 

mês] [...] já trazem todo um cardápio de compras e um cardápio já estudado com 

elas [com as cantineiras] aqui (RAUL, 2014). 

 

Vêm nutricionistas, da Secretaria de Educação [...] fica mais é na área das 

cantineiras, da alimentação da escola (PILAR, 2014). 

 

Quando nos dizem que “o nutricionista vai indicando o que os alunos vão 

comer”, “fica na cozinha”, “passam para os alunos o que tem em cada alimento”, “trazem o 
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cardápio”, “ministram cursos para cantineiras” ou “ficam mais na área da alimentação da 

escola” podemos inferir que, de fato, a EAN não é uma realidade nas escolas estudadas. 

No estudo realizado por Souza et al., (2017) os autores constataram o não 

cumprimento, pela maioria dos nutricionistas que atuam na alimentação escolar, de 

atribuições a eles conferidas, em especial, em relação às ações de EAN. Sobre isso ainda 

sinalizam que, embora os profissionais conheçam suas atribuições, ainda enfrentam 

dificuldades para exercer suas atividades, seja pela sobrecarrega de trabalho, infraestrutura 

deficiente, pelo limitado quantitativo de profissionais que atuam na área, como também pela 

sua qualificação/formação  (CHAVES et al., 2013; SOUZA et al., 2017).  

Torna-se relevante, para que possamos melhor compreender “os porquês” das 

concepções constituídas pelos professores, refletirmos sobre a formação do profissional 

nutricionista. Precisamos entender que esse profissional surgiu no Brasil como dietista, isto é, 

aquele profissional que tinha como função precípua prescrever dietas com a finalidade de 

tratar à saúde dos pacientes (VASCONCELOS, 2002). Assim, podemos entender que, desde 

sua criação, a atuação desse profissional se restringia ao tratamento das questões nutricionais 

dos sujeitos.  

Santos, L. (2003) esclarece-nos também, no que tange à atuação do nutricionista, 

a centralidade conferida ao seu papel enquanto disseminador de informações, com uso de 

abordagens educativas tradicionais, com enfoque na simples transmissão de conteúdos 

técnicos sobre Alimentação e Nutrição. Vale lembrar que, dentro dessa discussão, há um 

acentuado debate sobre a necessidade de reestruturar a formação do nutricionista com vistas a 

uma formação humanista reflexiva. 

Motta, Oliveira e Boog (2003), ao discutirem a formação em nutrição no Brasil, 

afirmam que o nutricionista foi condicionado, na sua formação, a centrar as questões da 

Alimentação e Nutrição na dimensão biológica, sem suficiente articulação com os aspectos 

socioculturais. Souza et al. (2017) em seu estudo também nos mostram que os cursos de 

graduação não têm a acompanhado o crescimento do trabalho na área da alimentação escolar, 

com pouco investimento acadêmico na saúde coletiva. 

Todavia, é possível refletirmos sobre o devir da formação desse profissional. De 

acordo com Machado (2014, p.166) “‘tornar-se’ nutricionista é um processo que vai ‘se dando’ 

a partir das vivências do sujeito e, portanto, precisa ser entendido em seu processo de 

constituição”. A autora, em concordância com os autores ora citados, enfatiza a necessidade de 

valorizar a formação de um profissional que seja crítico diante da realidade, que firme 

compromisso com as necessidades do sujeito concreto e reestruture sua conduta; que consiga 
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superar as dicotomias homem-comida, alimento-nutriente e que, sobretudo, não perca sua 

função social – comportando em sua prática conhecimentos e competências técnicas às 

questões socioculturais que cercam o ato humano de se alimentar – questões estas que 

geralmente estão marginalizadas na formação dos nutricionistas.  

Avançando na análise das entrevistas, evidenciamos na história pessoal de Joana 

elementos sobre a alimentação escolar, que são reveladores de uma realidade distinta da 

presenciada hoje em dia nas escolas públicas brasileiras. Descrevendo a alimentação escolar, 

a professora vai se dando conta e, nos permitindo conhecer, as significações atribuídas a 

mesma. 

 

Alimentação, hoje em dia [...] não tanto problema de alimentação na escola. Hoje, 

mas quando eu comecei [atuar como professora] a gente tinha [...]. No sentido dos 

meninos não alimentarem bem (JOANA, 2014). 

 

Hoje melhorou bem a alimentação. E a questão também da escola. A escola não 

preocupava muito com a questão de frutas, de balancear aquela comida [...] e o 

menino [o aluno] merendava quantas vezes ele quisesse. Então, hoje eu acho que 

tem uma forma de estarem dosando bem esses grupos de alimentos, a quantidade, 

quais são oferecidos para a criança (JOANA, 2014). 

 

Antes era tão complicada em relação à merenda escolar, que teve uma época aqui 

[em Diamantina], numa escola que eu trabalhei [...] que era a semana inteira 

macarrão. [...] e você acha que é macarrão com alguma coisa, como é hoje? Com 

verdura? Carne? [...]. Era macarrão sem nada [...]. Leite e carne era a gente [o 

professor] que levava (JOANA, 2014). 

 

Primeiramente, ao relatar a qualidade da alimentação escolar “os alunos não 

alimentavam bem”, “era a semana inteira macarrão”, “hoje tem uma forma de dosar os 

grupos de alimentos, a quantidade”, Joana nos mostra como se dava a alimentação escolar, 

há aproximadamente 19 anos, e as significações por ela atribuída. Ao descrevê-la ela nos 

revela sentidos que para nós ganham importância. Ao buscarmos a historicidade da 

alimentação escolar, encontramos ganhos percebidos a partir da inserção do nutricionista 

nesse cenário. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que regulamenta a 

alimentação escolar, no Brasil remete ao ano de 1955 e, somente, após quatro décadas da 

instituição do Programa, o nutricionista foi apontado como o profissional responsável pela 

elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, inserção oficializada pela Lei 

n° 11.947/2009 (BRASIL, 2009; CHAVES et al., 2013).  

Apesar das evidências históricas sobre a remota inserção/atuação do nutricionista 

nos órgãos de planejamento, gestão e execução do PNAE, a institucionalização da 
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incorporação deste profissional, é um processo recente (BRASIL, 1994; 2009; 2013). Torna-

se importante marcar alguns avanços presenciados com essa incorporação, pois, se por um 

lado, a atuação do nutricionista, inicialmente, limitava-se à elaboração do cardápio, a partir da 

Lei n° 11.947/2009, da Resolução CFN nº 465/2010 e nº 26/2013, novas atividades técnicas 

foram incorporadas à rotina do profissional. Dentre elas destacamos a necessidade e exigência 

para que este profissional utilize, no mínimo 30%, dos recursos da alimentação escolar para 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e, além disso, deve 

estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2009; 2010; 2013). 

Nesta perspectiva, percebemos tanto nas falas de Joana, transcritas acima, quanto 

nas do professor Raul, os sentidos referentes à melhoria da qualidade e variedade da 

alimentação escolar, com uma maior utilização de produtos alimentares locais, uma realidade 

que é vivenciada pela escola, pelos professores e pelos alunos que são beneficiados.  

 

A escola [...] geralmente recebe alimentos, “n” tipo de alimentos [...] A 

responsabilidade não é pequena com a alimentação [...] porque a alimentação aqui é 

boa (RAUL, 2014). 

 

Tem um almoço e tem a janta na parte da tarde para os alunos da creche e para os 

alunos de cindo e quatro anos (RAUL, 2014). 

 

A atitude reflexiva desses professores em torno da melhora da alimentação escolar 

pode se justificar por alguns motivos. Primeiramente, a instituição do PNAE pode ser 

considerada como uma das expressões que oficializam a busca de uma nova direção das 

políticas públicas de Alimentação e Nutrição, quando propõe a garantia de uma alimentação 

de qualidade, com o uso de produtos agrícolas locais, que respeitem a cultura, as tradições e 

os hábitos alimentares dos escolares. Em segundo lugar, observa-se uma maior inserção do 

nutricionista na coordenação das ações de alimentação escolar. A presença deste profissional, 

ainda que não de forma satisfatória, à frente do PNAE trouxe contribuições significativas à 

alimentação escolar (BRASIL, 2009; CHAVES et al., 2013, SOUZA et al., 2017). 

Prosseguindo nas discussões, é preciso também refletir sobre as implicações que o 

conhecimento difundido pelos profissionais nutricionistas e/ou pelas pesquisas realizadas no 

âmbito escolar, possam ter sobre as ações didático-pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores. Enfatizamos que os mesmos têm implicações diretas nas atividades realizadas 

por estes, revelando-se como reflexo da racionalidade nutricional e da tradicional concepção 
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de educação em Alimentação e Nutrição, que se afasta da multidimensionalidade da 

alimentação e de sua problematização pelos alunos. 

 

Os meninos [...] trazem aqueles – eu chamo de isopor e eles chamam de pipocão 

[...]. Eu acho um absurdo [...]. [Eles trazem] Bala, muita bala, muito chiclete [...]. 

Pipoca. É muito doce, muito dessas “bobajadas” (MARTA, 2014) 

 

Eu não trabalho [diretamente] [...] é um comentário que surge [...] quando [os alunos 

levam] pipocão aí, aproveito para poder falar [...] que não é saudável e mostrar com 

o quê que ele pode está trocando [referindo-se aos alimentos saudáveis] (DILMA, 

2014). 

 

Oriento na hora do lanche, a trazerem lanches mais nutritivos, a lancharem na 

escola, em vez de trazerem essas bolachinhas [...] mas de maneira superficial, é em 

uma conversa, diálogo, de uma situação que surge [...] o sistematizado eu já 

trabalhei, mais esse ano mesmo foi mais diálogo mesmo (PILAR, 2014). 

 

Quando nos dizem que intervêm na alimentação dos alunos como “oriento na 

hora do lanche a trazerem lanches nutritivos”, “quando os alunos levam pipocão eu 

aproveito para falar que não é saudável” ou “oriento a lancharem na escola” acreditamos 

que os professores, de alguma forma, se apropriam das informações difundidas pelos 

profissionais da área. Como já referido anteriormente, as ações na área da Alimentação e 

Nutrição ainda estão baseadas na prescritividade e normatividade, em especial quando as 

ações envolvem a promoção da alimentação saudável.  

Ainda em relação às falas acima, os professores vivenciam as contradições entre o 

ser e o parecer EAN, quando nos revelam o trabalho “superficial”, mais de “orientação”, 

como uma “conversa”, um “diálogo”. É provável que, ao ministrarem os conteúdos, 

esvaziadas de uma reflexão crítica, os professores tenham uma postura centrada na simples 

transmissão de conhecimentos.  

 

Lá na minha sala eu tenho problema com esse tal de pipocão [...]. Todo dia eles 

trazem pipocão [...]. Eu falei com eles [os alunos], o pipocão ele não tem nada de 

vitamina [...] quando eu [...] coloquei para eles [os alunos] esse negócio das pipocas 

[...] para deixar de comer pipoca para comer uma fruta. Talvez eles até tenham 

[frutas], mas não tem costume de comer (CLARA, 2014).  

 

Os meninos hoje em dia [...] são obesos [...] por causa de descontrole na alimentação 

[...]. Tem um menino [...] eu converso muito com ele, ele é gordinho, obeso [...] ele 

traz muito pipocão na merenda [...] e ele até começou a trazer frutas [...] depois não 

trouxe mais (CLARA, 2014). 

 

Os meninos [os alunos] são assim, eles escutam, acham aquele trem bonito, mas não 

colocam em prática (CLARA, 2014). 

 

[quando a professora fala do pipocão] “Não faz mal não tia”. “Nossa verdura eu não 

como não! Deus me livre, que vontade de vomitar”. (MARTA, 2014). 
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Igual na hora do lanche, pode ser o melhor [referindo-se as verduras e frutas] [...] 

mas eles [os alunos] gostam é de comer macarrão [...]. A escola tem uns dias na 

semana, que manda distribuir maça, laranja, e tem uns [alunos] que jogam fora na 

rua [...] falta de hábito mesmo (MARTA, 2014).. 

 

 

Acreditamos, pelos recortes acima, que a prática pedagógica dos professores não 

ajuda a esclarecer aos alunos o porquê de seguir os ensinamentos transmitidos pelos 

professores, sendo pouco provável que essas atividades sejam capazes de ajudar os alunos a 

ressignificarem à relação que têm com a alimentação. Possivelmente, os professores não 

percebem que para estimular mudanças de comportamento dos alunos, é preciso ir além, no 

sentido de modificar as significações que os alunos atribuem à alimentação, para que se 

tornem mais críticos e, com isso, façam escolhas alimentares autônomas. No entanto, é 

preciso marcar que os professores também não tem um conhecimento e/ou formação sobre 

assuntos relacionados à temática da EAN, como veremos adiante. 

Gonçalves (2015)
29

 ao avaliar, se e como a EAN era um tema trabalhado na 

escola, na perspectiva dos alunos do 5º ano do ensino fundamental I de escolas municipais de 

Diamantina/MG, constatou que a temática não foi trabalhada em suas múltiplas dimensões e 

também não foi trabalhada de forma dialógica no sentido de promover reflexões e discussões 

críticas pelos alunos. 

Em suma, ressaltamos que, ao se referirem ao conceito de EAN, os professores 

não se atêm à sua especificidade, ou seja, dizem das ações mais ligadas à Educação 

Nutricional. Essas concepções apontam para a reflexão entre quem come e a comida, pois o 

alimento é o símbolo de um “parecer ser” que seu consumo sugere. Desta maneira, 

consideramos que as significações atribuídas à EAN como sendo uma alimentação 

“adequada”, “balanceada”, “correta”, “equilibrada”, “prescrita” se baseiam no 

comportamento fossilizado em torno da alimentação saudável que, no nosso entendimento, é 

moldado pela racionalidade nutricional.  

Decerto que não pretendemos aqui desdenhar a racionalidade nutricional. Mas, 

para além disso, pretendemos refletir sobre a ingênua atitude de não reconhecer a emergência 

deste fenômeno. Há que se considerar como essencial esta reflexão para o entendimento da 

polissemia que envolve o ato de se alimentar.  

 

                                                           
29

 Este trabalho, como já comentando anteriormente, também derivou da pesquisa intitulada “Desenvolvimento 

de estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar”, que 

objetivou examinar se e como EAN era abordada nos livros didáticos adotados no ensino fundamental I da rede 

municipal de Diamantina/MG. 
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3.2.2 Núcleo Temático II – Processo de (não)inclusão da EAN no contexto escolar: 

dificuldades e desafios. 

 

Nesse núcleo pretendemos discutir se e como as ações de EAN são incluídas, 

pelos professores, em suas atividades, pois consideramos necessário, nos aproximarmos das 

significações atribuídas por estes em relação às reais condições para sua inclusão no contexto 

escolar. Esse núcleo, formado a partir das falas dos professores, é constituído pela articulação 

dos seguintes Núcleos de Significação individuais: O conflito na abordagem de EAN: 

atividades realizadas versus dificuldades enfrentadas, Desafios do professor em trabalhar 

com EAN diante a realidade dos documentos norteadores da escola, Os desafios enfrentados 

pela professora no que se refere à inclusão da EAN no contexto escolar, Documentos 

norteadores à inclusão da EAN: limites e desafios, O trabalho com assuntos de Alimentação 

e Nutrição: o distanciamento entre a intenção e a ação, Os temas de Alimentação e Nutrição 

na escola: atividades realizadas versus dificuldades enfrentadas, Conflito na abordagem de 

EAN: das dificuldades enfrentadas às atividades realizadas e Os desafios enfrentados pela 

professora no que se refere à inclusão da EAN no contexto escolar. 

Deste modo, colocamos em evidência nesse núcleo a dimensão subjetiva para 

destacar que a atividade didático-pedagógica do professor e em geral da escola não se faz 

somente quando se tem interesse, formação acadêmica ou por meio da implementação de 

políticas públicas relativas a essa temática. Para isso, tentaremos desvelar o que subjaz ao 

processo de (não)inclusão da EAN e, pela descrição que fazem das suas atividades, as 

barreiras e limitações referidas à sua inserção no cotidiano escolar.  

O reconhecimento da importância de se realizar atividades de EAN são elementos 

que se revelam nas falas de alguns professores. No entanto, alguns professores mostram-se, ao 

mesmo tempo, impossibilitados de realizarem essas atividades, seja pela falta de estrutura 

física da escola, pela rigidez curricular e/ou sobrecarga de trabalho. De fato, quando nos 

dizem que “a escola não tem espaço físico favorável”, “se você sair da matriz curricular 

você é cobrada”, “é difícil, porque temos que dar conta da matriz curricular”, “a matriz é 

muito extensa, a gente fica apertada”, é possível inferir porque os professores encontram 

dificuldades para incluir efetivamente a EAN em suas atividades didático-pedagógicas.  

 

Eu acho importante trabalhar [o tema EAN] [...] para mostrar para eles [os alunos] 

que é importante comer todos os tipos de alimentos, verduras, frutas (CLARA, 

2014). 

 



 

71 

 

 

 

A escola não tem um espaço físico favorável, porque para você fazer uma aula bem 

preparada com esse tema [EAN] você tem que tirar os meninos [alunos] da sala de 

aula (MARTA, 2014). 

 

A questão da matriz [curricular] você não pode sair que você é cobrado [pelas 

supervisoras] [...] mas elas também não tem culpa [as supervisoras], porque também 

são cobradas pela secretaria de educação (MARTA, 2014). 

 

É difícil! [trabalhar outros temas] Você tem que dá conta. E não é reclamação minha 

não, todas as colegas falam o mesmo [...]. Nós temos que dá conta da grade 

curricular toda [...] você tem que terminar [...] final do ano mesmo você tem correr 

porque é exigido mesmo, você tem que terminar (MARTA, 2014). 

 

O conteúdo é extenso [...] a proposta é que seja cumprido [referindo-se aos 

conteúdos obrigatórios] [...]. Então, a gente fica meio apertada [...] a matriz 

curricular desse ano mesmo, ela tá bem extensa (PILAR, 2014). 

 

Pela quantidade de conteúdos que nós temos, aproveitando um conteúdo dentro do 

outro dá para ser trabalhado [EAN] porque senão a gente não dá conta [...]. É muito 

conteúdo separado! E são conteúdos importantes, não tem como (JOANA, 2014). 

 

Da mesma forma, ao serem questionados sobre as possibilidades de trabalharem 

com essa temática, os professores afirmam sentirem-se cobrados pela equipe 

pedagógica/supervisores, para cumprirem os conteúdos obrigatórios e, em função disso, 

também se sentem impossibilitados ou mesmo impedidos de adicionarem os conteúdos 

referentes à EAN nas suas atividades didático-pedagógicas. Vejamos as falas da professora 

Marta: 

 

Trabalhar EAN em história eu acho difícil! Porque a gente não vai poder sair da 

matriz, porque eles [referindo-se aos supervisores] não vão permitir, a gente tem que 

seguir [a matriz] (MARTA, 2014). 

 

Se sair da matriz [as supervisoras] falam “aqui oh vocês tão atrasadas” aí você tem 

que voltar, fica parecendo que a gente está perdendo tempo (MARTA, 2014). 

 

Igual mesmo, eu poderia trabalhar geografia, ciências, história, o português, poderia 

trazer um texto, ele vai fazer interpretação oral [...] mas aí eu tenho que dá conta do 

caderno de história, português, matemática, geografia. E aí se eu não os mostro [os 

supervisores] eles falam “você não trabalhou” (MARTA, 2014). 

 

Por outro lado, encontramos nas falas de alguns professores relatos recorrentes 

sobre o pouco conhecimento que têm e/ou a ausência de cursos ofertados pela Secretaria 

Municipal da Educação para lidarem com os temas Alimentação e Nutrição. Como por 

exemplo, quando nos dizem que “a gente não vê isso”, “como que você trabalha uma coisa, 

que você não viu, que não teve uma capacitação”, “necessitamos de mais embasamento 

teórico”, “nós já tivemos vários cursos de capacitação, mas sobre isso não”. Evidenciamos 

ainda que, a maioria dos cursos, dos quais já participaram, é direcionada a outros temas por 

isso, reafirmam em suas falas a necessidade de formação nesta temática.  
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Na faculdade de pedagogia, a gente não vê isso. No Normal superior [...] como que 

você trabalha uma coisa, que você não viu, que não teve uma capacitação, fica difícil 

[...]. Acredito que seria um bom caminho, um curso de capacitação [...] coisas 

básicas mesmo, que a gente poderia está atendendo tanto os alunos quanto ao 

pessoal de casa (PILAR, 2014). 

 

[necessitamos] de mais embasamento teórico. Eu acredito que se a gente fosse 

capacitada principalmente na divisão de cada idade [...]. Podemos apresentar a 

pirâmide alimentar, mas só que vai muito, além disso. Então [...] tem uma 

deficiência sim (PILAR, 2014). 

 

Acho que deveria ter um curso sim [referindo-se a necessidade de treinamento em 

EAN] [...]. Logo no princípio do ano ter um curso falando dessa área [refere à área 

de Alimentação e Nutrição] [...]. No princípio do ano vocês deveriam tentar fazer 

uma capacitação para gente, para nós professores daqui (CLARA, 2014). 

 

Não! Nós já tivemos vários cursos de capacitação, mas sobre isso não. Nesse tema 

não [...]. Nós já fizemos várias oficinas de livro, mas de alimentação não [...]. Já 

tivemos [oficinas] de leitura, projeto de brinquedos ecológicos, mas alimentação 

nunca foi falado (MARTA, 2014). 

 

Mota e Teixeira (2012) pontuam que mesmo parecendo não compreenderem a 

alimentação enquanto um fenômeno complexo, ou mesmos a EAN em seu sentido amplo, os 

professores pesquisados apontam para a necessidade de um trabalho sistemático. Em relação 

às suas práticas justificam que a “falta de formação” para fazê-lo, a “extensa programação 

curricular” a ser seguida e a “inadequada estrutura escolar” são alguns elementos 

dificultadores para a efetiva inclusão da EAN, como apontado pelos professores desta 

pesquisa. 

Outro aspecto, que se faz importante, diz da relação que os professores 

demonstram ter com os documentos norteadores das suas práticas pedagógicas, quais sejam, o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e a Matriz Curricular (MC). Como pode ser observado nos 

trechos abaixo, os mesmos relatam não terem participado da elaboração desses documentos, o 

que por si só, já denota uma falha na dinâmica escolar. Pois a orientação é que estes 

documentos sejam construídos coletivamente por todos os atores envolvidos, levando em 

consideração as necessidades da comunidade na qual a escola está inserida. 

 

Eu acho que não fala não [assuntos relativos à EAN] [...] não posso afirmar que não 

tem não [...] Eu não tive acesso para eu ver mesmo se tem Educação Alimentar [...] 

pelo que eu já tive acesso assim, não fala não (CLARA, 2014). 

 

Nós não participamos [da construção do PPP] [...]. Tem ele lá [na sala da direção da 

escola], mas só que a gente quase não tem tempo de ficar olhando (CLARA, 2014). 

 

Eu não participei da construção dele [PPP] [...] então eu não sei se nele contempla a 

Educação Alimentar [...]. Porque não tem na matriz curricular. Então, é muito mais 
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fácil você trabalhar o que está [na matriz] [...]. A elaboração do tema EAN ele é 

indireto [...] aí a gente faz aproximação (PILAR, 2014). 

 

Nessa direção, acrescentamos que além de referirem a não participação na 

elaboração do PPP e da MC, os professores também demonstram não utilizá-los, por vezes, 

ficando guardados e engavetados, sem a devida utilização. Cabe ainda destacar que a presença 

do PPP e da MC na escola parece representar para os professores apenas uma exigência da 

Secretaria Municipal da Educação, haja vista que quando são questionados sobre a existência 

dos conteúdos de Alimentação e Nutrição nestes, as respostas dadas demonstram falta de 

conhecimento. O que nos permite supor que os professores pouco os consultam/utilizam. 

É importante ainda marcar que, no âmbito da pesquisa “Desenvolvimento de 

Estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do 

escolar”, já citada anteriormente, foram analisados o PPP das escolas
30

. Dessa análise, 

constatou-se a ausência dos conteúdos de Alimentação e Nutrição de maneira sistemática
31

 ou 

que configurasse, para os professores, uma possibilidade de trabalhar efetivamente a EAN. 

Tal fato corrobora a necessidade de reavaliação dos conteúdos previstos e a construção 

colaborativa destes documentos pela comunidade escolar. 

Das análises realizadas até aqui podemos perceber que a inclusão da EAN não 

acontece efetivamente nas escolas pesquisadas e, o que de fato se trabalha, mesmo que de 

maneira “superficial”, “pontual” ou “indireta” são atividades de EN. Embora os professores 

reconheçam a importância dessa temática para a formação dos hábitos alimentares dos 

escolares, na prática ela não é trabalhada, seja pela “falta de formação”, pela “inadequada 

estrutura curricular”, pela “sobrecarga de trabalho” ou pelo fato de a considerarem como 

um “tema específico da área da saúde”. 

Cabe aqui assinalar que a EAN não é um conteúdo obrigatório a ser trabalhado 

pelos professores, pelo contrário, ele deve figurar como uma temática que perpasse por todas 

as disciplinas (BRASIL, 2009; 2013). Entretanto, essa temática é abordada quase que 

exclusivamente na disciplina de ciências. 

 
Eu lembro que no princípio do ano tem na matriz curricular [...] de ciências, tem a 

matéria que é a alimentação, saúde, que a gente estuda [...] e dentro a gente tem que 

                                                           
30

 As informações obtidas, não foram objeto de estudo dessa dissertação, entretanto, foram fundamentais para 

auxiliar o processo de análise e apreensão das falas dos professores, por consideramos que o acesso a este 

material nos permitiria avançar em relação ao entendimento da organização curricular da escola para que assim 

pudéssemos compreender a atividade dos professores em relação a (não)inclusão da EAN. 

 
31

 Foi constatado que os assuntos relacionados à Alimentação e Nutrição apareciam dispersos, utilizados algumas 

vezes apenas para fins ilustrativos, não havendo transversalidade. 
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trabalhar a nutrição, os nutrientes dos alimentos, então inclui tudo isso (CLARA, 

2014). 

 

No quinto ano é obrigatório a gente dá [o tema alimentação] porque tem aquela parte 

de Ciências que a gente da sobre saúde e tudo isso inclui uma alimentação (CLARA, 

2014). 

 

Eu trabalhei mesmo no princípio do ano porque tinha uma matéria falando sobre o 

tipo de alimentação, a saúde, envolvendo a saúde, higiene, aí eu entrei nisso tudo 

agora no quinto ano [...] trabalhei em ciências o valor calórico do alimento 

(CLARA, 2014). 

 

Em ciências, entra água, aí nós entramos na alimentação e depois corpo humano [...] 

trabalho os alimentos mesmo. A pirâmide, o que faz a gordura. O que faz mal em 

excesso, o que não faz (MARTA, 2014). 

 

A gente já trabalha em ciências [o tema Alimentação e Nutrição] [...]. Já está dentro 

da grade curricular esse tema, agora não sei se a gente trabalha corretamente, porque 

a gente trabalha em cima de matriz curricular [...]. Eu sigo a matriz curricular [para 

planejar as aulas] mas fica parecendo uma coisa solta [...]. Primeiro em ciências a 

gente vai trabalhando solo, água, planta, aí de repente você passa para alimentação 

[...] no quarto bimestre você já trabalha o corpo com os meninos [os alunos] então 

não é uma coisa amarrada  (MARTA, 2014).  

 

Nas Ciências a gente estuda com eles [os alunos] o alimento [...]. Nós já trabalhamos 

[...] em certas disciplinas, como as Ciências [...] (RAUL, 2014). 

 

Como podemos perceber as significações atribuídas pelos professores às suas 

ações cotidianas permanecem mais próximas ao modelo tradicional/biologicista, com 

atividades ainda voltadas para a lógica da transmissão de informações, a valorização dos 

nutrientes e prevenção de doenças. Tal constatação coaduna com o estudo de Santos, L. 

(2012) que identificou que as práticas educativas de EAN ainda estão voltadas para a lógica 

da prevenção  da saúde.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) os temas 

Alimentação e Nutrição são abordados, em sua maioria, na disciplina de ciências. Sobre isso 

sinalizamos que, em que pese os avanços na formulação das políticas públicas em 

Alimentação e Nutrição, na prática pouco se caminhou para romper com a tendência de tratar 

a alimentação como um processo exclusivamente biológico. Logo, respeitadas as possíveis 

exceções, o que se tem, ainda hoje, é o ensino de saúde/alimentação/nutrição centrado 

basicamente na transmissão de informações referentes aos alimentos e seus nutrientes e sua 

função no organismo humano (CABRAL, 2008; PIPITONE et al., 2003).  

Passando à interpretação das falas dos professores em relação à utilização dos 

livros didáticos como possível instrumento de apoio a inclusão da EAN, buscamos elucidar 

como este recurso auxilia o trabalho dos professores: 
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O livro didático é bem resumido uma, duas páginas cita um pouco [os temas 

Alimentação e Nutrição] aí acabou e fecha [...] fica parecendo uma coisa solta né  

(MARTA, 2014). 

 

[Os livros didáticos dão suporte à inclusão da EAN?] Não. O de ciências [deveria] 

porque entra em ciências né [referindo-se ao tema Alimentação e Nutrição] com 

certeza não! (MARTA, 2014). 

 

Os livros didáticos não dão apoio para gente [em relação à abordagem tema 

Alimentação e Nutrição] [...]. Eu sinto a necessidade, principalmente nesses livros 

didáticos vir abordando muito pouco [os temas Alimentação e Nutrição] (PILAR, 

2014). 

 

[E os livros abordam os conteúdos específicos de EAN?] Não. Bem dentro assim do 

que a gente tá discutindo não. Falta, esclarecimento para o aluno (RAUL, 2014). 

 

Há uma distorção grande entre o conteúdo que a gente trabalha e o livro didático do 

ano específico que a gente trabalha [...] às vezes, eu estou trabalhando com o 

conteúdo, e vou achar esse conteúdo lá no livro segundo ano. O professor que está 

trabalhando no livro segundo ano, ele não dá conta de trabalhar aquela atividade ali 

do segundo ano que é muito avançada, aí ele tem que buscar no livro do primeiro 

ano (JOANA, 2014). 

 

Ciências eu nem trabalho, deixo [o livro] aqui no armário da outra professora [...]. 

Não tem o que a gente precisa, da forma que a gente precisa (JOANA, 2014). 

 

Em relação à utilização desse recurso como instrumento de apoio à inclusão da 

EAN, encontramos que os professores o consideram inadequado, referem ainda que os temas 

Alimentação e Nutrição presente nos livros didáticos são “bem resumidos”, “fica uma coisa 

solta”, “não tem o que a gente precisa”, “não dão suporte”. O primeiro recorte da fala de 

Joana, transcrito acima, ainda demonstra a distância existente entre o conteúdo encontrado 

nos livros didáticos e sua adequação ao ano escolar, o que possivelmente contribui para a 

insuficiente abordagem da temática. 

Diante da inadequação e/ou insuficiência de conteúdos de Alimentação e Nutrição 

nos livros didáticos, em alguns momentos é possível apreender que os professores necessitam 

buscar outras fontes de informações: 

 

[Como o livro é bem resumido] a gente procura outros textos, entra na internet, 

procura [...] faço um trabalho, faço uma síntese do que é melhor, do que é 

importante e passo para os meninos [alunos] (MARTA, 2014). 

 

A gente acha bastante site [...] bastante coisa interessante [...] antes a gente não 

achava nada, era só livro (MARTA, 2014). 

 

Eu busco outras fontes de informação na internet, sites, blogs, da área educação [...] 

na própria universidade, trocando, informações lá com professores (PILAR, 2014). 

 

Contudo, é importante marcar que usar fontes como “sites, blogs e revistas” exige 

que os professores sejam críticos em relação às informações encontradas e requer dos 
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professores discernimento quanto às limitações e incoerências das informações, bem como 

um posicionamento crítico sobre o que está posto. 

Oliveira (2015)
32

 ao avaliar a presença dos conteúdos de Alimentação e Nutrição, 

na perspectiva da EAN nos livros didáticos adotados por professores do ensino fundamental I 

das escolas municipais de Diamantina/MG, evidenciou que apenas 8,16% dos livros traziam 

uma intenção pedagógica explícita de EAN, sendo o livro de ciências o que mais apresentou 

(51,30%) esta temática. Quando evidente, visões teórico-metodológicas tradicionais sobre a 

EAN foram predominantes, com foco nos nutrientes e não nos alimentos, ou seja, na visão 

racionalista da alimentação. Estes achados coadunam com o estudo de Andrade (2012), que 

também evidenciou haver carência nos livros didáticos de atividades com intenção de EAN, 

além de inadequação quanto à sua abordagem.  

Nesse sentido, mesmos que os professores participantes da pesquisa utilizassem 

efetivamente os livros didáticos em suas aulas, podemos inferir que os livros adotados na rede 

municipal não se configurariam como recurso adequado à inclusão da EAN como 

preconizado pelo Marco de Referência de EAN, que sugere que “a prática de Educação 

Alimentar e Nutricional deva fazer uso de abordagens e recursos educacionais 

problematizadores e ativos” (BRASIL, 2012a, p.23). Além disso, há de se destacar que os 

livros didáticos avaliados, em sua maioria, eram edições anteriores à publicação do Marco de 

Referência. 

Por fim, consideramos que a análise do processo de (não)inclusão da EAN pelos 

professores revela que os sentidos por eles atribuídos são indicativos da ideia que se têm sobre 

a EAN como um assunto relevante a ser trabalhado na escola, mas que, contraditoriamente, 

não encontram as condições objetivas para sua efetiva inclusão. “A inadequada estrutura 

física e material da escola, sua engessada estrutura educacional, a falta de formação 

profissional, a falta de tempo e também a insuficiência/inadequação dos documentos 

norteadores e livros didáticos” foram elementos apontados como dificultadores. Além disso, 

podemos perceber que, mesmo “superficialmente”, “pontualmente” o que é presenciado na 

rotina desses professores são ações de EN, estando estas distantes da pretendida EAN. 

 

                                                           
32

 Este trabalho, como já citado anteriormente, também derivou da pesquisa intitulada “Desenvolvimento de 

estratégia de formação de educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar”, que 

objetivou examinar se e como EAN era abordada nos livros didáticos adotados no ensino fundamental I da rede 

municipal de Diamantina/MG. 
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3.2.3 Núcleo Temático III – Significações das ações realizadas: o caráter pontual, 

responsabilização compartilhada e as possibilidades de avanços na abordagem de EAN. 

 

Este Núcleo Temático é composto pela articulação dos seguintes Núcleos de 

Significação individuais: Atividades de EAN: abordagem pontual: ação conjunta com a 

família e a possibilidade de uma abordagem interdisciplinar; Das ações pontuais aos 

caminhos possíveis à construção de uma perspectiva interdisciplinar em EAN; Caminhos 

possíveis à EAN: da necessidade à possibilidade de uma abordagem interdisciplinar; O 

trabalho interdisciplinar em Alimentação e Nutrição, suas possibilidades e desafios diante da 

realidade da escola e das famílias e A EAN na escola: das atividades realizadas às 

possibilidades de sua inclusão no contexto escolar.  

Ao tentarmos apreender as significações atribuídas pelos professores à inserção da 

EAN em suas atividades didático-pedagógicas, evidenciamos como elemento marcante em 

suas falas, a impossibilidade para que essa temática seja efetivamente inserida em suas aulas. 

A discussão que propomos nesse núcleo se relaciona com o anterior e avança na reflexão 

sobre o caráter pontual das ações realizadas, à atribuição da responsabilidade das ações aos 

profissionais da saúde/nutricionistas, à escola e/ou à família. Além disso, propomos nesse 

núcleo avançar na discussão à inserção interdisciplinar e transversal da EAN. 

Tomemos como ponto de partida o caráter excepcional das ações de EAN 

realizadas na escola. Consideramos que, por se restringirem à “semana da alimentação”, à 

“semana pela vida” ou às ações realizadas “por estagiários do curso de Nutrição”, estas  

assumem um caráter pontual e, em sua maioria, estão voltadas à dimensão “Nutricional”. 

 

Não tem atividade específica para trabalhar com EAN na escola não [...]. Aqui teve 

alguns anos atrás, começou [a semana da Alimentação] (CLARA, 2014). 

 

Olha [...] nós temos uma semana onde [...] juntamente, com o pessoal da área da 

saúde, a gente faz um intensivão [...] no sentido mais de abordar o tema mais 

incisivo com os alunos (RAUL, 2014). 

 

A semana da alimentação geralmente dura uns três dias [...] ano passado teve o 

pessoal da faculdade [as estagiárias de nutrição] entraram em cada sala, fizeram [...] 

um acompanhamento com a hortinha (RAUL, 2014). 

 

Na verdade [...] todas as escolas estão fazendo uma semana que chama Semana pela 

Vida [...] a escola [...] não deixou de trabalhar a alimentação [...] contribuição do 

negro na alimentação [...] e alimentação foi um dos temas que nós imaginamos 

trabalhar (JOANA, 2014). 

 

Apresentamos ainda alguns recortes para demonstrar o caráter pontual observado 

nas ações de EAN realizadas na escola em parceria com a universidade. Acreditamos que as 



 

 

 

78 

 

 

 

ações realizadas apresentam-se desarticuladas: tanto por parte dos professores, que presos a 

matriz curricular, não vislumbram possibilidade de articular a EAN aos conteúdos trabalhados 

em sala de aula, quanto por parte dos estagiários de Nutrição que não planejam suas 

atividades de estágio em conjunto com os professores.  

 

Já teve palestras da UFVJM, as meninas [as estagiárias de nutrição] fizeram palestra, 

mas não eram todas as turmas, por exemplo, elas vinham e ficavam numa sala da 

educação infantil, uma do primeiro e uma do segundo ano, então eram três turmas só 

que participavam do projeto (MARTA, 2014). 

 

Nós temos [...] as meninas do campus II [as estagiárias de nutrição] vem aqui e faz 

um trabalho com o segundo ano (MARTA, 2014). 

 

Eu acredito que [...] inclusive as parcerias que a gente tem com a faculdade 

[referindo-se a UFVJM] teve há dois anos, três anos atrás, vinham um pessoal do 

grupo de Nutrição, e eles vinham na minha sala [...]. E foi MUITO bom! Pena que 

foi pouco tempo, foi uns dois meses (PILAR, 2014). 

 

Há de se destacar a forma como estas ações acontecem, ainda ligadas ao modelo 

tradicional de educação, caracterizando-se mais como atividades de orientação nutricional, 

sobretudo, quando os professores referem que os estagiários realizam “palestras”, “vem aqui 

e fazem um trabalho”, “vem um pessoal da Nutrição”. Sobre isso Machado (2014) enfatiza a 

necessidade de que a universidade repense suas atividades de estágio e aponta que o processo 

de formação do nutricionista deve ser entendido em seu processo de constituição como 

possibilidade de transformá-lo. 

Esta mesma autora em 2009 apontou informações semelhantes ao demonstrar que 

as ações sobre saúde e nutrição realizadas em parceria com escola/universidade eram pontuais 

e desarticuladas da atividade didático-pedagógica do professor (MACHADO, 2009). Este fato 

acaba reduzindo as possibilidades de que a EAN seja efetivamente inserida na escola e que 

tenham o planejamento e a articulação desejados. Assim, destacamos a importância de 

incentivar a construção coletiva das ações para que o caráter pontual das ações possa ser 

superado e o processo de construção conjunta de ações de EAN possa ser efetivo e 

permanente.  

Prosseguindo nas análises, se faz importante discutir as significações dadas pelos 

professores sobre a responsabilidade da EAN no ambiente escolar. Mesmo reconhecendo a 

importância da temática, os professores referem que os profissionais da saúde, a universidade 

e/ou a escola deveriam, de fato, serem os responsáveis pelas ações de EAN. Quando referem 

que “se a escola fizesse essa parte”, “a escola deveria olhar isso”, “essa parte é mais 
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específica da área da saúde”, expõem os sentidos constituídos em relação àqueles que 

deveriam se responsabilizar pelas ações.  

 

Se a escola toda fizesse [referindo-se ao trabalho com EAN] uma vez por semana 

dedicasse a essa parte, era muito bom (CLARA, 2014). 

 

Eu acho que a escola deveria olhar isso [sobre os alimentos que as crianças levam 

para a escola]. Era obrigação da escola, orientar os meninos no que eles devem 

comer direitinho em casa, tomar café para esperar o lanche da escola, mas não 

acontece (MARTA, 2014). 

 

Eu acho que teria que ter parceria, com a faculdade, com a universidade [...] e essa 

parte é mais específica da área de saúde (PILAR, 2014). 

 

 

Thiesen (2007) afirma que a escola é uma instituição de acesso do sujeito à 

cidadania, à criatividade e à autonomia. Não possui fim em si mesma. Por isso, sua 

organização curricular, pedagógica e didática deve considerar a pluralidade de vozes, de 

concepções, de experiências e interesses. É também na escola que o conhecimento 

historicamente produzido e as possibilidades de modificá-los ou perpetuá-los como imutáveis 

e definidos podem se dar. Portanto, acreditamos que a escola tem sua parcela de 

responsabilidade pela implementação das ações de EAN, sobretudo, pela sua possibilidade de 

transformação. Cabe destacar que, os professores, uma vez que são parte da comunidade 

escolar também deveriam se sentir corresponsáveis, sobretudo, por serem agente mediador 

entre o aluno e a informação que se quer trabalhar. 

No que se refere à função dos pais, em especial, em relação à alimentação de seus 

filhos, observamos nas falas abaixo, que alguns professores relacionam o pouco conhecimento 

dos pais sobre o tema, à falta de tempo da família para cuidar da alimentação dos seus filhos e 

à ausência de parceria com a mesma como fatores determinantes da alimentação inadequada 

dos alunos, sobretudo, quando referem que “os pais não tem um conhecimento legal”, os pais 

não tem noção de alimentação saudável ou “tem que atingir a família”. 

 

É bom fazer palestras com os pais, conversas [...]. Eles também não tem 

conhecimento legal sobre essa parte aí não [sobre Alimentação e Nutrição] [...] 

porque se os pais entenderem ajuda também! Porque não adianta a gente falar nada 

com eles [aos alunos] se os pais né [...]. Porque os pais não tem aquela noção de 

alimentação mesmo [...]. É preciso educar também os pais (CLARA, 2014). 

 

Essa alimentação saudável toma mais tempo [...] e muitas vezes as famílias não tão 

tendo esse tempo [...] as mães não ficam em casa quase que o dia inteiro [...] aí as 

crianças ficam mais expostas a salgadinhos, juntamente com televisão e aí não existe 

essa alimentação saudável (DILMA, 2014). 

 

Eu acredito que tem que ter uma parceria com a família também. Não adianta atingir 

a escola e a gente não conseguir atingir a família [...]. A escola fazendo o papel dela 
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e em casa a gente não consegue atingir, fica difícil, então acaba que fica um trabalho 

isolado [referindo-se a necessidade de ações conjuntas com os pais] (PILAR, 2014). 

 

  

De fato, é inquestionável que a família transmita conhecimentos, valores e deva 

assegurar cuidados necessários ao desenvolvimento das crianças, sendo essas ações 

compartilhadas com a escola, que também é uma instituição socializadora (BRASIL, 1997). 

Entretanto, embora os professores reportem à necessidade de parceria com a família, em 

nenhum momento das entrevistas foi relatado a realização de reuniões ou ações sobre 

Alimentação e Nutrição que envolvessem os pais. Destacamos o trecho abaixo previsto nos 

PCNs (BRASIL, 1997) para evidenciar a necessidade de maior envolvimento não só dos pais, 

mas de toda comunidade escolar: “os conhecimentos que se transmitem e se recriam na 

escola ganham sentido quando são produtos de uma construção dinâmica que se opera na 

interação constante entre o saber escolar e os demais saberes” (BRASIL, 1997, p.34).  

Avançando nas discussões, acrescentamos as significações que os professores 

atribuem à inclusão dos assuntos relativos à Alimentação e Nutrição e, consequentemente, a 

EAN de forma transversal e interdisciplinar. Vejamos nas falas abaixo como as ações 

referidas pelos professores são abordadas:  

 

A educação alimentar, por exemplo [...]. Se eu estou trabalhando assim em 

português e matemática [...]. Tem alimento lá que tem o valor calórico, por exemplo, 

eu vou na matemática, já vou em ciências e já trabalho em ciências o valor calórico 

do alimento e já vou no gráfico (CLARA, 2014). 

 

Com o ensino infantil eu sempre inicio o ano [...] tentando mostrar um pouco qual a 

relação do corpo [...] a descoberta da própria criança [...] o contato do aluno com a 

natureza, com o que é plantado na escola [...] vou tentando fazer um trabalho que eu 

vou entrar, mesmo [...] nos livros de Ciências, Geografia e História (RAUL, 2014). 

 

Eu vou começar [...] com a parte de fração [...] fazendo alguma coisa relacionada à 

alimentação [...] vou trabalhar com minhas frutas, porque eles [os alunos] adoram 

[...] sempre pedimos para eles [os alunos] trazerem algum alimento [...] trabalhamos 

a divisão desses alimentos e depois usamos [...] aquela mesma frutinha para fazer 

uma salada de frutas (JOANA, 2014). 

 

O bolo [...] Eu já fiz [...] nessa época a gente estava trabalhando a receita [...] eram 

textos instrucionais [...] trabalhamos em sala [...] e depois nós fomos para a cozinha 

fazer [...] a gente trabalhou as quantidades, trabalhou tudo relacionado à alimentação 

e falamos da importância [...] no organismo, o quê que ele tinha (JOANA, 2014). 

 

Executar atividades interdisciplinares e transversais é algo apontado como 

possível pelos professores. No entanto, nas falas analisadas percebemos que a 

interdisciplinaridade e a transversalidade são tidas como imbricadas, sendo evidenciado que 

os professores, ao descreverem as atividades de EAN nestas perspectivas, as utilizavam como 
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sinônimo, não as diferenciando. Percebemos da mesma forma que em algumas atividades 

referidas, a temática ou o alimento/preparação eram utilizados apenas como um meio para 

alcançar um objetivo específico qual seja, a demonstração de “quantidade”, “fração” e “valor 

calórico”. Para os autores Mangini e Mioto (2009) trabalhar a interdisciplinaridade nesta 

perspectiva, qual seja, instrumental é reduzir a ciência a mero instrumento a serviço da razão 

instrumental, deixando de vigorar o conhecimento em si, pois este é apenas mobilizado para 

solucionar problemas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs definem a transversalidade como 

uma ação que deve integrar as grandes áreas de conhecimento, sem constituir-se em uma nova 

disciplina (BRASIL, 1997). Por sua vez, entendemos que esta definição remete ao conceito de 

interdisciplinaridade. Há de se destacar que, dentre as diferentes correntes e concepções sobre 

a interdisciplinaridade (MANGINI e MIOTO, 2009): francesa/estruturalista, norte-

americana/funcionalista, latino-americana/crítica, a concepção adotada neste documento 

revela o enfoque funcionalista, ou seja, as distintas áreas de conhecimento são utilizadas para 

se atingir determinado fim, revelando assim sua lógica instrumental. Thiesen (2007) afirma 

ainda que, por vezes, a interdisciplinaridade é invocada de maneira indiscriminada para a 

concretização de fins puramente instrumentais e se impõe pela própria forma de o homem 

produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social.  

Portanto, diante do exposto acreditamos que o imbricamento revelado pelos 

professores são os mesmos observados pelos PCNs. Assim, seria surpresa se os professores 

conseguissem diferenciar os conceitos e, consequentemente, fossem capazes de desenvolver 

efetivamente atividades de maneira transversal e/ou interdisciplinar. 

As falas transcritas abaixo apontam ainda que, para os professores trabalhar a 

EAN nestas perspectivas pode significar maior sobrecarga de trabalho quando nos revelam 

que “é difícil”, “a gente é cobrada”, “a gente não pode sair da matriz”, “não tem como” ou 

“o conteúdo é extenso”.  

 

Vou falar com você a verdade, do jeito que a gente é cobrada, não tem como [...] 

Você sabe que vai encontrar barreiras, professores que vão falar que não querem 

trabalhar isso, com certeza (MARTA, 2014). 

 

Trabalhar em história eu acho difícil! Porque a gente não vai poder sair fora da 

matriz, porque eles [os supervisores pedagógicos] não vão permitir [...]. Se sair da 

matriz eles falam “aqui oh vocês tão atrasadas”, aí você tem que voltar, fica 

parecendo que estamos perdendo tempo (MARTA, 2014). 

 

Não que eu não queira mudar, porque aí fala assim “a professora quer ficar sentada 

na sala de aula acomodadinha”, mas não é isso não! É complicado mesmo 

(MARTA, 2014).  
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O conteúdo é extenso e [...] a proposta é que seja cumprido. Então, a gente fica meio 

apertada [...] a matriz desse ano mesmo, ela tá bem extensa (PILAR, 2014). 

 

As falas transcritas acima, ainda nos permite inferir o entendimento que os 

professores revelam em relação à inclusão da EAN em suas atividades didático-pedagógicas, 

pois ao referirem suas dificuldades acreditam que a EAN deva ser um conteúdo a mais a ser 

trabalhado. Sobre isso, lembrarmos que os PCNs recomendam a inserção, no currículo 

escolar, de temas referentes à saúde, podendo a EAN ser um tema trabalhado, de maneira 

transversal e interdisciplinar, bem como a Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

que também propõe a inserção da EAN no processo de ensino e aprendizagem, permeando 

todo currículo escolar (BRASIL, 1997; BRASIL, 2013). 

Contraditoriamente, embora demostrem tais limitações, os professores nos 

indicam os caminhos possíveis à inclusão da EAN. Quando os professores nos dizem que 

“basta querer”, “a gente tem que sentar e elaborar bem elaborada” ou “dá para trabalhar 

com todos os conteúdos” indicam as possibilidades de trabalho, ainda que não tenham clareza 

sobre trabalhar na perspectiva interdisciplinar e transversal. 

 

Há dá! Dá muito uai! [...] Em ciências mesmo dá um texto, eles tão lendo em 

português e está lendo um texto informativo [...] em português e está entrando a 

ciências [...]. Dá para colocar em ciências, geografia, em qualquer área que a pessoa 

tiver trabalhando, basta à pessoa querer (CLARA, 2014). 

 

Se a gente sentar e elaborar bem elaborado [...] vamos supor assim professores, 

pedagogos, dá uma mudança [...]. Saindo da matriz. Porque lá pede para trabalhar o 

solo e sua função [...] a água [...] a água como alimento e ir amarrando uma coisa 

com a outra (MARTA, 2014). 

 

Em geografia [...] a gente já trabalha bairro, rua [...] da para encaixar, uma 

alimentação no meio desse conhecimento que ele tem que ter de rua, de bairro e de 

casa [...] pode ser que sim (MARTA, 2014). 

 

Dá para trabalhar tranquilo com todos os conteúdos. Português, da para poder 

trabalhar através da leitura, interpretação [...]. Matemática, através de uma situação 

problema com frutas, verduras [...]. Geografia, em relação à plantação [...]. Ciências, 

em relação à alimentação mesmo [...]. História, história dos alimentos, “como que é, 

de onde que surgiu, de onde que veio, a batata inglesa, por exemplo”. Vai da 

criatividade e também, da preparação do professor (PILAR, 2014).  

 

Por fim, as significações desveladas pelos professores neste núcleo temático, 

revelam que a promoção da EAN na escola se dá pontualmente, uma vez que, acontece em 

situações específicas como semana da alimentação ou semana pela vida. Revelam ainda a 

necessidade de que a escola e os profissionais da saúde assumam a responsabilidade pela 

concretização da EAN quando referem que “é obrigação da escola” ou “é uma parte 
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específica da área da saúde”. Reportam também a ausência de parceria com a família como 

fator impeditivo para a concretização da alimentação saudável do escolar e, 

consequentemente, da EAN na escola. 

Somam-se a isso, as significações atribuídas pelos professores à inclusão 

interdisciplinar e transversal da EAN, estas que se revelaram como uma atividade-meio, 

sobretudo, quando os professores referem usar os assuntos relativos à Alimentação e Nutrição 

como meio para se trabalhar “quantidade”, “fração” e “valor calórico” estando esta 

concepção ligada à lógica instrumental difundida pelo PCN. Ainda nos revelam que, por 

vezes, trabalhar nesta perspectiva representa uma sobrecarga de trabalho, quando nos revelam 

as dificuldades para tal como “é difícil”, “a gente é cobrada”, “a gente não pode sair da 

matriz” ou “o conteúdo é extenso”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento, retomamos algumas questões já apresentadas nos capítulos 

anteriores e na articulação dos núcleos temáticos levantados, retomando as principais ideias 

apontadas, rearticulando-as de tal maneira para que seja possível compreender os sentidos e 

significados (significações) atribuídos à EAN e ao seu processo de inclusão pelos professores 

do ensino fundamental I no contexto escolar. Nesse sentido, ao nos apropriarmos da 

Psicologia Sócio-histórica como referencial teórico-metodológico e algumas de suas 

categorias fundamentais nos atentamos para manter seus pressupostos articulados, 

direcionando nosso modo de analisar e interpretar o fenômeno em estudo, de modo a entendê-

lo em suas múltiplas determinações.  

Primeiramente, voltamos à definição do que seja o conceito de EAN e como sua 

inserção no contexto escolar é defendida. O Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas sinaliza a necessidade de reorientar a prática de EAN, 

de modo a contemplar os aspectos nutricionais da alimentação, as práticas alimentares, os 

aspectos simbólicos da alimentação e as suas múltiplas configurações culturais e ideológicas 

(BRASIL, 2012a).  

Esse mesmo documento diz que a prática de EAN deve fazer uso de abordagens e 

recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos 

e grupos populacionais. Acresce-se ainda que a EAN deve ser incluída no processo de ensino 

e aprendizagem, perpassando pelo currículo escolar e, como vimos, pode ser umas das 

possibilidades de trabalho dentro do tema transversal Saúde (BRASIL, 2009; 2013). 

Nos Núcleos Temáticos I e II: “Significações atribuídas pelos professores ao 

conceito de EAN: concepções e implicações na construção do conhecimento” e “Processo de 

(não)inclusão da EAN no contexto escolar: dificuldades e desafios” buscamos desvelar as 

concepções agregadas à EAN e ao seu processo de (não)inclusão. Vimos no primeiro núcleo 

que os professores não se atêm ao conceito de EAN, mas dizem da ação no organismo de uma 

alimentação “saudável”, “adequada”, “balanceada”, “correta” e “equilibrada” ideias essas 

que, no nosso entendimento, são moldadas pela racionalidade nutricional. Ao mesmo tempo, 

no segundo núcleo nos revelam os sentidos atribuídos à sua inclusão como indicativo da ideia 

que se têm sobre a EAN como um assunto relevante para ser trabalhado na escola, mas que, 

contraditoriamente, não encontram as condições objetivas para sua efetiva inclusão, sendo “a 

inadequada estrutura física e material da escola, sua engessada estrutura educacional, a 

falta de formação profissional, a falta de tempo e também a insuficiência/inadequação dos 
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documentos norteadores e livros didáticos” alguns elementos apontados como dificultadores.  

O que nos permitem dizer que, mesmo “superficialmente” o que é presenciado no cotidiano 

dos professores entrevistados são ações de Educação Nutricional, estando estas, ainda distante 

da pretendida Educação Alimentar e Nutricional. 

A análise e interpretação dessas significações nos permitem compreender, a 

importância e necessidade de considerarmos os aspectos subjetivos como constitutivos da 

realidade desses professores. Assim, pudemos apreender como as concepções sobre o 

conceito de EAN, bem como, o trabalho com essa temática pelos professores se dá. Com isso 

objetivamos refletir sobre as possibilidades de formação de professores em EAN, a qual não 

deve se limitar, somente, aos aspectos nutricionais e/ou ao desenvolvimento de competências 

técnicas para o trabalho docente, deve levar os sujeitos a agir e transformar sua realidade de 

forma ativa e crítica. 

Essa discussão é subsidiada pela Psicologia Sócio-histórica, que nos oferece um 

entendimento de sujeito que se constitui na e pela atividade, sempre socialmente direcionada, 

portanto, o sujeito/professor não pode ser compreendido isoladamente, mas sempre na relação 

que estabelece com a realidade. Além disso, as reflexões sobre o conceito amplo de EAN e 

sua abordagem permitem que avancemos em direção à superação da visão racional/nutricional 

da alimentação, para a compreensão da sua multidimensionalidade, para isso sendo necessário 

utilizar abordagens problematizadoras para se alcançar maior efetividade das ações de EAN. 

No Núcleo Temático III “Significações das ações realizadas: o caráter pontual, 

responsabilização compartilhada e as possibilidades de avanços na abordagem de EAN” 

buscamos desvelar as significações que os professores atribuem à promoção da EAN na 

escola, à responsabilidade conferida a escola e profissionais da saúde, à parceria com a 

família e à sua inclusão interdisciplinar e transversal. Desvelamos nesse núcleo, que as 

significações atribuídas à promoção da EAN na escola estão apoiadas pelo caráter pontual das 

ações, cuja concretização só aconteceria caso os profissionais da saúde, a escola e/ou a família 

se responsabilizassem por elas. Por fim, as significações atribuídas pelos professores às ações 

interdisciplinares e transversais de EAN revelam-se como uma atividade-meio, estando 

ligadas à lógica instrumental. O entendimento de que a EAN é mais um conteúdo a ser 

trabalhado e a consequente sobrecarga de trabalho, podem justificar a sua não inclusão pelos 

professores. Apesar disso, os professores sinalizam as possibilidades de transformação da sua 

prática pedagógica, na medida em que apontam os caminhos possíveis à inclusão da EAN no 

contexto escolar.  
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As informações produzidas, em diálogo com os caminhos teóricos e 

metodológicos trilhados, nos permitem ainda apontar algumas considerações. As 

contribuições da Psicologia Sócio-histórica nos possibilita refletir sobre o devir dos 

professores em relação ao processo educativo, em especial, à EAN.  

A precarização do trabalho docente é uma realidade nas escolas públicas 

brasileiras e, aos professores, são impostas extensa quantidade de conteúdos a serem 

trabalhados, há falta de planejamento coletivo e inadequada condição física e material, 

apontamentos esses que também foram desvelados neste trabalho. Não podemos 

desconsiderar essa realidade quando sugerimos a inclusão da EAN. Há necessidade de pensar 

a formação e a realidade dos professores da rede de ensino municipal de Diamantina/MG a 

fim de que estes profissionais possam ter maior autonomia de ação e possam desenvolver 

estratégias criativas. Além disso, é preciso apontar a necessidade de que as escolas promovam 

o planejamento colaborativo, com a inclusão da EAN no Projeto Político Pedagógico. 

Esperamos que as discussões aqui apresentadas possam repercutir, no interior das Secretarias 

Municipais de Ensino, para que, a partir delas se criem condições objetivas de organização da 

atividade docente e a inserção da EAN nas escolas seja uma realidade. 

Conforme já apontado, a alimentação enquanto fenômeno biológico, histórico, 

social, cultural, afetivo e simbólico carece de contribuição das Ciências Sociais e Humanas 

para que possamos desvelar a polissemia existente no ato de se alimentar e, 

consequentemente, nas práticas alimentares. Reforça-se aqui a insistente crítica à exacerbada 

racionalidade desenvolvida em torno da alimentação e, concomitantemente, a atuação dos 

profissionais que atuam no campo da Alimentação e Nutrição que minimizam ou mesmo 

subtraem os componentes socioculturais de suas práticas. Nesse caminho, o campo citado e, 

consequentemente, a EAN necessitam desenvolver metodologias críticas que deem conta da 

subjetividade que perpassa o processo educativo. 

Há um desafio posto, qual seja, trabalhar coletivamente numa perspectiva 

interdisciplinar e transversal. De fato, a inserção da EAN no ambiente escolar não pode ser 

tratada como uma simples ação, pois exige uma nova abordagem diante da sua relevância. 

Viabilizar uma proposta curricular que inclua e atinja a comunidade escolar e a família, que 

transponha as barreiras disciplinares, colocando-as em diálogo, vai ao encontro dessa 

perspectiva.  

Nesse contexto, ganha destaque a figura do profissional nutricionista, sobretudo, 

aquele que atua como responsável técnico dos programas de alimentação escolar. As ações de 

EAN requerem que o nutricionista auxilie os sujeitos a reorganizarem a sua relação entre os 
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conhecimentos científicos e os conhecimentos cotidianos, exercendo assim o papel de 

educador. Deve, para tanto, considerar a história e a cultura dos sujeitos envolvidos e ter a 

habilidade de saber ouvir e refletir com o outro. Para isso, é preciso voltar nosso olhar para a 

formação do nutricionista, mais que conteúdos dispersos e/ou fragmentados, as Ciências 

Sociais e Humanas devem ser integradas aos outros conhecimentos necessários à sua 

formação. Apostamos ainda no pensamento crítico e a atuação ativa dos sujeitos como a 

melhor ferramenta de EAN, cientes de que para isto os cursos de nutrição precisam repensar 

seus currículos e adotar processos educativos emancipatórios. 

Cabe marcar ainda que, inegavelmente, esse estudo me proporcionou a busca por 

conhecimentos e aprendizados novos, como o desafio de escrever uma pesquisa qualitativa, 

que teve como eixo epistemológico a Psicologia Sócio-Histórica e algumas de suas categorias. 

Além disso, trabalhar a temática da EAN na perspectiva da Antropologia da Alimentação e, as 

discussões suscitadas durante o desenvolver da pesquisa “Desenvolvimento de estratégia de 

formação de educadores com vistas à promoção da alimentação saudável do escolar” e desta 

dissertação, me possibilitaram, enquanto nutricionista, entender a complexidade contida no 

ato de se alimentar. 

Entendemos que nosso trabalho é apenas um fio da teia que envolve a 

problemática da EAN. Pretendemos aqui estabelecer um diálogo em relação à EAN e sua 

inclusão no contexto escolar e não tecer respostas prontas e acabadas sobre a temática. Sendo 

assim, a partir do estudo das significações, acreditamos ter podido lançar luz sobre as formas 

de pensar, sentir e agir dos professores, produzindo um conhecimento que contribui no 

sentido de melhor entendermos as necessidades desse sujeito concreto. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

DIAMANTINA/MG 

 

 

Se tratando de uma pesquisa qualitativa, o roteiro a seguir possui papel norteador podendo, 

por conseguinte, a entrevista ser realizada de acordo como as necessidades surgirem. 

Ressalta-se que o pesquisador compromete-se a seguir as diretrizes e normas presentes na 

Resolução CNS 466/96. 

 

1. O que você entende como Educação Alimentar e Nutricional? 

2. Você acha importante trabalhar com o tema Educação Alimentar e Nutricional no dia a dia 

da escola? Por quê? 

3. Qual é o papel do professor diante disso? 

4. Você se sente confortável ao trabalhar Educação Nutricional e Alimentar com seus alunos? 

5. Como você se sente sobre a obrigatoriedade desse tema ser trabalhado por você nos 

conteúdos que você leciona? 

6. Você recebeu alguma formação em relação ao tema Educação Alimentar e Nutricional? 

7. Você possui dúvidas e ou limitações que a impeça de trabalhar a EAN com seus alunos? 

8. Quais as dificuldades encontradas para trabalhar com esse tema? 

9. Sobre Parâmetros Curriculares Nacionais, Matriz Curricular, PPP e livro didático: 

10. Você conhece esses documentos? 

11. Como os utiliza para elaboração de suas aulas? 

12. Eles abordam o tema EAN? Como? 

13. A abordagem utilizada é adequada? Porque?
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14. A escola tem algum momento (uma semana, um dia) em especial para se trabalhar com 

esse tema? 

15. Os professores já se reuniram, para falar sobre uma forma de se trabalhar com a EAN nos 

diversos conteúdos? 

16. Os alunos têm interesse e conhecimento sobre o tema (EAN)? 

17. Os pais têm interesse sobre o tema (EAN)? Ajudam os professores de alguma forma? 

18. Em algum momento dentro de suas aulas você aborda o tema de alimentação saudável 

com seus alunos, ou já sentiu a necessidade dessa abordagem? 

19. Como você trabalha o tema da EAN? É possível uma abordagem interdisciplinar? (acaba 

se restringindo ao conteúdo abordado em Ciências?) 

20. Com relação ao lanche que seus alunos trazem de casa, você já sentiu a necessidade de 

intervir de alguma maneira? 

21. Já desenvolveu algum tipo de atividade relacionada ao tema? Como avalia a atividade? 

22. Você deseja fazer algum comentário sobre o Tema Educação Alimentar e Nutricional
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Mucuri 

 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE DIAMANTINA/MG 
 

 Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

“Desenvolvimento de estratégia de formação de educadores com vistas à promoção 

da alimentação saudável do escolar”, coordenada pela professora Dra. Luciana Neri 

Nobre e os demais pesquisadores: Maria de Fátima G. da Silva, Nadja G. Murta, 

Virgínia C. Machado, Elvira M. G. Aranha, Hemerson P. de Lima, Ana Paula 

Gonçalves, Raquel C. Oliveira, Agnes M. G. Murta, Ana Carolina S. Silva e Aparícia I. 

T. H. Figueiró. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral desenvolver estratégias de formação de 

professores que visem à promoção da alimentação adequada do escolar.  

 Não há nenhum ônus e nem remuneração para a sua participação neste estudo. A 

sua participação será voluntária, não havendo remuneração para tal. A qualquer 

momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

escola em que você leciona.  

A sua participação nessa pesquisa não visa benefício direto para você, mas ao 

participar desta pesquisa, você poderá contribuir para o desenvolvimento do trabalho 

sobre educação alimentar e nutricional que é realizado na escola.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. 

Não está previsto qualquer gasto financeiro de sua parte. Não está previsto(a) 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Caso você aceite participar desse estudo, a sua participação será em consentir 

que as oficinas/sessões reflexivas sejam gravadas em vídeo e áudio. 
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Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do projeto: Luciana Neri Nobre  

Endereço: Departamento de Nutrição, rodovia MG367 – km 583 – nº 5000 – alto da 

jacuba – Diamantina/MG cep39100000, telefone: (38) 99462169 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de participação, riscos e benefícios da mesma 

e permito participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

 

Nome do docente: _____________________________________ 

Assinatura do docente:  _________________________________ 

 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba  

Diamantina/MG CEP39100000 Tel.: (38)3532-1240 

Coordenadora Profª. Thais Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria (Dione Conceição de Paula)  

e-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 

 

 

Impressão 

digital 
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APÊNDICE C 

  

QUADRO DE PRÉ-INFICADORES/INDICADORES/NÚCLEOS DE 

SIGNIFICAÇÃO E NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Escola Maria Flor  

ENTREVISTADA: CLARA 
 

 

 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: O conhecimento da professora sobre EAN e a 

relevância referida a EAN enquanto estratégia de promoção de hábitos alimentares 

saudáveis 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que é a maneira da gente alimentar [...] eu já trabalhei com 

meus alunos do quinto ano, [...] sobre os tipos de vitamina que tem em 

cada alimento. 

- Eu acho que [referindo-se a pergunta sobre o conceito de EAN] 

Educação Alimentar é a maneira com que a gente alimenta, agora 

Nutricional é de acordo com os nutrientes que tem em cada tipo de 

alimento que a gente alimenta.  

- Eu acho que tem que mostrar para eles que é importante comer, todos 

os tipos de alimentos, verduras, frutas. 

- Eu acho que trabalhando a EAN, nas escolas eu acho que evita muitas 

coisas, muitas doenças.  

A concepção de EAN na visão da 

professora: “educação alimentar 

é a maneira com que a gente 

alimenta e nutricional é de acordo 

com os nutrientes” 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho importante trabalhar [referindo-se a importância de 

trabalhar EAN] [...] para mostrar para eles [referindo-se aos alunos] 

que é importante comer todos os tipos de alimentos, verduras, frutas. 

- Tem que trabalhar em todos os anos, desde quando começa lá na 

educação infantil, os pequenininhos [...] eu acho que tem que começar 

da base, na educação infantil, que aí eles [referindo-se aos alunos] já 

tão pequeninho. 

- Eu acho que devemos colocar para eles [referindo-se aos alunos] a 

importância, de uma boa alimentação [...] de modo assim que 

consigam [referindo-se a possibilidade dos alunos mudarem a 

alimentação] [...] eles até escutam, mais talvez eles não colocam em 

prática [...] colocar em prática que é o importante. 

- Porque os meninos [os alunos] escutam, acham aquele trem bonito 

[referindo-se alimentação saudável], mas não colocam em prática. 

- Não adianta falar nada com eles da alimentação, do tipo de 

comida que faz mal, que não pode, se eles não colocarem em prática. 

- Por exemplo, tem escola que já faz isso, certos alimentos, certos 

lanches, não podem [referindo-se a escolas que não vendem ou nem 

oferecem alguns tipos de alimentos].  

- Porque o professor trabalhando eles [os alunos] chegam em casa e 

falam dos alimentos. Por exemplo, tem muitos meninos mesmo [...] 

que falavam que chegavam a casa deles e falavam com a mãe para 

 

 

 

Importância referida pela 

professora ao trabalho com EAN 

na escola: “Eu acho importante 

trabalhar, para mostrar aos 

alunos que é importante comer 

todos os tipos de alimentos, 

verduras, frutas” 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 

 

- Clara 

- Trinta e nove 
Dados Pessoais 

- Normal Superior Formação 

- Dezessete anos 

- Dez anos [nessa escola] 
Tempo de serviço 

- Quinto ano 

- Eu já trabalhei no terceiro ano e quarto ano. 

- No primeiro ano também 
Ano que leciona 

- Quatro horas 

- Só na parte da manhã 
Jornada de Trabalho 
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fazer as coisas que tinham vitaminas. Aí eu acho muito importante! 

- Eu acho que é muito importante mesmo porque eles estão precisando 

disso [referindo-se a necessidade dos alunos receberem informações 

sobre EAN]. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Tem a nutricionista, na cozinha, que faz a o lanche [...] a nutricionista 

que vai indicando o que os meninos vão comer, tem o cardápio [...] 

Isso eu sei que tem. 

- Há alguns anos começou, antes não tinha [referindo-se a atuação do 

nutricionista]. 

- A nutricionista é da prefeitura! Mas fica lá na cozinha, a gente não vê 

ela não. 

- Ela [a nutricionista] vem de vez em quando! 

- Na escola ela [a nutricionista] não faz nenhuma atividade não! 

[referindo-se que a nutricionista não faz atividades com os alunos, é 

mais na cozinha com as cantineiras]. 

- No quarto ano eu tive umas alunas, eu acho que da faculdade [fala em 

relação à presença de estagiárias de nutrição na escola] [...] estavam 

fazendo um projeto sobre “eu acho que é nutrição mesmo”.  

- Elas [as estagiárias] eram da área da nutrição! Vinham na minha sala 

uma vez por semana, aí fizeram uma pesquisa: “como era o café da 

manhã dos alunos?”. 

- Elas [as estagiárias] trabalhavam a alimentação mesmo dos alunos 

no dia-a-dia [...] perguntaram “o que eles almoçavam, o que eles 

tinham costume de comer no café da manhã e no jantar?”. 

- Depois começaram [as estagiárias] a passar o que tinha em cada 

alimento. 

- Nessa pesquisa que elas perguntaram “o que [os alunos] comiam no 

café da manhã”, aí eles [os alunos] falaram tudo que comiam, aí elas 

[as estagiárias] foram tirando as coisas que não podiam no café da 

manhã, que era ruim, no almoço e jantar também [...] e durante o dia. 

- Elas [as estagiárias] passaram filme falando a importância da 

pirâmide [referindo-se a pirâmide alimentar], falando o quê que eles 

[os alunos] tinham que comer “mais” e “menos” [...] porque tinham 

que comer de tudo [...] o quê tinham que comer menos [...] Eu aprendi 

foi isso [na ação das estagiárias de nutrição] [...] Com elas [as 

estagiárias de nutrição] eu aprendi muitas coisas. 

Atuação do profissional 

Nutricionista e de estagiários de 

Nutrição sob a ótica da 

professora 

 

 

 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O conflito na abordagem de EAN: atividades realizadas 

versus dificuldades enfrentadas                                                                                                                                                                                            

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Aquele hábito de comer verdura todos os dias, fruta mesmo não tem, 

eles não tem hábito de comer. 

- Eu acho que o alimento que eles comem mesmo é o arroz, feijão, uma 

carne, mesmo que a mãe deixa. 

- O que mais eles trazem aqui na merenda é pipocão, é unanimidade, é 

cem por cento. 

- Igual a menina [referindo-se a uma aluna] que eu estava trabalhando 

na minha sala ano passado [...] Por exemplo, comer uma pipoca no 

café da manhã, o importante não é comer aquela pipoca, porque aquela 

pipoca não tem nutriente,  aí eles falavam assim “ah a gente come 
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assim mesmo” [fala da aluno], 

- E como vocês almoçam?! Aí falam aquelas coisas sem noção, eu 

acho que é a família deles [referindo-se a fala dos alunos e o papel da 

família]. 

- Lá na minha sala eu tenho problema com esse tal de pipocão [...] 

Todo dia eles trazem pipocão [...] Tem um menino lá que traz todos os 

dias. 

- Tem um menino lá que traz é três, quatro pacotes de pipocão [...] E 

pipocão é terrível né! [referindo-se ao fato de fazer mal à saúde], 

- Aí eu já falei, e converso muito com eles [os alunos], aí eles falam 

assim “Ah tia você não gosta de pipocão não?”  

Eu não gosto de pipocão mesmo [...] vocês tão comendo demais, assim 

uma vez por semana pode comer, mas comer todos dias! 

- Eles [referindo-se aos alunos] vão à padaria, passam na padaria 

quando tão subindo [para a escola] aí vem e começa a comer dentro 

da sala, antes até do lanche [...] eu converso, eu falo muito. 

- Os meninos hoje em dia, [...] são obesos [...] por causa de descontrole 

na alimentação [...] Tem um  menino [...] eu converso muito com ele, 

ele é gordinho, obeso [...] ele traz muito pipocão na merenda [...] e ele 

até começou a trazer frutas [...] depois não trouxe mais. 

- Eu falei com eles [referindo-se aos alunos], o pipocão ele não tem 

nada de vitamina [...] quando eu dei essa parte de alimentação no 

princípio do ano eu coloquei para eles [os alunos] esse negócio das 

pipocas [...] para deixar de comer pipoca para comer uma fruta, talvez 

eles até tenham [referindo-se ao fato dos alunos terem frutas em casa], 

mas não tem costume de comer.  

- Os meninos [os alunos] são assim, eles escutam, acham aquele trem 

bonito, mas não colocam em prática. 

- Tem menino que acha que é normal comer certa coisa assim 

[referindo-se aos alimentos que ela considere ruim, como o pipocão]. 

- Eu acho que interesse eles tem! [referindo-se ao interesse dos alunos 

pelo tema] Mas não tem conhecimento da importância. 

- Na merenda aqui, a gente vê quanto tem muita verdura, eles [os 

alunos] não gostam. 

- Estava tendo reclamação eles estavam deixando muita verdura [...] 

falava assim “ah eu não gosto de verdura” [referindo-se a fala dos 

alunos]. 

- Não é que não gostam [de verdura], é que no fundo, quando eles não 

tinham costume de comer verdura, então eles não gostavam é porque 

não conheciam. 

- Quando passaram a comer o que tinha na escola [verdura], eles 

alimentavam, almoçavam [...] aí eles começaram a gostar de verdura, 

comiam assim muito quiabo, porque eles não tinham costume de 

comer. 

- Eu acho que é importante por isso, para mostrar para eles que é 

importante comer, todos os tipos de alimentos, verduras frutas 

[referindo-se a importância de estimular o consumo de alimentos 

saudáveis na escola]. 

Como a professora avalia a 

alimentação dos alunos “eles 

comem mal” e as estratégias de 

intervenção referida por ela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- No quinto ano é obrigatório a gente dá [referindo-se a 

obrigatoriedade de trabalhar com alimentação] porque tem aquela 

parte de ciências que a gente da sobre saúde e tudo isso inclui uma 

alimentação.  

Os temas relativos à Alimentação 

e Nutrição são trabalhados 

pontualmente e quase sempre na 

disciplina de Ciências 
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- Eu lembro que no princípio do ano tem na matriz curricular [...] de 

ciências, tem a matéria que é a alimentação, saúde, que a gente estuda 

[...] e dentro a gente tem que trabalhar a nutrição, os nutrientes dos 

alimentos, então inclui tudo isso. 

- Em ciências tem uma parte que vem educação, mas não vem 

educação alimentar e nutricional não! [...] vem assim Alimentação e 

Saúde [...] aí a gente entra nessa parte. 

- Tem na matriz curricular de ciências [...] tem a matéria que é a 

alimentação, saúde [...] e dentro a gente tem que trabalhar a nutrição, 

os nutrientes dos alimentos, então inclui tudo isso. 

- Eu trabalhei mesmo no princípio do ano porque tinha uma matéria 

falando sobre o tipo de alimentação, a saúde, envolvendo a saúde, 

higiene, aí eu entrei nisso tudo agora no quinto ano. 

- [Vocês trabalham com EAN só em ciências ou trabalham em outras 

matérias?] Eu acho que fica [...] acho que tem a matéria ciências e eles 

trabalham [referindo-se que outros professores só trabalham com EAN 

na disciplina de ciências]. 

- Não sei se dentro de ciências tem essa matéria [referindo-se a 

ausência de abordagem explícita de EAN] [...] Igual do sexto ao nono 

ano eu não tenho conhecimento, porque tem a ciências, tem biologia 

[...] e eu acho que tem [nessas disciplinas vem abordando EAN] [...] 

Agora não sei se tem alguma área, uma parte que tem a ver com 

alimentação e nutrição. Mas com certeza deve ter [referindo-se a 

presença de EAN em ciências, mas ausência em outras disciplinas]. 

- Trabalho em ciências o valor calórico do alimento  [referindo-se a 

maneira como trabalha com EAN]. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [Você se sente confortável ou possui algum constrangimento ao 

trabalhar com EAN?] Eu não tive problema não! Eu trabalhei normal! 

- Nessa área, não! Que envolvesse a questão dos alimentos, não! [não 

tem dificuldade em trabalhar com EAN?]. 

- Eu trabalhei normal [...] eu não senti nenhum constrangimento [...] 

Mas porque eu trabalhei na época só essa parte aí [referindo-se ao 

trabalho realizado em uma matéria que tinha que falar sobre 

alimentação e saúde].  

- Durante o ano sempre tem uma oportunidade de a gente conversar 

com eles [os alunos] sobre esses assuntos né! [sobre alimentação] [...] 

Não é direto, mas sempre dá, sempre quando tem oportunidade eu 

sempre falo com eles [sobre alimentação].  

- Eu acho que a dificuldade, que a gente passa para os meninos [...] é a 

dificuldade deles de achar que é pensar que é normal [...] que pode 

comer tudo” . 

mal”]. 

- Porque a gente dá [referindo-se que trabalha com o tema EAN] mais 

tem horas que tem umas dúvidas. 

Eu acho que precisava de um treinamento, uma capacitação [...] 

Precisa de uma coisa mais concreta [referindo-se a capacitação em 

EAN]. 

- Eu acho que precisaria no princípio do ano [referindo-se a 

necessidade de treinamento em EAN]. 

- Acho que deveria ter um curso sim [referindo-se a necessidade de 

treinamento em EAN] [...] Logo no princípio do ano ter um curso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das facilidades e/ou dificuldades 

à necessidade de treinamento em 

EAN: “eu acho que precisava de 

um treinamento, uma 

capacitação” 
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falando dessa área [refere a área de Alimentação e Nutrição]. 

- No princípio do ano vocês deveriam tentar fazer uma capacitação 

para gente, para nós professores daqui [...] pelos menos nessas áreas da 

periferia. 

- Já que é importante trabalhar isso [o tema EAN] [...] tentar ver se os 

professores vão [referindo-se a adesão dos professores ao treinamento 

em EAN]. 

- Eu acho que a partir do momento que fizer uma reunião com os 

professores aqui [da escola] e passar para eles [para os professores], 

eles vão entender sim [importância de trabalhar EAN] . 

- está esquecida essa parte [da EAN] [...] igual ano passado eu gostei 

muito do trabalho das meninas na minha sala [das estagiárias de 

nutrição] [...] já pensou se a escola toda fizesse, uma vez por semana 

dedicasse a essa parte, era muito bom [referindo-se ao trabalho com 

EAN]. 

- Eu acho que vocês tem que começar a pesquisa e ir para frente 

mesmo, fazer o que vocês tão pensando [referindo-se aos objetivos do 

projeto maior, que era criar estratégias de intervenção em EAN junto 

aos professores] [...] E no princípio do ano tentar fazer uma 

capacitação para gente, para nós professores. 
 

3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Desafios do professor em trabalhar com EAN diante a 

realidade dos documentos norteadores da escola 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que material para trabalhar é difícil [referindo-se a 

deficiência de materiais de apoio em EAN]. 

- Tem livro didático que tem! [temas relativos à EAN]. 

- Eu acho que tendo uma apostila para gente trabalhar no ano [com 

temas de Alimentação e Nutrição] seria ótimo. 

- Temos uma apostila, nessa apostila tem a matéria do ano [...] aí a 

gente entra na parte de alimentação, porque não tem direto, 

alimentação assim não! [referindo-se a ausência de EAN de forma 

explícita na apostila] [...] Eu acho uma boa ideia! [se tivesse uma 

apostila que abordasse diretamente a EAN].  

Deficiência dos materiais de 

apoio/dos livros didáticos em 

relação à abordagem de EAN 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que não fala não! [o PPP não fala sobre EAN] [...] pelo que 

eu já tive acesso não fala não! 

- Não, nós não participamos [da construção do PPP]. 

- Teve uma vez que a gente teve o acesso [ao PPP]. 

- Tem ele lá [referindo-se a presença do PPP na sala da direção da 

escola], mas só que a gente quase não tem tempo de ficar olhando. 

- Porque ele [o PPP] fica lá dentro [referindo-se que PPP fica na sala 

da direção da escola] e eu acho que ele tinha que ficar mais exposto 

para agente olhar. 

- Aqui tem [participação na elaboração do PPP], mas junto com 

Secretaria Municipal não tem não. 

- Nesses anos que estou aqui [na escola] nós tivemos participação! [na 

elaboração do PPP] [...] mais pouca [...] a gente tem ele lá [referindo-

se que tem PPP e este fica na sala da direção da escola], mas depois, 

aí eles [os supervisores] falam pode ir lá [na sala da direção], que 

vocês vão ter um acesso [...] mas a gente tem que ir lá, fica lá dentro. 

- Eu acho que não tem [temas de Alimentação e Nutrição no PPP] 
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porque não plano que a gente recebe mesmo, não [...] igual você está 

falando Educação Alimentar, eu acho que não tem não. 

- Que eu saiba não tem! [referindo-se a presença dos temas de 

Alimentação e Nutrição no PPP]. 

- Não, não posso afirmar que não tem não [os temas de Alimentação e 

Nutrição no PPP]. 

- Eu não tive acesso para eu ver mesmo se tem educação alimentar 

[referindo-se ao PPP]. 

- [O que vocês usam para direcionar as aulas já que você não tem 

acesso ao PPP?] Meu plano de aula, a gente elabora porque a gente 

tem uma apostila com tudo que a gente tem que ver com os meninos 

durante o ano [aqui afirma que não usa nem a Matriz nem PPP]. 

- Nessa apostila tem a matéria [...] igual no quinto ano não tinha essa 

matéria [...] não tem direto alimentação, mas a gente entra porque tem 

que entrar [...] Eu lembro que no princípio do ano tem lá na matriz 

curricular, que a gente segue, a gente segue a matriz curricular né [aqui 

já fala o contrário]. 

- A elaboração do tema EAN ele é indireto [...] aí a gente faz 

aproximação [pois não tem especificamente EAN no PPP, nem na 

matriz]. 

- A abordagem que tem na matriz, no plano político pedagógico [sobre 

EAN] deve ser melhorada [...] não é que ela é inadequada, ela precisa 

de dá uma melhorada [contradição – antes falou que não tem EAN, 

agora já fala que deve ser melhorada a forma como é abordada]. 

- Porque eu acho que se a matéria é importante [referindo-se a EAN] 

[...] eu acho que tem que ter lá mesmo no plano [no PPP], tem que está 

lá visível, que é obrigatório trabalhar desde a educação infantil. 

- Se ela é obrigatória [o tema EAN] então a gente tem que está ciente 

dela desde o princípio do ano. 

- Se é uma matéria que está no currículo dos meninos, a gente tem que 

trabalhar. 

- Tinha que constar que é para trabalhar nutrição e educação alimentar, 

eu acho que tem que constar lá, dentro da matéria, que tem que 

trabalhar, é obrigatório trabalhar [...] porque talvez tem professor que 

acha que não precisa, que não é importante ou então fala só por alto. 

- Tem que ter uai [na matriz] é isso que eu acho, o meu ponto de vista 

assim. 

- Porque eles [os alunos] têm que ter até o final do ano aquilo lá [as 

outras matérias obrigatórias] [...] tem o conteúdo e a gente tem que ter 

no diário já registrado, que você trabalhou, então eu acho que tem que 

ter sim registrado também, para gente porque é importante, é 

obrigatório! [...]  

- Está sendo trabalhado assim por alto, por acaso, mas se fosse 

obrigatório né! [referindo-se a necessidade de ser obrigatória a 

inclusão da EAN no PPP e na Matriz]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP e Matriz Curricular: da não 

previsão de trabalhar com os 

temas de Alimentação e Nutrição 

à suas contradições 

 

 

4º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Atividades de EAN: abordagem pontual, ação conjunta 

com a família e a possibilidade de uma abordagem interdisciplinar 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Não tem atividade específica para trabalhar com Educação Alimentar 

e Nutricional na escola não. 

- Aqui teve alguns anos atrás, começou [referindo-se a semana da 

Ações de EAN na escola: 

palestras e campanhas que 

nem sempre se articulam com 
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Alimentação]. 

- A semana da alimentação, não acho que acabou é que ficou devagar. 

- Antes a gente tinha a semana da alimentação, então a gente 

trabalhava aquela semana. 

- Lembro que há alguns anos atrás a gente trabalhava sim! [referindo-

se a trabalhar com alimentação em dias específicos]. 

- Trabalhava a semana toda [com alimentação], e no final fazia um 

teatro com os meninos, eu mesmo já fiz! 

as aulas 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que [referindo-se aos colegas professores] trabalham [a 

EAN] só na matéria ciências. 

- No sexto ao nono eu não tenho conhecimento de outras matérias 

[refere ao fato de trabalhar EAN em outras matérias por não constar 

nos documentos norteadores] [...] mas tem na ciência, tem na biologia 

essa parte da alimentação e nutrição. 

- Há dá! Dá muito uai! [referindo-se a possibilidade de trabalhar EAN 

em outras disciplinas]. 

- Em ciências mesmo dá um texto, eles tão lendo em português e está 

tendo um texto informativo [...] em português e está entrando a 

ciências. 

- A educação alimentar, por exemplo, se você dá um gráfico, porque eu 

trabalho assim com meus alunos do quinto ano [referindo-se ao 

trabalho interdisciplinar]. 

- Se eu estou trabalhando assim em português e matemática, eu vou 

muito para português, para ciências, igual eu dou muitos textos 

informativos. 

- Tem alimento lá que tem o valor calórico, por exemplo, quando acha 

em matemática, eu vou na matemática, já vou em ciências e já trabalho 

em ciências o valor calórico do alimento e já vou no gráfico [...] Isso 

dá para trabalhar uai [referindo-se a possibilidade de trabalhar de 

maneira interdisciplinar com EAN]. 

- Dá para colocar em ciências, geografia, em qualquer área que a 

pessoa tiver trabalhando, basta a pessoa querer [referindo-se ao 

professor]. 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidade de intervenção 

interdisciplinar “dá para 

trabalhar em outras disciplinas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que [referindo-se aos colegas professores] trabalham [a 

EAN] só na matéria ciências. 

- No sexto ao nono eu não tenho conhecimento de outras matérias 

[refere ao fato de trabalhar EAN em outras matérias por não constar 

nos documentos norteadores] [...] mas tem na ciência, tem na biologia 

essa parte da alimentação e nutrição. 

- Há dá! Dá muito uai! [referindo-se a possibilidade de trabalhar EAN 

em outras disciplinas]. 

- Em ciências mesmo dá um texto, eles tão lendo em português e está 

tendo um texto informativo [...] em português e está entrando a 

ciências. 

- A educação alimentar, por exemplo, se você dá um gráfico, porque eu 

trabalho assim com meus alunos do quinto ano [referindo-se ao 

trabalho interdisciplinar]. 

- Se eu estou trabalhando assim em português e matemática, eu vou 

muito para português, para ciências, igual eu dou muitos textos 

informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidade de intervenção 

interdisciplinar “dá para 

trabalhar em outras disciplinas” 
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- Tem alimento lá que tem o valor calórico, por exemplo, quando acha 

em matemática, eu vou na matemática, já vou em ciências e já trabalho 

em ciências o valor calórico do alimento e já vou no gráfico [...] Isso 

dá para trabalhar uai [referindo-se a possibilidade de trabalhar de 

maneira interdisciplinar com EAN]. 

- Dá para colocar em ciências, geografia, em qualquer área que a 

pessoa tiver trabalhando, basta a pessoa querer [referindo-se ao 

professor]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Tem alguns que até tem [...] tem a família que controla mais 

[referindo-se ao cuidado dos pais com a alimentação dos filhos]. 

- É bom fazer palestras com os pais, conversas [...] Eles também não 

tem conhecimento legal sobre essa parte aí não [não tem conhecimento 

sobre alimentação]. 

- Eu acho que se fizer uma palestra, uma apresentação de alguma coisa, 

eu acho que eles [os pais] vão ficar mais interessados. 

- Deve fazer palestras para os pais, porque se os pais entenderem ajuda 

também! Porque não adianta a gente falar nada com eles [referindo-se 

aos alunos] se os pais né [não fizeram seu papel em casa]. 

- Tem alguns [referindo-se aos alunos] que até tem [referindo-se ao 

apoio dos pais], que a família controla mais, mas tem uns que [pausa 

na fala] [...] não é todos [os alunos] aqui não [...] Aqui é uma 

comunidade mais né [referindo-se a baixa condição socioeconômica 

da comunidade].  

- Porque os pais não tem aquela noção de alimentação mesmo. Eles até 

ensinam!  

- Não adianta a gente falar nada com eles [referindo-se aos alunos] se 

os pais nada [referindo-se ao fato dos pais não ajudarem] [...] talvez 

eles [os alunos] consigam [...] eu acho que eles escutam. 

- Tanto eles [os alunos] quantos os pais precisam [referindo-se ao fato 

dos alunos e pais precisarem de capacitação em alimentação].  

- É preciso educar também os pais, porque tem muitos aqui que não 

tem tanto conhecimento [...] eu acho que tem que resgatar [referindo-

se a importância de resgatar a temática da alimentação]. 

A falta de conhecimento/interesse 

dos pais em relação à 

alimentação dos filhos 
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 

 

- Marta 

- Quarenta e oito  
Dados Pessoais 

- Normal Superior Formação 

- Dezoito anos 

- Há cinco nessa escola 
Tempo de serviço 

- Terceiro ano Ano que leciona 

- Nesse mês estou trabalhando oito né! 

- Só nesse mês. Que eu estou tirando as férias de [nome], mas eu 

trabalho quatro horas. 
Jornada de Trabalho 

 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O conhecimento da professora sobre EAN e suas 

implicações 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- É alimentação saudável né! [...] seria um lanche correto pela manhã, 

horário de almoço tudo direitinho. 

- [o que mais você entende por EAN?] É uma alimentação correta [...] 

exercício físico [...] para mim é isso. 

- [O que você trabalha quando você fala de EAN?] A alimentação 

saudável. [...] A pirâmide alimentar [...] o quê que faz bem, que faz 

mal, porque que a gente deve consumir carne, o excesso de gordura 

[...] tudo isso [...] o açúcar, excesso de açúcar, tudo isso a gente 

trabalha.  

- [Eu acho que é] O alimento mesmo! A pirâmide, o que faz a gordura. 

O que faz mal em excesso, o que não faz. 

 

Da concepção de EAN às ações 

realizadas em sala de aula 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

o - Os meninos vêm para escola sem café da manhã e trazem aqueles - eu 

chamo de isopor e eles chamam de pipocão - e comem pipocão até 

nove horas da manhã [...] Eu DESTESTO [referindo-se ao 

pipocão][...] É aquele salgadinho de milho [...] Nossa, eu não gosto 

nem do cheiro daquilo, e eles abrem e comem [...] isso é um absurdo. 

- [Além do pipocão, você faz outra intervenção na alimentação dos 

alunos?] Sim! [Eles trazem] Bala. MUITA bala, MUITO chiclete [...] 

Pipoca. É muito doce, muito dessas “bobajadas”  

- [E quando você começa a falar mal do pipocão?] Não aí eles não 

gostam [...] [a professora reproduz as falas de alguns alunos quando 

ela intervém na alimentação deles] “Uai tia! Mas isso [o pipocão] 

aqui é bom”, “isso aqui que tem que comer”, “isso que mãe deixa 

comer”, “é mãe que compra para mim”, “minha mãe me deu dinheiro e 

eu passei na padaria”, “não faz mal não tia” “Nossa verdura eu não 

como não! Deus me livre, que vontade de vomitar”. 

o - Igual na hora do lanche, pode ser o melhor [referindo-se as verduras 

e frutas] [...] mas eles [os alunos] gostam é de comer macarrão. 

o - A escola tem uns dias na semana, que manda distribuir maça, laranja 

para eles, e tem uns que jogam fora na rua [...] falta de hábito mesmo. 

- Eles gostam [referindo-se ao interesse dos alunos sobre o tema 

alimentação] [...] Porque é comida, aí eles querem falar, querem 

conhecer, eu acho, que eles se interessam. 

 

 

 

Ações de EAN:  

da intervenção na alimentação 

dos alunos pela professora à 

recepção/interesse por parte dos 

alunos  
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- Ontem eu estava falando sobre a tradição dos africanos na nossa 

alimentação. Todo mundo adora feijoada, agora falou verdura não é 

com eles, num tem o hábito de comer.  
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [E você sente alguma dificuldade, se sente confortável para trabalhar 

com o tema?] Não! É um tema bom de ser trabalhado. 

- Eu acho um tema fácil de trabalhar [referindo-se a facilidade que tem 

ao trabalhar esse tema]. 

- Eu acho que a escola deveria olhar isso [sobre os alimentos que as 

crianças levam para a escola] Era obrigação da escola, orientar os 

meninos no que eles devem comer direitinho em casa, tomar café para 

esperar o lanche da escola, mas não acontece. 

 

Da facilidade referida pela 

professora ao sentimento de que a 

escola deve assumir o papel de 

Educar em Nutrição 

 

   

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Se tivéssemos [treinamento] poderia enriquecer mais o trabalho 

[referindo-se a necessidade de capacitação em EAN]. 

- [Vocês já tiveram algum treinamento sobre Alimentação e   

Nutrição?] Não! Nós já tivemos vários cursos de capacitação, mas 

sobre isso não. Nesse tema não. 

- Nós já fizemos várias oficinas de livro, mas de alimentação não. 

- Já tivemos [oficinas] de leitura, projeto de brinquedos ecológicos, 

mas alimentação nunca foi falado.  

- - Eu acho que palestra ajuda muito [...] se trouxer uma pessoa da área 

da saúde para fazer uma palestra, isso ajuda muito, e eles [os alunos] 

gostam muito, a gente não faz mais porque não tem muito acesso, mas 

eles gostam muito. 

- Eu acho que sim! Poderia enriquecer mais o trabalho. [referindo-se a 

possibilidade de ter um treinamento sobre EAN]  

Necessidade de 

treinamento/capacitação em EAN  

 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os desafios enfrentados pela professora no que se refere à 

inclusão da EAN no contexto escolar 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Porque você tem que dá conta da grade curricular toda [...] você tem 

que terminar [...] final do ano mesmo você tem correr porque é exigido 

mesmo, você tem que terminar [referindo-se a dificuldade de incluir 

mais um tema no planejamento de suas aulas] [...]  Fica assim [difícil] 

eu trabalho resumido [o tema alimentação devido a cobrança 

constante para cumprir com os prazos]. 

- O tempo é bem reduzido, a gente tem que reduzir se não você não dá 

conta de trabalhar tudo não [referindo-se ao cumprimento dos 

conteúdos obrigatórios em virtude do tempo] 

- Vou falar com você a verdade, do jeito que a gente é cobrada, não 

tem como [referindo-se a cobrança para finalizar os conteúdos 

exigidos e previstos na matriz curricular]. 

- Trabalhar EAN em história eu acho difícil! Porque a gente não vai 

poder sair fora da matriz, porque eles [referindo-se aos supervisores] 

não vão permitir, a gente tem que seguir [a matriz] 

- Não que eu não queira mudar, porque aí fala assim “professora quer 

ficar sentada na sala de aula acomodadinha”, mas não é isso não! É 

complicado mesmo [referindo-se a falta de tempo devido à cobrança 
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por parte dos supervisores]. 

- É complicado [...] a questão da matriz mesmo, você num pode sair 

que você é cobrado [...] se você não trabalhou aquilo, senta e te pontua 

tudo que se tem que voltar atrás. 

- Se sair da matriz [as supervisoras] falam “aqui oh vocês tão 

atrasadas”, aí você tem que voltar, fica parecendo que a gente está 

perdendo tempo. 

- É difícil! Você tem que dá conta. E não é reclamação minha não. 

Todas as colegas, a gente fala o mesmo [referindo-se a grande 

cobrança para cumpri os prazos]. 

- Igual mesmo, eu poderia trabalhar geografia, ciências, história, o 

português, poderia trazer um texto, ele vai fazer interpretação oral, ele 

vai fazer escrita, isso é o português! Mas aí eu tenho que dá conta do 

caderno de história, português, matemática, geografia. E aí se eu não 

mostro eles [os supervisores] falam “você não trabalhou" [referindo-se 

ao não cumprimento do cronograma escolar]. 

- É difícil! No meu planejamento tem que está tudo separado, no 

caderno do menino [do aluno] tem que está separado, porque na hora 

que [os supervisores] pedem o caderno de [do aluno] [...] então tem 

que entregar, tem que ter registrado, é difícil, fica complicado! 

- A questão da matriz mesmo, você não pode sair que você é cobrado. 

Na hora que você está fazendo o trabalho, todo mundo acha lindo e 

maravilhoso, mas depois vê que você não trabalhou aquilo [os 

conteúdos obrigatórios], senta e te pontua tudo que se tem que voltar 

atrás [referindo-se aos supervisores que sempre cobram quanto ao 

cumprimento do cronograma] [...] mas elas também não tem culpa [as 

supervisoras], porque também são cobradas pela secretaria de 

educação. [...] é um círculo, uma cobrando da outra [...] para que ficar 

só em cima de matriz. 

- Igual [...] a interdisciplinaridade [...] em matemática você pode 

trabalhar, mas aí eu tenho que ter um caderno de matemática. Fica 

difícil! Eu tenho que trabalhar a matriz de matemática, que nem sempre 

[a EAN] está dentro. 

- Agora tem que trabalhar dentro das capacidades, o eixo 

CAPACIDADE e é difícil [referindo-se a mudança, antes usam temas 

geradores, agora tem que trabalhar as capacidades].  

- Deveria [todos] coordenação, professor, todo mundo trabalhando 

junto, porque se não fica uma coisa solta [...] é o sistema que pede 

assim [...] você tem que seguir, você tem que cumprir [referindo-se ao 

rigor e cobrança para cumprimento dos conteúdos]. 

- Você sabe que vai encontrar barreiras, professores que vão falar que 

não querem trabalhar isso, com certeza. 

 - É um trabalho escrito e falado. O certo seria levar esses meninos para 

cozinha, mostrar, conhecer, sair da escola, ir num supermercado, o 

certo seria isso [referindo-se a necessidade das ações mais práticas e 

que ocorram em outros setores]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dificultadores referidos pela 

professora para realizar 

atividades de EAN:  

 

- Quanto à falta de tempo, 

exigência de supervisores e rigor 

no seguimento da matriz 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Trabalhamos com os livros [didáticos], porque a gente não tem 

acesso à internet [na escola] então são biblioteca e sala de aula e vídeo 

SÓ, mesmo assim o vídeo é difícil porque todas as turmas usam a 

biblioteca, fica complicado. Então mais mesmo é papel e caneta 
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[referindo-se a falta de recursos para desenvolver atividades práticas 

com os alunos].  

- Para você vê a sala que a gente tem para passar um vídeo [...] fica no 

refeitório, e tem que esperar horário de lanche, ou tem que fazer 

correndo porque vem horário de lanche, é difícil. 

- Se a gente tivesse condição de mostrar na prática para eles [para os 

alunos], levar para cozinha, mas a gente não tem esse espaço aqui, 

então isso dificulta bastante. 

- A escola não tem um espaço físico favorável, porque para você fazer 

uma aula bem preparada com esse tema [EAN], você tem que tirar os 

meninos [alunos] da sala de aula. 

- Não tem espaço, não tem pessoal disponível para está saindo da 

escola com você [referindo-se a falta de espaço e pessoal ara realizar 

atividades práticas]. 

-  Quando você está trabalhando água [...] você tem que sair de sala [...] 

mas não tem espaço, não tem pessoal disponível para sair da escola.  

- Pessoal para fazer uma palestra é muito difícil [referindo-se a falta de 

tempo para fazer palestras] [...] porque você tem que envolver a 

direção, nem sempre a pessoa [referindo-se a diretora] está com tempo 

de te ajudar, aí é difícil! 

 

Dificultadores referidos pela 

professora para realizar 

atividades de EAN:  

 

- Quanto à ausência de recursos na 

escola 

 

 

 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Aqui a região, é classe mais humilde mesmo [...] então é difícil, você 

ficar falando, tem uns [alunos] que não tem esse acesso [referindo-se 

ao baixo poder aquisitivo da comunidade]. 

- Então aqui é difícil [falar de alimentação saudável], a comunidade 

aqui é bem carente!  

- Você fala uma fruta, uma verdura, poucos [alunos] falam com você 

que o pai comprou, que tem isso semanalmente em casa, eu acho que 

na minha turma são três que citam que o pai comprou verdura, que tem 

esse hábito, o resto você vê que não tem. 

- Na minha turma são três [alunos] que citam que o pai comprou 

verdura, que tem esse hábito [...] o resto você vê que não tem 

[condições socioeconômicas]. 

- Quando a escola dá [oferece frutas e verduras] eles [os alunos] ficam 

doidos [...] Então é difícil. A falta de conhecimento mesmo também 

ajuda muito. Falta de conhecimento não! É de falta de ter acesso a isso, 

de ter a uma alimentação saudável [referindo-se a boa aceitação dos 

alunos que não tem acesso em casa a frutas e verduras]. 

 

Dificultadores referidos pela 

professora para realizar 

atividades de EAN:  

 

- Quanto ao baixo poder aquisitivo 

das famílias  
  

 

 

3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Documentos norteadores à inclusão da EAN: limites e desafios 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [Na escola tem material que fala sobre EAN?] É bem resumido, uma, 

duas páginas, cita um pouco, aí acabou e fecha [referindo-se ao livro 

didático]. 

- [os livros didáticos dão suporte à inclusão da EAN?] Não. O de 

ciências [deveria] porque entra em ciências né [referindo-se a fato do 

tema entrar em ciências, mas mesmo assim o livro não aborda EAN] 

com certeza não [referindo-se a falta de suporte dos livros para incluir 

EAN nas aulas]. 

- Porque fica parecendo uma coisa solta né [referindo-se a dificuldade 

 

Limitação dos materiais de 

apoio/dos livros didáticos em 

relação ao tema Alimentação e 

Nutrição e a necessidade de 

procurar outras fontes de 

informação 
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dos conteúdos presentes no livro didático]. 

- [como o livro é bem resumido] a gente procura outros textos, entra na 

internet, procura [...] faço um trabalho, faço uma síntese do que é 

melhor, do que é importante e passo para os meninos [referindo-se a 

busca por outras fontes de informação em relação à EAN]. 

- A gente acha bastante site [...] bastante coisa interessante [...] antes a 

gente não achava nada, era só livro. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Em ciências, entra água, aí nós entramos na alimentação e depois corpo 

humano [referindo-se as atividades realizadas em ciências] [...] trabalho os 

alimentos mesmo. A pirâmide, o que faz a gordura. O que faz mal em 

excesso, o que não faz. 

- Porque a gente já trabalha em ciências [referindo-se ao trabalho com 

EAN] [...] Já está dentro da grade curricular esse tema, agora não sei se a 

gente trabalha corretamente, porque a gente trabalha em cima de matriz 

curricular. 

- Em ciências mesmo [...] o mês passado nós trabalhamos com alimentação. 

- Primeiro em ciências a gente vai trabalhando solo, água, planta e [...] 

alimentação. 

- Em ciências, entra água, aí nós entramos na alimentação e depois corpo 

humano. 

- Eu gosto de ciências, joga assim para dentro de ciências [referindo-se a 

facilidade de trabalhar EAN na disciplina de ciências].   

Em geral a abordagem dos 

temas Alimentação e 

Nutrição acontecem na 

disciplina de Ciências 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- A gente já trabalha em ciências [referindo-se ao trabalho com o tema 

alimentação] Já está dentro da grade curricular esse tema [alimentação], 

agora não sei se a gente trabalha corretamente. 

- [você utiliza esses documentos para planejar suas aulas?] Eu sigo a matriz 

curricular [a professora segue a matriz curricular para planejar sua aula, 

embora não seja previsto EAN]. 

- Fica parecendo uma coisa solta [referindo-se a maneira como temas 

relacionados à alimentação são previstos na matriz curricular] [...] 

Primeiro em ciências a gente vai trabalhando solo, água, planta, aí DE 

REPENTE você passa para alimentação [...] no quarto bimestre você já 

trabalha o corpo com os meninos [os alunos] então não é uma coisa 

amarrada. 

- A água é alimento, aí a gente trabalha isso tudo direitinho e de repente 

você vai trabalhar os seres vivos, por exemplo, plantas [...] depois no 

terceiro bimestre, já trabalha alimentação.  

- Então não é uma coisa amarrada [os conteúdos de alimentação na matriz]. 

-  [o PPP da escola fala sobre EAN?] Dentro do PPP não!  

- [Você conhece o PPP, a matriz, o PCN?] Conheço! Todos! Mas na 

reunião nunca foi discutido. 

 Presença de temas 

relacionados à alimentação 

na Matriz Curricular versos 

sua ausência no PPP 
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4º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Das ações pontuais aos caminhos possíveis a construção 

de uma perspectiva interdisciplinar em EAN 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [Na escola tem algum dia ou semana destinado a trabalhar com o tema 

EAN?] Já teve palestras da UFVJM, as meninas [as estagiárias de 

nutrição] fizeram palestra, mas não eram todas as turmas, por exemplo, elas 

vinham e ficam numa sala da educação infantil, uma do primeiro e uma do 

segundo, então eram três turmas só que participavam do projeto [referindo-

se as atividades realizadas pelas estagiárias de Nutrição]. 

- Nós temos a nutricionista que veio da prefeitura e as meninas do campus 

II [as estagiárias de nutrição] vem aqui e faz um trabalho com o segundo 

ano, mas na escola com certeza não [referindo-se a uma ação pontual sobre 

alimentação, mas que na escola não tem outras ações].  

As ações sobre Alimentação e 

Nutrição que nem sempre se 

articulam com as aulas  

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Se a gente sentar e elaborar BEM elaborado [...] vamos supor assim 

professores, pedagogos e dá uma mudança [referindo-se a ação conjunta 

para planejar ações interdisciplinares de EAN]. 

- Saindo da matriz. Porque lá pede para trabalhar o solo e sua função [...] a 

água [...] a poluição e tudo [...] e amarrando uma coisa com a outra o solo 

pode incluir plantação [...] a água como alimento e ir amarrando uma coisa 

com a outra. 

- [você acha que daria para trabalhar em outras disciplinas?] Em 

geografia talvez sim [daria para trabalhar EAN] [...] porque geografia 

trabalha o bairro, o lugar onde ele vive, agora em história. [fica em dúvida] 

- Poderia entrar em português, com textos interpretativos essas coisas assim 

[referindo-se a possibilidade de trabalhar EAN no português]. 

- A história eu acho difícil! Porque a gente não vai poder sair da matriz [...] 

agora geografia ainda vai porque a gente já trabalha, bairro, rua [...] da para 

encaixar, uma alimentação no meio desse conhecimento que ele tem que ter 

de rua, de bairro e de casa. 

- Em geografia ainda vai [referindo-se a possibilidade de incluir o tema 

EAN na disciplina de geografia] [...] porque a gente já trabalha, bairro, rua, 

aí talvez dê para encaixar, uma alimentação no meio desse conhecimento 

que ele tem que ter de rua, de bairro e de casa [...] pode ser que sim. 

- Eu poderia trabalhar geografia, ciências, história, o português [...] Poderia 

trazer um texto, ele [o aluno] vai fazer interpretação oral, ele [o aluno] vai 

fazer escrita. 

- [A EAN poderia ser trabalhada de maneira transversal?] Poderia! Mas 

teria que ser muito sentado e muito bem elaborado, porque se perde. 

 

As possibilidades de 

planejamento interdisciplinar 

em EAN 
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 

- Dilma 

- Quarenta e três anos 
Dados Pessoais 

- Normal Superior 

- Eu tenho pós-graduação em Educação Especial. 
Formação 

- Eu trabalho aqui na escola [nome] e tem a escola especial que eu trabalho 

também. 

- Na sala de aula [no ensino regular] mesmo foi agora esse ano e na escola 

especial já tem mais tempo que eu trabalho na sala de aula. 

- Antes, eu trabalhava com reforço escolar e agora eu estou como regente 

de turma [...] mas na prefeitura eu tenho dezenove anos. 

- [na escola especial] eu estou trabalhando agora na sala de recurso [...] os 

alunos especiais, eles estudam na escola regular e no contra turno eles 

frequentam a sala de recurso. 

Atuação e Tempo de serviço 

 

- Quinto ano  Ano que leciona 

- Oito horas né Jornada de Trabalho 
 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – A alimentação para a professora: entre os relatos da história 

alimentar pessoal  e a construção do conhecimento sobre EAN. 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu tenho consciência [sobre os hábitos alimentares] [...] se eu comer, eu 

sei que não é indicado, faço errado, mas já sabendo. 

- Às vezes, você tá falando uma coisa que vai até contra a prática [refere-

se a as pessoas que consumem determinados alimentos, mesmo sabendo 

dos malefícios]. 

- Eu busco uma alimentação saudável, mas ainda encontro muita 

resistência, eu tento fazer de forma saudável, mas ainda tem muita 

resistência [referindo-se a resistência da família]. 

- Eu ofereço, eu faço do jeito que tem que ser [relata que faz alimentos 

considerados por ela saudáveis].  

- Eu ofereço [referindo-se às filhas] só que, não sei se porque elas não 

foram acostumadas desde cedo, então tem muita resistência. 

- Eu faço a salada, quando eu vou à cozinha [...] a salada todo do jeito que 

eu fiz [referindo-se que as filhas não gostam de comer a salada] [...] 

muitas vezes eu procuro fazer suco de verduras, para ver se elas [as filhas] 

tomam, mas elas resistem muito, prefere é comer sanduiche, é biscoito. 

[Como que você essa questão da sua família não ter uma boa aceitação 

por uma alimentação saudável?] Eu acho prejudicial, porque fica 

deficiente de vitaminas. 

- Eu faço com pouco óleo, pouco sal, açúcar também é pouco [...] e na 

hora de comer eu falo “gente, tem que começar comer as coisas mais 

saudáveis”. 

- Eu não tenho dificuldade, eu prefiro fazer o que é mais saudável 

[referindo-se a sua relação com o fazer mais saudável]. 

- às vezes, o tempo falta, mas mesmo assim eu tento fazer dessa forma 

[saudável]. 

Experiência pessoal da 

professora em relação a sua 

alimentação 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Educação Alimentar, é uma alimentação saudável, que vai contribuir para 

uma vida mais saudável. 

- Saudável para mim são frutas, verduras, cereais, água, carne branca, 

folhas. 

- Eles falam [os nutricionistas] para comer carne branca, mas a gente vê aí 

A concepção de EAN na 

visão da professora 



 

 

 

116 

APÊNDICE C 

 

QUADRO DE PRÉ-INFICADORES/INDICADORES/NÚCLEOS DE 

SIGNIFICAÇÃO E NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Escola Maria Flor  

ENTREVISTADA: DILMA 
 

 

 

como que o é [referindo-se que a criação dos frangos que uso hormônios]. 
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- na escola eles [os alunos] estão tão acostumados com macarrão, com 

arroz [referindo-se ao gosto dos alunos por certos alimentos]. 

- e quando a escola oferece uma alimentação mais saudável eles [os 

alunos] separam os legumes [...] e não comem. 

O desgosto dos alunos pelos 

alimentos ‘saudáveis’ 

oferecidos na escola  

 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O trabalho com assuntos de Alimentação e Nutrição: o 

distanciamento entre a intenção e a ação  
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Acho importante trabalhar com EAN [...] principalmente porque hoje em 

dia as crianças [...] tem uma alimentação muito avacalhada [...] a família, 

ás vezes não tem tempo. 

- Então eu acho muito válido, tudo que o professor puder fazer para ajudar, 

assim todas as situações. Eu acho muito válido. 

- Tem que começar de baixo, tem que iniciar, porque só chegar lá no 5º 

ano com os meninos [os alunos] já grande, fica mais difícil. 

- Se a gente [professores] acostumasse as crianças [os alunos] desde cedo 

com esses hábitos, quando crescesse não era tão difícil para poder adquirir 

esses hábitos [referindo-se aos bons hábitos alimentares]. 

- Eu acho que já tinha que ser desde cedo [referindo-se que as ações 

deveriam começar precocemente] [...] é um tempo grande que a criança 

fica na escola. 

- Porque essa alimentação saudável toma mais tempo [...] não é aquela 

coisa que você chega numa lanchonete já tá comprando e já tá comendo 

[...] toma mais tempo e muitas vezes as famílias não tão tendo esse tempo. 

- As mães não ficam em casa quase que o dia inteiro [...] aí as crianças 

ficam mais expostas a salgadinhos, juntamente com televisão e aí não 

existe essa alimentação saudável. 

Importância referida pela 

professora às atividades de 

EAN e o sentimento de que 

estas ações devam ser 

inseridas desde o cedo no 

cotidiano dos alunos 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu não trabalho [diretamente] [...] é um comentário que surge [...] 

quando [os alunos levam] pipocão aí aproveito para poder falar [...] que 

não é saudável e mostrar com o quê que ele pode está trocando [referindo-

se aos alimentos saudáveis]. 

- [a EAN não aparece] como um tema a ser trabalhado na escola [...] pode 

surgir de vez em quando [...] em determinadas situações. 

- Eu acho que ainda falta [conhecimento] para eu fazer uma coisa 

[referindo-se as atividades em sala de aula] mais segura. 

-Não temos que trabalhar esse tema da Educação alimentar [...] o que a 

gente tem que trabalhar é Matemática, Português [referindo-se a ausência 

do tema EAN diretamente no planejamento e nas diretrizes da escola]. 

- [A pesquisador se recorda de uma vendia que tinha na escola e pergunta 

- ainda vende salgadinho, chup-chup?] Na escola não tem vendinha não, 

tem um bar próximo, mas a gente não deixa [os alunos] saírem não. 

- Eu acredito que na matéria de Ciências sempre [...] aborda, sempre 

aparece isso [não se recorda, mas tem a concepção de o livro de ciência 

deve abordar os assuntos de alimentação]. 

Os temas Alimentação e 

Nutrição são trabalhados de 

forma isolada e superficial 

pela professora  
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IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

- Raul 

- Trinta e nove anos 
Dados Pessoais 

- Eu sou formado em filosofia da arte pela PUC 

- Além disso, em Magistério e Educação Física 
Formação 

- Há dois anos e meio dou aulas 

- Há um ano dou aulas para infantil e um e meio dou aula para o fundamental 

(durante seis meses trabalhei com salas multiseriada) – no município onde 

nasci [nome] 

Tempo de serviço 

 

- Hoje trabalho com tempo integral – são turmas diferentes. Na parte da manhã 

é uma sala multiciclada, com 3º e 4º ano. E na parte da tarde com o infantil 4º 

e 5º ano 
Ano que leciona 

- Oito horas Jornada de Trabalho 
 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: Da concepção de EAN à importância das ações referidas e 

suas implicações 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [O que você entende por EAN?] Eu vejo que, talvez, possa existir uma 

diferença [...] uma educação NUTRICIONAL para mim, eu vejo que seria [...] 

ela sendo prescrita [...] acompanhada por um profissional, dentro da escola 

talvez ou fora da escola, ou alguém que precise procurar um nutricionista. 

Com todas as suas qualidades nutritiva. Tudo certinho. bem acompanhado.  

- É na verdade eu acho que Educação Alimentar e Nutricional teria uma linha 

bem tênue, que talvez poderia separar algumas coisas,  [...] mais que para mim 

são iguais [o entrevistado tem dificuldade de conceituar EAN, ele faz uma 

pequena confusão] 

- Então seria [...] o professor ensinar o próprio aluno a pegar na 

colherzinha, então seria uma Educação Alimentar [...] sobre a postura 

dele [do aluno], sobre a necessidade de saborear, de identificar os 

sabores dos alimentos, da verdura, principalmente, porque a gente tem 

muita dificuldade aqui, com os alunos para comer a verdura. 

Concepção de EAN na 

visão do professor 
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PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [você acha importante trabalhar EAN?] Muito importante. Eu acho que é 

PRIMORDIAL a palavra é essa. 

- Ele [o professor] tem um papel primordial. É um papel de orientador, o 

ascendedor de luz [...] do saber.  

- A escola tem que se o artífice, o professor, todos da escola. Dentro desse 

aprendizado [referindo-se a importância de todas atuarem frente a 

alimentação dos alunos].  

- O professor tem que está a frente [...] tem que ser o guia desse  

ensinamento [...] e o alimento é o que faz você se transformar, o que faz você 

ser.  

- Eu vejo que o professor é esse detentor, mas que não pode deter só para ele 

as coisas [referindo-se ao conhecimento]. 

 

Importância atribuída a 

EAN pelo professor e seu 

papel enquanto ‘orientador 

do saber’  

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- A única intervenção minha foi realmente comer o lanche no horário que não 

era adequado [referindo-se a intervenção realizada nos lanches dos alunos]. 

- A gente preocupa em tá olhando [...] se [os alunos] estão pegando certinho 

no colher, se tá conseguindo levar a colher até a boca. 

- Tinha um aluno que estava dormindo demais em sala de aula, então ele 

apareceu com umas manchas, [...] aí eu preocupei “Será que tem uma anemia? 

O quê que tá acontecendo com o aluno?” [referindo-se a uma intervenção que 

fez e a preocupação com a alimentação da aluna]. 

Intervenção na alimentação 

dos alunos 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [você se sente confortável para trabalhar com EAN?] Sinto. Muito 

confortável. [...] eu vejo o tamanho disso [da alimentação] e a importância 

para nossa sobrevivência, para a sobrevivência deles [dos alunos], dos filhos 

deles. E eu deixo isso muito claro para eles. 

- A escola tem que saber da onde vêm as coisas [os alimentos]. [...] 

geralmente a escola recebe alimentos, “n” tipo de alimentos. Então é saber 

qual a origem disso. Como foi feito essa compra. A responsabilidade não é 

pequena com a alimentação. 

- [o trabalho de EAN] tem que começar desde os pequenininhos [...] [alunos] 

de três anos, quatro anos, cinco anos [...] tem que ser falado e eles absorvem, 

eles conseguem absorver conceitos [...] conseguem absorver a fala do 

professor [...] e aquilo ali é transformado, de alguma forma, em conhecimento, 

para eles [para os alunos]. 

- Não tive [formação nessa área] só tive contato na faculdade [referindo-se a 

uma disciplina de Nutrição que teve quando faze Educador física] me ajudou 

demais [a trabalhar com esse tema]. 

- [referindo-se a nova concepção sobre a EAN] Eu sabia que ele era 

importante, realmente a gente lembrar que tem que pensar no alimento desde a 

sua origem. Realmente, o que foi usado naqueles pesinhos de tomate, para ele 

ficar tão bonito, tão saboroso.  

- Eu não tinha essa concepção não [referindo-se a ação realizada com os 

estagiários de Agronomia]. 

Do reconhecimento da 

importância à nova 

concepção de EAN  

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

[tem a nutricionista] que trazem o cardápio.  Elas vêm aqui de um a duas 

vezes [por mês] [...] já trazem todo um cardápio de compras e um cardápio já 

estudado com elas aqui [as cantineiras]. De acordo com a realidade nossa. 

- E olha [...] não sei até que ponto as pessoas responsáveis pela distribuição 

Ações pontuais realizadas 

por nutricionistas e 

estagiários de Nutrição 
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dos alimentos nas escolas estão - ou os nutricionista /a nutricionista da 

prefeitura - realmente se tem essa visão, essa preocupação [sobre pensar o 

alimento da produção ao consumo]. 

- esses dias os meninos da faculdade [referindo-se aos estagiários de 

agronomia] chegaram com umas fotos dos alimentos [...] começaram a 

perguntar que alimento era aquele, [...] então aquilo ali chamou tanta atenção, 

uma simples foto do alimento e os meninos interagiram uns com os outros. 

Tentaram adivinhar o alimento, a origem daquele alimento, de onde ele vinha, 

se era vegetal, se era mineral, o quê que ele era.  

- Teve um pessoal da faculdade aqui [da Agronomia], que veio trabalhar com 

os alunos do fundamental [...] começamos pegando argila e moldando o que 

eles [os alunos] entendiam por frutinhas [fomos] moldando frutas [...] fizemos 

a culminância disso, plantando uma sementinha, cuidando da terra e plantando 

a sementinha num vasinho [...] a plantinha cresceu, ficou maravilhosa [...] [os 

alunos] se sentiram apegados [...] por isso que eu vejo a importância, desse 

estudo [referindo-se ao nosso projeto maior] [...] é com as crianças mesmo 

que vão ser o futuro. 

- Olha, [...] nós temos uma semana onde [...] juntamente, com o pessoal da 

área da saúde, a gente faz um intensivão [...] no sentido mais de abordar o 

tema mais incisivo com os alunos. 

- [a semana da alimentação] geralmente dura uns três dias. Não dura a 

semana toda não. [...] ano passado teve o pessoal da faculdade [referindo-se 

as estagiárias de nutrição] entraram em cada sala, fizeram [...] um 

acompanhamento com a hortinha. 
 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os temas de Alimentação e Nutrição na escola: atividades 

realizadas versus dificuldades enfrentadas                                                                                                                                                                                            
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- A gente tem muita dificuldade aqui, com os alunos para comer a verdura.  

- [referindo-se a localização da escola] aqui nos temos muita dificuldade, 

realmente aqui a última remessa de alimentos, verduras, frutas, chegaram 

frutas estragadas. 

- A única dificuldade que nós tivemos é porque nós saímos de uma escola para 

outra. Lá nos tínhamos uma horta, lá nos tínhamos como levar os alunos para 

andar no terreno, a pisar na terra, a usufruir do que estava sendo plantado na 

hortinha. 

- Esse ano nós não trabalhamos do jeito que tinha que ser [...] devido 

estrutura. Então, não foi bem trabalhado. Como foi trabalhado ano passado 

não. 

 

 

 

Barreiras referidas às ações 

de EAN: do hábito 

alimentar dos alunos à 

estrutura física da escola  

 

 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [referindo-se a presença do tema alimentação no PPP] ele divide nas áreas 

de Ciências e Geografia. [...] e algumas coisinhas no Português como eu falei 

para você [...] [referindo-se a atividade prática realizada na cozinha – a 

receita]. 

- Os livros trazem, realmente trazem [referindo-se a abordagem da EAN] [...] 

eu já encontrei muitos gráficos, na disciplina matemática, que, realmente, 

aborda alimentos, a parte nutricional do alimento, quantas vezes foram 

alimentados. Eu lembro que eu trabalhei isso em prova. Eu estudei o gráfico e 

bem interdisciplinar.  

- [referindo-se a estudo da matriz curricular] Ela é bem estudada. Realmente, 

nós estudamos no iniciozinho do mês, tem um estudo com a nossa 

supervisora. 

Documentos norteadores da 

escola: o professor refere 

sobre a presença de EAN 
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- [e os livros abordam os conteúdos específicos de EAN?] Não. Bem dentro 

assim do que a gente tá discutindo não. Falta, esclarecimento [para o aluno e 

devemos preparar o aluno para pensar o alimento além da mesa] nós temos 

que preocupar com o alimento, não é só em cima da mesa não, mas como que 

ele chegou ali para estar em cima da mesa.  

- Nas Ciências a gente estuda com eles o alimento [referindo-se ao trabalho 

específico na disciplina de ciências].  

- Nós já trabalhamos [referindo-se ao tem Educação Alimentar] [...] em certas 

disciplinas, como as Ciências. 
 

3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O trabalho interdisciplinar em Alimentação e Nutrição, 

suas possibilidades e desafios diante da realidade da escola e das famílias. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

fizeram a higiene das mãos e colocaram a mão na massa. [...] eles fizeram um 

bolo e brigadeiro [referindo-se a receita feita pelos alunos]. 

- a gente tenta fazer uma Educação interdisciplinar [...] aí procura colocar 

Ciências e Português, como que eu diria, tentando caminhar junto com 

algumas matérias que dá vazão para isso. Que dá condição para isso. 

- Eu lembro que eu, com os meninos do 1º ano, esse ano, os meninos do 3º e 

4º ano, eu não trabalhei muito esse conceito na Matemática não [apesar de 

entender que o tema deva ser trabalhado em outras disciplinas, refere que 

não conseguiu trabalhar na matemática]. 

- [já neste trecho o entrevistado refere que utilizou um vídeo do ursinho puff 

para trabalhar as dezenas utilizando frutas e verduras] nesse sentido da 

Matemática e de introduzir, realmente o número até o nove. 

- Eu lembro que a professora [referindo-se a um colega de trabalho] 

trabalhou esse conceito com os meninos [...] introduzindo as dezenas. 

Ela foi introduziu dezenas com frutas e verduras [...] foi com o intuito, 

realmente, de está trabalhando de maneira interdisciplinar [...] ela 

trouxe um vídeo do ursinho puff que ele trabalhava a terra [...] é um 

coelho ensinado o ursinho puff a cuidar da terra e ele tira da terra a 

cenoura e os alimentos todos e começar a fazer as contagens de zero 

até nove, para depois ele terem noção da dezena, que seria acrescentar 

mais uma fruta ou uma verdura que ele colheu da horta, que ele cuidou. 
- [fala em relação à atividade prática na cozinha] Olha, foi uma das melhores 

aulas. Realmente, as aulas de Ciências são espetaculares, tanto para o 

professor quanto pros alunos. [...] fomos para a cozinha [...] aí mobilizou a 

escola toda [quer dizer aula de português]. 

- Tento fazer um trabalho em conjunto [...] com a escola [...] com as 

cantineiras, elas nos ajudam muito nesse tema alimentar. 

- devemos [...] mostrar para os alunos, sobre essa dinâmica da própria cozinha, 

do cozinheiro, que elas preocupam [referindo-se as cozinheiras que se 

preocupam em preparar a comida].  

- [as cantineiras] elas fazem a aquela comidinha gostosa. 

 

 

 

 

 

 

Atividades interdisciplinares 

em Alimentação e Nutrição 

desenvolvidas pelo professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu vejo que tem muito alunos que chegam aqui, com uma fisionomia 

diferente. Que vem aqui para alimentar e para buscar seu conhecimento, mas 

que se não tiver bem alimentado [...] e a gente tem essa concepção que o 

alimento tem que está gostoso, saboroso, tem que está nutritivo para o aluno.  

- Tenho a concepção de que a educação [...] começa de lá [referindo-se a 

cozinha] porque se o aluno tiver bem alimentado, bem nutrido, feliz, ele vai 

Preocupação com as 

questões alimentares dos 

alunos 

“se o aluno tiver bem 

alimentado, bem nutrido, 

feliz, ele vai aprender 
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aprender melhor.  melhor” 

 
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [relato sobre a participação dos pais] Nossa situação é que muitas vezes o 

aluno vem aqui só para merendar. [...] o pai mando o aluno aqui nesse sentido 

[...] porque a alimentação aqui é boa. [...] Tem um almoço e tem a janta na 

parte da tarde para os alunos da creche e para os alunos de cindo e quatro 

anos.  

- Mas existem aqueles [pais] que mandam, é um ou dois ou três que mandam 

aqueles saquinhos de alimentos, aqueles alimentos industrializados.  

- Esse ano, tivemos uma reunião com os pais [...] fizemos um questionário 

com os pais e uma das perguntas girava em torno sobre a preocupação dos 

pais com alimentação dos alunos. [...] Mas são muito poucos pais que eu vejo 

que preocupam. 

Para o professor as ações de 

EAN requerem participação 

da família 
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 

 

- Meu nome é [PILAR] Dados Pessoais 

- E minha formação é em pedagogia. 

- Eu fiz o curso de matemática também 

- Sou pedagoga com habilitação em inspeção e agora estou terminando 

mestrado em Gestão de Instituições Educacionais [na UFVJM] 

Formação 

- Tenho em 17 anos que eu trabalho aqui na escola. Na área de educação, 

já estive em outras escolas, mas voltei para cá. 

- Sou concursada, tenho dois cargos - um cargo eu trabalho aqui e o outro 

cargo em outra escola municipal. 

Tempo de serviço 

- Eu trabalho com o primeiro ano e segundo ano.  

- O segundo ano, eu trabalhei até agora em junho [...] mas, agora, 

atualmente, eu trabalho com o primeiro ano. 

- Na outra escola eu estou como eventual. 

Ano que leciona 

 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO - O conhecimento da professora sobre EAN: implicações 

teórico/prática nas ações realizadas. 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Em relação à Educação Alimentar, eu acredito que seja uma alimentação 

mais adequada [...] mais para o lado da saúde. 

- E Educação Nutricional é você aprender a comer direito [...] o contrário 

dos regimes [...] é está ensinando a comer de forma correta, alimentos 

corretos, nos horários corretos [...] aproximando o máximo possível da 

qualidade de vida. 

- É alimentação balanceada [...] com o nível certo de carboidrato, de 

proteínas, lipídios, dentro da alimentação, tudo bem balanceado de acordo 

com a pirâmide alimentar. 

Concepção de EAN na visão 

da professora: 

“eu acredito que seja uma 

alimentação mais adequada, 

mais para o lado da saúde” 

 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- orientando na hora do lanche, a trazer lanches mais nutritivos, a lanchar 

aqui na escola, invés de trazer essas bolachinhas, geralmente os pais 

mandam, porque é um lanche mais rápido, aí compra um refrigerante e 

uma coxinha e manda. Então, a gente orienta nesse sentido. 

- [Em algum momento nas suas aulas você aborda o tema de Alimentação 

Saudável com os alunos? Já sentiu essa necessidade?] Sempre há 

necessidade [...] na hora que [...] os alunos trazem o mesmo tipo de lanche, 

a gente fala “Isso vai te nutrir em quê? Você acha que isso [referindo-se 

ao lanche da criança] é bom para você?” “Porque você está trazendo?” 

“Porque você não lancha na escola que é controlado pela nutricionista [...] 

que já vem no cardápio todo balanceado” “O lanche na escola é melhor?” 

[...] é essa conscientização.  

- É mais um trabalho de conscientização [...] mas eu sinto a necessidade 

[...] porque hoje em dia a população está obesa.  

- Eu sinto a necessidade de trabalhar efetivamente. Até mesmo tá cobrando 

em forma avaliativa, para ver se eles aprenderam se não aprenderam o que 

precisam [...]  pois essa geração é a geração do “fast food” [...] dos 

salgadinhos,  coxinha. 

- [referindo-se a ação da mídia que sempre associa os desenhos a algum 

alimento ‘ruim’ para vender mais] se tem um desenho diferente que os 

 

As ações de Alimentação e 

Nutrição se restringem a ações 

de orientação  
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alunos gostam, logo eles [a mídia] arrumam um salgadinho, [...] doce e 

isso vai criando aquela consciência, como diz meu irmão “cabeça de 

gordo”. 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que teria que ter parceria SIM, com a faculdade, com a 

universidade [...] e essa parte é mais específica [da EAN] é uma parte mais 

específica da área de saúde. 

- em relação à escola [referindo-se aos recursos da escola] seria a 

pirâmide alimentar [...] que toda propaganda que a gente vê relacionada à 

área de educação, a primeira coisa é a pirâmide alimentar.  

- Vêm nutricionistas, da Secretaria de Educação, que ministram esses 

cursos [referindo-se aos cursos para as cantineiras sobre alimentação]. 

- Acredito que o pessoal da cozinha, tem uma maior informação para 

gente, porque [sempre] tem curso para as cantineiras. [...] acredito que elas 

[as cantineiras] têm até mais informação do que a gente. 

- Eu acredito que [...] inclusive as parcerias que a gente tem com a 

faculdade [referindo-se a UFVJM] teve há dois anos, três anos atrás, 

vinham um pessoal do grupo de Nutrição, e eles vinham na minha sala, 

[...] [ensinavam] receitas para os meninos [alunos], de coisas que eles 

tinham em casa - sobras de alimento. [...] faziam, bolinhos dietéticos [...] 

bolinhos mais saudáveis, bolinhos de verdura [...] faziam tortas, mas tudo 

assim, uma alimentação bem saudável, ensinando os meninos [os alunos] 

a reaproveitar aquilo que tem dentro de casa. E foi MUITO bom! Pena que 

foi pouco tempo, foi uns dois meses. Mas, vinham uma vez na semana e 

surtiu um efeito muito bom. 

- eu volto a repetir, essa parceria da universidade, [...] para poder está nos 

preparando melhor para poder trabalhar [com EAN]. 

- é interessante que tivesse cursos para [as cantineiras] uma capacitação, 

uma parceria da universidade com a prefeitura - Mas ainda tem pais que 

mandam [referindo-se aos pais que mandam na lancheira alimentos 

nutritivos] [...] outro dia eu vi uma menininha com salada de frutas.  

- Tem a filha de uma nutricionista que estuda aqui, ela sempre traz a fruta, 

o biscoito integral. [...] Ela não come carne vermelha, não come! [...] Se 

tem algum lanche aqui da escola que ela quer comer e que ela vê que tem 

carne, ela mostra [...] aí separa a carnezinha dela, porque ela não come 

carne vermelha.  

- a gente vê que tem muitos pais que são conscientes. [...] e até por falta de 

conhecimento [...] é isso que acontece [...] por ser mais rápido e mais 

barato [...] compra um salgadinho por cinquenta centavos, é um pacote 

grandão, e aí eles já se alimentam [...] acha que se alimenta. 

Para a professora a EAN 

deveria ser trabalhada como 

tema da saúde e por 

professionais da área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Conflito na abordagem de EAN: das dificuldades enfrentadas às 

atividades realizadas 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Não está no programa curricular [...] tem a matriz curricular que a gente 

segue e [...] ela, muda MUITO de um ano para o outro [...] acaba que o 

sistema nos enrijece a trabalhar somente aqueles conteúdos [referindo-se 

aos conteúdos obrigatórios]. 

- Esse ano, por exemplo, não tem alimentação [...] educação Alimentar nos 

conteúdos [referindo-se a ausência do tema no planejamento escolar].  

- [Como que a EAN está presente no PPP/PCN e na Matriz Curricular?]  

A matriz curricular, ela muda. [...] é a última instância e a primeira que a 

 

 

 

 

Desafios enfrentados para 

inserção da EAN na escola:  

“os documentos [PPP, PCN] 

enrijecem nosso trabalho” 
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gente segue [referindo-se a utilização da matriz para planejamento de 

aulas]. 

- Toda escola tem uma matriz [...] na verdade, isso vem da Secretaria de 

Estado da Educação. E aí, por exemplo, tenha lá - Educação Alimentar: 

Introduzir.  Então, é só uma introdução que passa.  

- Os livros didáticos não dão apoio para gente [em relação a abordagem 

da EAN].  

- Nós fizemos a escolha do livro didático, aí a matriz curricular mudou por 

completo, então, aquele livro didático que a gente tem de suporte na 

escola, não tem o conteúdo. 

- No outro ano, vem outra política de governo e muda tudo de novo. Então, 

esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando o mesmo conteúdo com - 

1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano -, o quê que tá diferenciado? - Introduzir; introduzir e 

aprofundar; introduzir, aprofundar, e   complementar – [...] a gente vai 

mudando o nível de dificuldade, de acordo com a habilidade e com a idade 

de cada aluno. [...] o conteúdo é extenso e [...] a proposta é que seja 

cumprido. Então, a gente fica meio apertada [...] a matriz curricular desse 

ano mesmo, ela tá bem extensa [relata apresentar dificuldade de incluir 

outro tema como EAN, devido a grande quantidade dos conteúdos 

obrigatórios].  

- [E não entra a Educação Nutricional em nenhum dos anos?] Não [...] 

posso estar enganada, mais eu olhei [tudo] até 1º, 2º e 3º bimestre não 

entra [referindo-se a inclusão da EAN no planejamento]. O 4º bimestre 

[...] se não me engano, são seres vivos. Não tem. 

- o PCN, na verdade [...] é ultrapassado [...] já surgiram outros documentos 

que estão se sobrepondo [ao PCN]. Então a gente não segue o PCN [...] e 

sim a Matriz Curricular, que é retirada do PCN. Isso é uma política de 

governo, do governo Estado de Educação [...] fica uma realidade 

diferenciada [referindo-se a distância das diretrizes, por se uma política 

de governo]. 

- É a matriz curricular [que seguimos] [...] no final temos que trabalhar 

esse conteúdo [o conteúdo imposto na matriz] [...] e nem sempre a matriz 

curricular está em consonância com o PCN. É um equívoco [...] eu acho 

que teria que ser afinado [...] igual no 1º ano não foi trabalhado 

Alimentação, porque não tinha na matriz curricular [...] acabava que 

durante as aulas mesmo, falava da importância [...] [são] pinceladas, na 

hora do lanche [...] a respeito  da boa alimentação [...] por alto [...] [um 

trabalho] efetivo não. 

- [e quanto ao PPP?] eu não participei da construção dele [...] então eu 

não sei se no Projeto Político Pedagógico contempla a Educação 

Alimentar. [...] Quem poderia te responder, seria a pedagoga e direção, 

apesar do Projeto Político Pedagógico ser construído por todos. Mas, eu 

não sei quando que construiu o nosso aqui. De repente, eu não estava 

trabalhando aqui. 

- Eu sinto a necessidade, principalmente nesses livros didáticos vir 

abordando muito pouco [referindo-se a abordagem de EAN nos livros]. 

- [Porque que a Educação Nutricional não é trabalhada?] Porque não tem 

na matriz curricular. Então, é muito mais fácil você trabalhar o que esta 

[na iz]. 

- [referindo-se a falta de suporta dos documentos norteadores] Partir de 

onde?  Começar de onde? Os livros não dão suporte. 

- [os professores consentem quanto ao desenvolvimento de parceiras?] 

alguns sim! Outros não! [...] Sempre tem alguns que participam mais, 
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outros que menos, devido à carga horária, que é muito apertada, enrijecida. 

O currículo é muito enrijecido [...] [levamos para casa] uma sobrecarga de 

trabalho [...] alguns profissionais acham que vai ser mais um trabalho, que 

não vai dar conta. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

[Como você vê a EAN dentro da escola? Qual é o papel da escola?] É 

extremamente importante, apesar de [...] trabalharmos o BÁSICO.  

[apesar de não ter especificado o tema alimentação ou educação 

alimentar nos conteúdos] a gente sempre trabalha [...] de forma 

superficial, orientando. É mais um trabalho de orientação mesmo, do que 

de sistematização. 

- a escola faz intervenções, teve um caso [...] que uma criança trazia 

muitos alimentos errados, ela estava engordando muito [...] a escola 

acionou os pais. 

- teve outro caso [...] com um aluno meu [...] que estava com a glicose 

estava altíssima e a criança tornou-se diabética [...] de tanta alimentação 

errada. [...] infelizmente, hoje a criança toma insulina. [...] os pais 

conscientizaram e agora a criança emagreceu bastante [...] a escola 

preocupa nesse sentido [entrou em contato com os pais]. 

- eu observo muito essa necessidade de trabalhar efetivamente Educação 

Alimentar. Como conteúdo, no currículo [...] que não é enrijecido, a gente 

pode fazer adaptações, basta ter lá no Projeto Político Pedagógico da 

escola. A gente pode fazer currículo adequado às necessidades da escola. 

- tem uns livrinhos aqui da área de alimentação, livrinhos pedagógicos [...] 

da idade deles [dos alunos] com histórias das frutas, das verduras. Eles 

aprendem de forma lúdica [...] é a melhor maneira de prender a atenção, 

principalmente dos menores.  

- a gente sempre trabalha [...] mas de maneira superficial, é em uma 

conversa, diálogo, de uma situação que surge [...] o sistematizado eu já 

trabalhei, mais esse ano mesmo foi mais diálogo mesmo. 

 

As atividades de EAN são 

“um trabalho mais de 

orientação do que de 

sistematização” 

 

 

3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Caminhos possíveis à EAN: da necessidade à possibilidade de uma 

abordagem interdisciplinar 
 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

a gente pergunta uma coisa, pergunta outra, faz buscas, procura livros. 

Mas [...] tem gente que não tem esse acesso, que não tem tempo, para 

buscar e sente essa necessidade.  

- Acredito que seria um bom caminho, um curso de capacitação [...] coisas 

básicas mesmo, que a gente poderia está atendendo tanto os alunos quanto 

ao pessoal de casa. 

- [necessitamos] de mais embasamento teórico. Eu acredito que se a gente 

fosse capacitada [teríamos mais possibilidade de atingir os alunos] [...] 

principalmente na divisão de cada idade, [...] Podemos apresentar a 

pirâmide alimentar, mas só que vai muito, além disso. Então [...] tem uma 

deficiência sim. 

- Na faculdade de pedagogia, a gente não vê isso. No curso de pedagogia 

[...] No Normal superior [...] como que você trabalha uma coisa, que você 

não viu que não teve uma capacitação, fica difícil [referindo-se a falta de 

preparo para trabalhar com EAN]. 

A necessidade referida pela 

professora de 

treinamento/capacitação em 

EAN 
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PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- quando a gente precisou acionar esses pais [...] vimos boa aceitação [...] 

Resistência tem em todo canto. 

- [referindo-se a ação dos pais frente alimentação dos filhos] uma fruta 

picada, [...] para poder ser mais fácil para a criança [...] porque tem 

preguiça de descascar [então o pai já manda os alimentos prontos]. 

- eu acredito que tem que ter uma parceria com a família também. Não 

adianta atingir a escola e a gente não conseguir atingir a família.  

- A escola fazendo o papel dela e em casa a gente não consegue atingir, 

fica difícil, então acaba que fica um trabalho isolado [referindo-se a 

necessidade de ações de EAN que envolvem os pais]. 

A necessidade de ação 

conjunta com a família 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- dá para trabalhar tranquilo com todos os conteúdos [referindo-se ao 

trabalho interdisciplinar com EAN].  

- Português, da para poder trabalhar através da leitura, interpretação.  

- A matemática, através de uma situação problema com frutas, verduras. 

- Geografia, também, em relação à plantação.  

- Ciências, em relação à alimentação mesmo.  

- História, história dos alimentos, “como que é, de onde que surgiu, de 

onde que veio, a batata inglesa, por exemplo”.  

- Vai da criatividade e também, da preparação do professor. 

- além do livro didático [em busco outras fontes de informação em EAN] 

na internet, sites, blogs, de da área educação [...] na própria universidade, 

trocando, informações lá com professores.  

- eu quero reforçar a necessidade de parceria com a universidade [...] 

porque, nutricionista mesmo aqui, na prefeitura, [...] é MUITO pouco para 

atender uma demanda muito grande. 

- De repente até a universidade com o corpo pedagógico, o povo lá da 

pedagogia, a nutrição com a pedagogia, de repente, fizesse uma parceria 

para poder ver uma maneira interessante [...] para que a gente disseminasse 

isso, para os alunos. 

- [os nutricionistas] tem contato com as cantineiras mesmo. [...] fica mais 

é na área das cantineiras, da alimentação da escola [...] essa parceria, com 

certeza, vai ser muito bem vinda. 

Possibilidade de intervenção 

interdisciplinar e caminhos 

possíveis à EAN na escola 
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 

 

-Meu nome é [JOANA] 

-Sou casada, tenho um filho  
Dados Pessoais 

-Me formei em Pedagogia, inspeção escolar em 2002, aqui em Diamantina 

mesmo, pela [nome - referindo-se a faculdade que oferecia curso a noite]. 

- E desde quando eu comecei, desde quando eu me formei, aliás, no Magistério 

simples, eu já comecei a dar aula. 

-Quando eu fiz o concurso sei lá, [19]98 e tive que largar a prefeitura. Larguei 

meu cargo efetivo também na Prefeitura.  

-Nessa época, quando eu trabalhava [...] na zona rural. Lá eu dava aula para 

duas turmas, ao mesmo tempo, na mesma sala. [...] antigamente era chamada 

de multiseriada. 

- Então, eu dava aula [...] era terceiro e quarto. E nesse período, mais ou menos 

em 2000 [...] Fui para [nome da cidade], onde eu efetivei. [...] lá também eu dei 

aula no quarto ano por um tempo. Vim embora [para Diamantina]  e  fiquei 

trabalhando em [nome de um distrito] por oito anos [...] de lá vim para essa 

escola, onde estou até hoje. 

- Ano passado eu me afastei porque eu tive bebê [...]  eu tinha férias prêmio [..] 

eu nunca peguei. Pensava, “ah não, eu não vou pegar, não, se não eu vou 

deixar meu alunos e quando eu voltar?”.  

- A gente que é professora [...] fica preocupada com o quê que você vai deixar 

e com o que vai encontrar quando voltar. 

História de vida 

- Me formei em Pedagogia e tenho pós-graduação em Inspeção Formação  

- Eu comecei com 19 anos, agora estou com 37, ou seja, tem  19 anos que eu 

dou aula. No início do ano que vem inteira vinte anos  de sala de aula. 
Tempo de serviço 

 

- Já trabalhei com primeiro ano, mas, sinceramente, não gosto muito. Eu gosto 

de trabalhar com os maiores. Quinto, quarto ano. 

- Aqui eu trabalho no quarto ano e lá na outra escola também  trabalho no 

quarto ano.  

Ano que leciona 

 

1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – A alimentação para a professora: da vivência pessoal à 

construção do conhecimento em EAN 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acho que alimentação, hoje em dia, a gente nem tem tanto problema de 

alimentação na escola. HOJE. Mas quando eu comecei a gente tinha. [...] No 

sentido dos meninos não alimentarem bem. 

- Hoje melhorou bem a alimentação. E a questão também da escola. A escola 

não preocupava muito com a questão de frutas, de balancear aquela comida 

[...] e o menino [o aluno] merendava quantas vezes ele quisesse. Então, hoje 

eu acho que tem uma forma de estar dosando bem esses grupos de alimentos, 

a quantidade, quais são oferecidos para a criança. 

- Antes era tão complicada em relação a merenda escolar, que teve uma 

época aqui [em Diamantina], numa escola que eu trabalhei [...] que era a 

semana inteira macarrão. [...] e você acha que é macarrão com alguma coisa, 

como é hoje? Com verdura? Carne? [...] era macarrão sem nada, [...] leite e 

carne era a gente que levava [professor].  

- Teve época de não ter quem fizesse a merenda [...] teve uma época que eu 

vim aqui na Superintendência [de ensino de Diamantina], mas rodei a baiana 

[...] Falei que eles tinham que resolver  um jeito de mandar alguém [para 

cozinha] [...] a pessoa que fazia a merenda pegava licença  picada e não dava 

 

 

 

 

 

 

Lembrança referida pela 

professora referente à 

alimentação na escola 
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direito [de colocar outra pessoa no lugar] [...] Então, esse tempo todo tinha a 

merenda, mas não tinha quem fizesse a merenda. 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Eu acredito que é o menino [os alunos] comer bem, não só ele, a gente 

também, se alimentar bem. 

- [comer] todos os grupos de alimento  

- faz parte do desenvolvimento, desde quando você está esperando o bebê 

aquela alimentação da mãe já vai interferindo na saúde do filho [...] o leite da 

mãe já vai interferindo.  

Concepção sobre o 

conceito de EAN 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- É gostoso a gente trabalhar na sala de aula porque querendo ou não, a gente 

participa da vida dos alunos, a gente influencia [...] o modo dos nossos 

alunos comerem. 

- Já aconteceram várias vezes [...] o menino aparece com um determinado 

lanche, você fala assim: “Nossa, mas o lanche da escola é tão gostoso. Come 

para você ver” [...] Aí, de repente, o menino para ou diminui de lavar aquele 

lanche de casa e começam a lanchar na escola.  

- Já intervi várias vezes [...] os alunos costumam trazer aquelas pipoquinhas 

amarelas [...] essas pipoquinhas são fedorentas [...] e aquela também do 

microondas [...] o cheirinho não é muito agradável [...] Então, às vezes, eu 

falo mesmo “olha gente, olha como que é gostoso” [...] aqui não está 

servindo mais porque começou a estragar frutas [...] a Prefeitura mandava e 

estava servindo salada de frutas [...] um dia na semana tinha salada de frutas 

[...] às vezes os meninos [os alunos] deixavam a salada de frutas lá para 

comer esses biscoitinhos recheados, essas pipoquinhas.  

- Até hoje mesmo, às vezes, é um feijão tropeiro, um arroz temperado, a 

gente fala [referindo-se aos alunos para que comam as comidas feitas na 

escola]. 

Intervenção na 

alimentação dos alunos 

 

 

 

2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os desafios enfrentados pela professora no que se refere 

à inclusão da EAN no contexto escolar 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [Procuro outras fontes de informação] em Livros, revistas, internet. 

Internet a gente acha muita coisa [...] sinceramente [...] a gente não tem 

muito tempo para ir até uma biblioteca [...] vou falar a verdade, do infantil ao 

nono ano, a fonte de pesquisa deles [referindo-se aos professores] 

PRINCIPAL, é a internet.  

- [sente necessidade de pesquisar outras fontes ou o livro é suficiente?]  Com 

certeza [referindo-se a necessidade de buscar outras fontes de informação] 

Eu posso mostrar para vocês o meu livro de Português, ele é ótimo. [...] ele 

aborda essa parte da alimentação muito bem, [...] tem também um livro de 

Português [...] que a gente faz o gancho dentro das duas matérias, Português 

e Ciências.  

- Mas o [livro] de Ciências aqui da escola, desse ano, não é muito bom. 

- Na verdade, essa parte [da alimentação] no currículo, na grade curricular 

como um todo, não vem muito específico por série.  

- Há uma distorção grande entre o conteúdo que a gente trabalha e o livro 

didático do ano específico que a gente trabalha.  

- Às vezes, eu estou trabalhando com o conteúdo, e vou achar esse conteúdo 

lá no livro segundo ano. O professor que está trabalhando no livro segundo 

Insuficiência dos livros 

didáticos e a busca por 

outras fontes de 

informação referentes à 

Alimentação e Nutrição 
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ano, ele não dá conta de trabalhar aquela atividade ali do segundo ano que é 

muito avançada, aí ele tem que buscar no livro do primeiro ano. E o 

professor do primeiro ano não tem onde buscar, porque o livro do primeiro 

ano tá muito avançado.  

- Isso é complicado para gente. [...] o livro de Português eu consigo trabalhar 

isso em Português e jogar lá em Ciências que eu estou trabalhando. Mas nem 

todos os professores dão conta de fazer isso com a matéria que ele está 

trabalhando [...] A gente está sentindo isso aqui difícil mesmo é com História 

e Geografia, que não tem um livro específico para aquele conteúdo, você tem 

que estar buscando.  

- [referindo-se ao livro de Ciências] Ciências eu nem trabalho, deixo aqui no 

armário da outra professora [...] Não tem o que a gente precisa, da forma que 

a gente precisa. 

- Eu acho que alimentação e a questão dos livros didáticos, a maioria dos livros 

didáticos, hoje, abordam essa parte [da alimentação]. 
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [o tema alimentação] faz parte do Plano de Ensino de todas as escolas. As 

escolas que não trabalham são porque realmente não estão atentas ao conteúdo.  

- [Você falou que vocês estão trabalhando a parte da saúde. É uma orientação 

que todas as escolas trabalham ao mesmo tempo?] É um Plano de Ensino geral. 

Tanto para as municipais, quanto as estaduais. Tanto que, como eu disse, hoje eu 

até xeroquei para a professora do quarto ano lá da [outra escola que trabalha] a 

Pirâmide Alimentar. 

- Na verdade os PCNs [...] vão nortear o nosso planejamento. É a partir deles 

[dos PCNs] é que eles [os supervisores] vão tirar esses [conteúdos].  

- O planejamento que a gente recebe é dividido em bimestres. Então, no primeiro 

bimestre tem o que você tem que trabalhar, no segundo, terceiro e agora, no 

quarto, alimentação e saúde. 

Documentos que 

norteiam o 

planejamento de aula da 

professora: PCN e Plano 

de ensino 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- à quantidade de alunos que eu tenho em sala [...] eu acho que pode ser um 

empecilho para o professor trabalhar da forma que ele poderia trabalhar. 

- [poderia dificultar o trabalhar] de maneira muito mais criativa, que 

envolvesse mais os alunos.  

Dificuldades do professor 

em trabalhar em esses 

temas 

 

3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – As ações de Alimentação e Nutrição na escola: das 

atividades realizadas às possibilidades de sua inclusão no contexto escolar 
 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- [você acha importante trabalhar esse tema?] Com certeza [...] porque o 

hábito da criança em casa reflete na escola e da escola reflete em casa [...] 

Muitas vezes a mãe não tem essa clareza. 

- Eu tive percebendo que [os alunos] tem noção da importância da 

alimentação. Que tem que comer isso, tem que comer aquilo. [...] mas eles não 

clareza da questão dos grupos, [...] eles escutam [falar de] proteínas, para eles 

é muito distante o quê que é isso, [...] os carboidratos.  

- [referindo-se ao trabalho com o tema alimentação] Eu gosto. Eu acho que é 

uma matéria que eles amam [...] é uma coisa que faz parte da vida deles 

[referindo-se que a alimentação faz parte da vida dos alunos] [...] quando 

você fala no arroz, no feijão, é uma coisa próxima deles, da abóbora, do pão, 

da bala, faz parte do dia a dia deles.  

- É um conteúdo [referindo-se a alimentação] que você vai ver [...] em 

Português [...] em Ciências [...] em Matemática [...] tanto que nosso livro de 

Português, ele tem um texto que fala exatamente sobre os grupos alimentares. 

Importância referida 

pela professora à EAN 
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- [você acha importante trabalhar esse tema?] Com certeza [...] porque o 

hábito da criança em casa reflete na escola e da escola reflete em casa [...] 

Muitas vezes a mãe não tem essa clareza. 

- Eu tive percebendo que [os alunos] tem noção da importância da 

alimentação. Que tem que comer isso, tem que comer aquilo. [...] mas eles não 

clareza da questão dos grupos, [...] eles escutam [falar de] proteínas, para eles 

é muito distante o quê que é isso, [...] os carboidratos.  

- [referindo-se ao trabalho com o tema alimentação] Eu gosto. Eu acho que é 

uma matéria que eles amam [...] é uma coisa que faz parte da vida deles 

[referindo-se que a alimentação faz parte da vida dos alunos] [...] quando 

você fala no arroz, no feijão, é uma coisa próxima deles, da abóbora, do pão, 

da bala, faz parte do dia a dia deles.  

- É um conteúdo [referindo-se a alimentação] que você vai ver [...] em 

Português [...] em Ciências [...] em Matemática [...] tanto que nosso livro de 

Português, ele tem um texto que fala exatamente sobre os grupos alimentares. 
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- Esse conteúdo [referindo-se a Alimentação] é abordado em todos os anos 

[...] desde o início do ano você vem falando um pouquinho. Você não deixa de 

falar [...] Querendo ou não, o menino [o aluno] traz uma coisa ali, você fala. 

Assim, isso vai sendo discutido. Em termos de conteúdo. 

- pela quantidade de conteúdos que nós temos, aproveitando um conteúdo 

dentro do outro para ser trabalhado, porque senão a gente não dá conta 

[referindo-se a ótima ideia de trabalhar EAN como tema transversal e não 

como um conteúdo a mais] [...] É muito conteúdo separado! E são conteúdos 

importantes, não tem como!  

- Esse ano a escola preferiu trabalhar [referindo-se a feria] um livro chamado 

Felpo Filva [...] um deles é a receita.  

- Hoje minha turma vai servir bolinho [...] porque trabalhou o livro [...] tem 

uma parte que a personagem vai até a casa dela comer um bolinho e tomar um 

chazinho [...] aí nessa feira minha turma serviu, [...] junto com a turma do 

quinto, [...] o bolo com o chá de erva cidreira. 

- Na verdade [...] todas as escolas estão fazendo uma semana que chama 

Semana pela Vida [...] a escola vai escolher a parte da consciência negra [...] 

mas não deixou de trabalhar a alimentação, que foi a contribuição do negro na 

alimentação [...] a apresentação é em forma de teatro, em forma de música, em 

forma de amostra [...]  e alimentação foi um dos temas que nós imaginamos 

trabalhar [...] Mas aí, aconteceram alguns fatos [...] possivelmente, essa 

Semana pela Vida fica para o ano que vem e eu acho que alimentação vai ser 

um tema bacana para trabalhar. 

As ações de Alimentação 

e Nutrição na escola: 

ações pontuais que nem 

sempre se articulam com 

a aula 

  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

- eu vou começar a trabalhar na minha turma a educação alimentar [...] a 

questão da alimentação e saúde.  

- Você vai ver que em todos os quartos anos, em todas as escolas [...] a 

Pirâmide Alimentar [...] o [aluno] vai vendo quantidade, qual [alimento] que 

está no topo [da pirâmide], onde estão as frutas, carnes, cereais e o quê que 

esses grupos, o quê que cada um desses grupos, qual que é a função deles no 

organismo da criança e a importância.  

- Porque eles [os alunos] ouvem isso desde o Infantil aqui na escola. Eles [os 

professores] trabalham no maternal também. - os professores da escolinha, 

trabalham que é importante comer frutinha, [...] que o menino [aluno] tem que 

levar uma frutinha todo dia.  

Atividades de 

Alimentação e Nutrição 

desenvolvidas pela 

professora  
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- Quando chega ao quarto ano, que eu acho que visão da criança já está mais 

ampliada, ele dá conta de entender direitinho [sobre a alimentação] [...] para 

quê que serve cada  grupo [de alimentos]. 

- Às vezes o pai fala assim “não come bolacha não, porque se não vai 

engordar”. 

- porque muitos [pais] olham por esse lado – aí a crianças não come, mas 

precisa daquela bolacha [...] do pão [...] do cereal [...] ainda mais criança, que 

pula o tempo todo, perde muita energia. Então, essa parte da alimentação é 

essencial [referindo-se a falar sobre os nutrientes].  

- Até a questão de doces, a gente fala tanto para eles não comerem, as mães 

falam que eles gostam tanto, mas até para eles [os pais] verem.  

- [a professora responde aos pais] “[pai] Pode comer?” Pode. Mas 

balanceado, com uma alimentação saudável, diversificada, na quantidade 

certa.  

- Estamos trabalhando a saúde como um todo [...] e parte da alimentação. Se 

você chegar à sala hoje e falar assim, “o quê que é importante para na 

alimentação para uma boa saúde?” [.os alunos] já vão te falar, “ah é 

importante bons hábitos de higiene” e a questão da alimentação [os alunos] 

vão te falar o quê que é importante. 

- A gente começa sempre com uma conversa com eles [os alunos] para saber 

o que eles sabem do tempo que estão na escola [...] que conhecimento que eles 

vêm acumulando a respeito desse alimento [...] a partir daí a gente continua o 

trabalho [com alimentação]. 

- Eu vou começar [...] com a parte de fração [...] fazendo alguma coisa 

relacionada à alimentação [...] vou trabalhar com minhas frutas, porque [os 

alunos] adoram [...] sempre pedimos para [os alunos] trazerem algum 

alimento [...] trabalhamos a divisão desses alimentos e depois usamos [...] 

aquela mesma frutinha para fazer uma salada de frutas.  

- O bolo também [...] Eu já fiz [...] mas [...] nesse momento, é complicado ir 

para cozinha com eles [referindo-se ao grande número de alunos na sala], 

mas eu já fui. E é gostoso, gente, vocês nem imaginam!  

- [Conta como foi essa experiência?] nessa época a gente estava trabalhando a 

receita, não era fração, eram textos instrucionais [...] trabalhamos em sala [...] 

e depois nós fomos para a cozinha fazer. Isso lá na escola que eu trabalhava, lá 

em [em outra escola que já trabalhou] [...] lá eram poucos alunos, tinha um 

forno a eletricidade, um tabuleirinho [...] a gente trabalhou as quantidades, 

trabalhou tudo relacionado à alimentação [...] e depois que fizemos, nós 

comemos o bolo (risos). E falamos da importância desse bolo no organismo, o 

quê que ele tinha. 
  

PRÉ-INDICADORES INDICADORES 

-Talvez fazer, não é uma oficina, mas uma apresentação assim, diferente do 

que a gente já faz na sala, com vocês lá da Nutrição. 

- [referindo-se a uma ação conjunta como o pessoal da Nutrição] Eu tive 

pensando [...] de planejar, de explicar [...] Porque talvez vocês tenham uma 

forma de demonstrar [...] porque criança nessa idade é mais é demonstração.  

- Por isso que a gente pega a fruta, parte [...] Como é que a gente pode 

demonstrar, para mostrar para eles entenderem essa parte dos grupos [de 

alimentos]. A gente já faz com eles aqueles desenhos, a gente traz figuras de 

alimentos. 

Possibilidades de 

estabelecer parceiras 

como meio de 

efetivamente trabalhar a 

EAN  
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NÚCLEO TEMÁTICO I – Significações atribuídas pelos professores ao conceito de EAN: concepções e 

implicações na construção do conhecimento.  
 

[CLARA] - 1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: O conhecimento da professora sobre EAN e a 

relevância referida à EAN enquanto estratégia de promoção de hábitos alimentares “saudáveis”. 
[MARTA] - 1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O conhecimento da professora sobre EAN, as ações 

pontuais e suas implicações. 
[DILMA] - 1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – A alimentação para a professora: entre a história 

pessoal e a construção do conhecimento. 
[RAUL] - 1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: Ações de EAN: da concepção à importância das ações. 
[PILAR] -1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO - O conhecimento da professora sobre EAN: implicações 

teórico/prática nas ações realizadas. 
[JOANA] - 1º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – A alimentação para a professora: da vivência pessoal 

à construção do conhecimento em EAN. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO II – Processo de (não)inclusão da EAN no contexto escolar: dificuldades e desafios. 
 

[CLARA] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O conflito na abordagem de EAN: atividades 

realizadas versus dificuldades enfrentadas. 
[CLARA] - 3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Desafios do professor em trabalhar com EAN diante a 

realidade dos documentos norteadores da escola. 
[MARTA] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os desafios enfrentados pela professora no que se 

refere à inclusão da EAN no contexto escolar. 
[MARTA] - 3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Documentos norteadores à inclusão da EAN: limites 

e desafios 
[DILMA] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O trabalho com assuntos de Alimentação e Nutrição: 

o distanciamento entre a intenção e a ação. 
[RAUL] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os temas de Alimentação e Nutrição na escola: 

atividades realizadas versus dificuldades enfrentadas. 
[PILAR] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Conflito na abordagem de EAN: das dificuldades enfrentadas às 

atividades realizadas. 

[JOANA] - 2º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Os desafios enfrentados pela professora no que se 

refere à inclusão da EAN no contexto escolar. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO III – Significações das ações realizadas: o caráter pontual, responsabilização 

compartilhada e as possibilidades de avanços na abordagem de EAN. 
 

[CLARA] - 4º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Atividades de EAN: abordagem em ciências, ação 

conjunta com a família e a possibilidade de uma abordagem interdisciplinar 
[MARTA] - 4º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Das ações pontuais aos caminhos possíveis a 

construção de uma perspectiva interdisciplinar em EAN 
[PILAR] - 3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – Caminhos possíveis à EAN: da necessidade à 

possibilidade de uma abordagem interdisciplinar. 
[RAUL] - 3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – O trabalho interdisciplinar em Alimentação e Nutrição, suas 

possibilidades e desafios diante da realidade da escola e das famílias. 

[JOANA] - 3º NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO – A EAN na escola: das atividades realizadas às 

possibilidades de sua inclusão no contexto escolar. 
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