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RESUMO
No atual cenário da saúde pública mundial e nacional, a obesidade e o sobrepeso são duas das
problemáticas mais desafiantes ao manter uma prevalência crescente, sendo especialmente
preocupantes na população infantil, pelas consequências na saúde e qualidade de vida dessas
doenças e suas comorbidades em longo prazo. Nesse contexto, a Educação Alimentar e
Nutricional (EAN) tem se destacado como estratégia para prevenção e controle desses
problemas. No Brasil, a EAN é uma estratégia de política pública inserida no ambiente escolar,
o qual tem sido visto como um espaço privilegiado para a formação integral do ser humano,
incluindo a promoção de hábitos de vida saudáveis. Apesar disso, desenvolver ações de EAN
em ambiente escolar de forma transversal, com uso de tecnologias educacionais adequadas, e
mantê-las em longo prazo, não é ainda uma realidade recorrente. Considerando esses aspectos,
a elaboração e validação de tecnologias educacionais para apoio docente que facilitem a
inserção do tema EAN de forma transversal no currículo escolar é de grande valia. Assim, o
presente estudo apresenta um panorama sobre a prevalência de excesso de peso em escolares
mineiros, reflete sobre a inserção da EAN no ambiente escolar no Brasil e apresenta ainda o
processo de validação de uma tecnologia educacional elaborada para auxiliar docentes a
promover o conhecimento sobre alimento/alimentação, com vistas a estimular a autonomia dos
educandos para que esses façam suas escolhas alimentares por meio do desenvolvimento da
reflexão, da ampliação da consciência e a formação de pensamento crítico.

Palavras-chave: Excesso de peso. Educação Alimentar e Nutricional. Professores Escolares.
Tecnologia educacional. Estudos de Validação.

ABSTRACT
In the current scenario of global and national public health, obesity and overweight are the most
challenging problems for maintain a growing prevalence, being especially worrying in the child
population, due to the consequences on health and quality of life of these diseases and their
long-term comorbidities. In this context, Food and Nutrition Education (FNE) has stood out as
a strategy for the prevention and control of these problems. In Brazil, the FNE is a public policy
strategy inserted in the school environment, a privileged space for the integral formation of the
human being, including the promotion of healthy life habits. Despite this, developing FNE
actions in the school environment in a transversal way, using appropriate educational
technologies, and maintaining them in the long term is not yet a recurring reality. Considering
these aspects, the development and validation of educational technologies for teaching support
that facilitate the insertion of the FNE theme across the school curriculum is of great value.
Thus, this study presents an overview of the prevalence of overweight in schoolchildren from
Minas Gerais, reflects on the insertion of FNE in the school environment in Brazil, and also
presents the process of validating an educational technology designed to assist teachers to
promote knowledge about food/feeding, and to encourage the autonomy of the students so that
they make their food choices through the development of reflection, the expansion of
awareness, and the formation of critical thinking.

Keywords: Overweight. Food and Nutrition Education. School Teachers. Educational
technology. Validation Studies.

RESUMEN
En el escenario actual de la salud pública mundial y nacional, la obesidad y el sobrepeso son
dos de los problemas más desafiantes al mantener una prevalencia creciente, siendo
especialmente preocupante en la población infantil, debido a las consecuencias sobre la salud y
la calidad de vida de estas enfermedades y sus comorbilidades a largo plazo. En este contexto,
la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) se ha destacado como una estrategia para la
prevención y el control de estos problemas. En Brasil, la EAN es una estrategia de política
pública insertada en el entorno escolar, que se ha visto como un espacio privilegiado para la
formación integral del ser humano, incluida la promoción de hábitos de vida saludables. A pesar
de esto, desarrollar acciones de EAN en el entorno escolar de manera transversal, utilizando
tecnologías educativas apropiadas y manteniéndolas a largo plazo, aún no es una realidad
recurrente. Considerando estos aspectos, es de gran valor el desarrollo y la validación de
tecnologías educativas para el apoyo a la enseñanza, que faciliten la inserción del tema EAN en
el currículo escolar. Por lo tanto, el presente estudio proporciona una visión general de la
prevalencia de sobrepeso en escolares de Minas Gerais, reflexiona sobre la inserción de la EAN
en el entorno escolar en Brasil, y también presenta el proceso de validación de una tecnología
educativa diseñada para ayudar a los maestros a promover el conocimiento sobre
alimentos/alimentación, con el objetivo de estimular la autonomía de los estudiantes para que
realicen sus elecciones alimentarias por medio del desarrollo de la reflexión, la expansión de la
conciencia y la formación de pensamiento crítico.

Palabras clave: Exceso de peso. Educación Alimentaria y Nutricional. Maestros. Tecnología
Educacional. Estudios de Validación.
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INTRODUÇÃO
O excesso de peso é um problema de saúde pública de tendência crescente no
Brasil1, e uma das faces da dupla carga de má nutrição no mundo, especialmente nos países
com elevados índices de desigualdade socioeconômica, como na região latino-americana2.
Esse problema tem sido também muito prevalente entre crianças, as quais são
consideradas grupos vulneráveis3. Quando presente em tenra idade, seu portador fica exposto a
riscos de padecer diversas alterações da saúde ao longo da vida, dentre elas doenças
cardiovasculares, câncer, diabetes mellitus, problemas emocionais, dentre outras que podem
causar morte precoce4.
Nessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem descrito a
obesidade infantil como um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI, que afeta
todos os países do mundo, e ressalta ainda que sua prevenção tem benefícios diretos para a
saúde e o bem-estar tanto na infância quanto na idade adulta4. Assim, é extremamente
importante monitorar a prevalência desse problema em crianças em idade escolar nos diferentes
níveis administrativos, ou seja, local, regional e nacional; para que, a partir dessas informações,
os setores responsáveis possam planejar políticas públicas para tentar atenuar o seu
crescimento.
Dentro desse contexto, esta dissertação apresenta três artigos, o primeiro consiste
em uma revisão integrativa sobre a prevalência de excesso de peso em escolares no estado de
Minas Gerais, Brasil.
Discute-se nele ainda, o contexto desafiador do planejamento de estratégias de
prevenção do excesso de peso infantil, que inclui sobrepeso e obesidade infantil. Entre elas, a
promoção da alimentação saudável é citada como uma estratégia de grande importância. Apesar
do excesso de peso ser um problema de saúde pública de origem multifatorial5, estudos mostram
que a promoção de uma alimentação saudável desde tenra idade pode refletir em uma menor
prevalência de excesso de peso e maior redução na gravidade da obesidade na vida adulta6. O
ambiente escolar, por ser um local onde um número elevado de crianças passa boa parte de seu
dia, é tido como espaço adequado e profícuo para ações educativas com intenção de prevenir
o excesso de peso infantil4.
Para promoção da saúde e da alimentação saudável nas escolas, é necessária a
implementação, por parte do Estado, de políticas e programas que visem a realização do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Assim, para a realização desse direito, a EAN tem
sido considerada uma estratégia de grande ajuda, a qual está prevista entre as diretrizes

16

brasileiras da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN)7. O uso da
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para realização do DHAA pode ser uma estratégia
efetiva para reduzir os gastos públicos gerados pela obesidade e doenças crônicas não
transmissíveis relacionadas com hábitos alimentares pouco saudáveis8,9.
Considerando esses aspectos, a EAN emerge como uma estratégia poderosa e com
missão formativa no ambiente escolar e, nesse contexto, o segundo artigo apresentado nesta
dissertação, visa identificar as principais iniciativas de EAN desenvolvidas em escolas
brasileiras, bem como verificar se elas tiveram como foco a capacitação de docentes para o
trabalho de EAN no ambiente escolar, assim como a elaboração de material educacional para
práticas de EAN nesses espaços.
A capacitação docente para exercer EAN no ambiente escolar é muito importante,
visto que os professores são considerados guias do processo ensino-aprendizagem dos
estudantes, podendo assim, ser excelentes aliados na promoção da alimentação saudável e na
implementação de estratégias de EAN nas escolas, especialmente se houver materiais para EAN
validados com esse fim.
Dentro desse contexto, o terceiro artigo desta dissertação descreve o processo de
validação de uma tecnologia educacional que foi elaborada por nutricionistas e validada por
diferentes juízes para auxiliar docentes do ensino fundamental I (EFI) a incluir EAN de forma
transversal e interdisciplinar no currículo escolar. Essa tecnologia foi elaborada com intuito de
ser instrumento de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar.
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CAPÍTULO 1
PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO EM ESCOLARES DE MINAS GERAIS:
Uma revisão integrativa da literatura

RESUMO
O excesso de peso infantil tem sido um problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Esse
problema se associa a várias comorbidades, as quais geram graves alterações na saúde ao longo
da vida. Este artigo faz uma revisão integrativa, aplicando o método Systematic Search Flow,
realizada nas bases de dados eletrônicas Medline/PubMed, SciELO, LILACS, o Portal
Periódicos CAPES e busca direta. O estudo foi norteado pela questão: Qual a prevalência de
excesso de peso em escolares de Minas Gerais? O levantamento bibliográfico ocorreu entre
outubro de 2019 a fevereiro de 2020 e os descritores utilizados na busca foram: excesso de
peso; obesidade; sobrepeso; escolares; crianças e Minas Gerais. Os conectivos lógicos "AND"
e “OR” foram utilizados para rastrear as publicações e se usou o software Mendeley® para gestão
dos artigos. Foram selecionados 27 artigos que atingiram os critérios de inclusão estabelecidos
na revisão, os quais evidenciaram uma elevada prevalência de excesso de peso em escolares de
Minas Gerais, com uma média de 19,3%, com as maiores prevalências nas mesorregiões Vale
do Rio Doce, Oeste de Minas e Zona da Mata. Assim, a promoção da alimentação saudável no
ambiente escolar se torna cada vez mais imperativa e a adoção da educação alimentar e
nutricional como estratégia para esse fim pode, além de combater esse problema, prevenir suas
comorbidades.

Palavras-chave: Excesso de peso. Escolares. Minas Gerais. Obesidade. Crianças.
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ABSTRACT
Child overweight has been a public health problem in Brazil and worldwide. This problem is
associated with several comorbidities which generate serious changes in health throughout life.
This article makes an integrative review, applying the Systematic Search Flow method, carried
out in the electronic databases Medline / PubMed, SciELO, LILACS, the Portal Periódicos
CAPES, and direct search. The study was guided by the question: What is the prevalence of
overweight among schoolchildren in Minas Gerais? The bibliographic reshearch took place
between October 2019 and February 2020, and the descriptors used in the search were: excess
weight; obesity; overweight; schoolchildren; children and Minas Gerais. The logical connectors
"AND" and "OR" were used to track publications and the Mendeley® software was used to
manage the articles. 27 articles were selected that met the inclusion criteria established in the
review, which showed a high prevalence of overweight among students in Minas Gerais, with
an average of 19.3%, with the highest prevalence in the Vale do Rio Doce mesoregions, West
of Minas and Zona da Mata. Thus, the promotion of healthy eating in the school environment
becomes increasingly imperative, and the use of food and nutrition education as a strategy for
this purpose can, in addition to combating this problem, prevent its comorbidities.

Keywords: Overweight. Schoolchildren. Minas Gerais. Obesity. Children.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a população brasileira vivenciou grandes transformações
sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Tais
transformações acarretaram impacto na diminuição da fome e desnutrição, mas contribuíram,
por outro lado, para o aumento do sobrepeso e obesidade em todas as camadas da população,
apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição1. Esse
antagonismo mostra que, ao mesmo tempo que está havendo um declínio da prevalência dos
déficits nutricionais, tem também ocorrido um expressivo aumento de sobrepeso e obesidade,
e isso caracteriza a transição nutricional no Brasil2.
A excepcional redução da desnutrição infantil no país a partir da década de 2000
ocorreu associada às melhorias observadas no poder aquisitivo das famílias de menor renda, na
escolaridade materna e na cobertura de serviços básicos de saúde e saneamento. Por outro lado,
o aumento da incidência do excesso de peso pode ser explicado pelas mudanças dos padrões de
alimentação e de atividade física da população3.
No que tange às mudanças dos padrões de alimentação, a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) de 2002-20034 detectou uma tendência crescente de substituição de alimentos
básicos e tradicionais na dieta brasileira (como arroz, feijão e hortaliças) por bebidas e
alimentos industrializados (como refrigerantes, biscoitos, carnes processadas e comida pronta),
implicando aumento na densidade energética das refeições, contribuindo para aumento da
incidência de sobrepeso e obesidade. Os resultados da POF 2008-20095 ratificaram esses dados
ao apontarem que em todas as idades a partir de 5 anos há uma tendência de aumento do excesso
de peso. No que se refere às crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos, a taxa de obesidade
encontrada foi de 14,3% e de excesso de peso de 33,5%, sendo que, tanto o excesso de peso
quanto a obesidade foram mais prevalentes entre os meninos, atingindo respectivamente 34,8%
e 16,6% desse grupo.
Os dados supracitados apontam um panorama nutricional da população infantil
brasileira preocupante. Considerando a relação entre excesso de peso e doenças crônicas na
vida adulta, essas pesquisas nos alertam sobre a importância de implementar medidas
preventivas, como monitoramento sequencial e contínuo do estado nutricional de escolares,
bem como o desenvolvimento de políticas protetivas desse problema.
Cientes da importância do monitoramento nutricional de escolares e a importância
da alimentação saudável para prevenir o excesso de peso e suas comorbidades, recentemente a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Decreto Nº 47.5576 que regulamenta a Lei
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N° 15.072, de 5 de abril de 20047. Essa lei dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
nutricional nas escolas públicas e privadas do estado de Minas Gerais. Por meio desse decreto,
foi instituído o monitoramento da situação nutricional dos estudantes e a inserção da Educação
Alimentar e Nutricional (EAN) no projeto pedagógico das escolas públicas e privadas desse
estado, para que um conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente fosse
realizado no sentido de garantir um bom estado nutricional dos escolares.
O Decreto Nº 47.557 define, entre outras ações, que os estabelecimentos comerciais
localizados no interior das escolas e as empresas fornecedoras de alimentação escolar, devem
disponibilizar para a venda ou consumo alimentos saudáveis e in natura, e proíbe o
fornecimento e a comercialização de produtos e preparações com altos teores de calorias,
gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal ou com poucos nutrientes6.
Apesar do excelente serviço que essa lei e o decreto prestariam aos escolares
mineiros, infelizmente ambos foram suspensos para serem reeditados e passarem por nova
aprovação, que ainda está em processo. Cabe destacar que, embora no Brasil exista legislação
sobre alimentação no ambiente escolar, não há lei que regule o consumo de alimentos não
saudáveis na escola, e esse decreto regulamentava uma lei que responde essa necessidade.
Acredita-se, no entanto, que se essas legislações não tivessem sido suspensas,
Minas Gerais poderia ter melhora em suas estatísticas de excesso de peso em escolares e de
consumo de lanches inadequados na escola. Nesse sentido, pesquisa nacional cita que é comum
o consumo de lanches não saudáveis no ambiente escolar8 e outros estudos descrevem que as
escolas da rede privada estão mais susceptíveis ao consumo de alimentos de baixa qualidade
nutricional9,10. Citam ainda, que o sobrepeso/obesidade entre escolares se associou
significativamente ao consumo de alimentos provenientes da cantina na rede particular. A
composição das lancheiras dos escolares, apesar de alguns aspectos positivos, mostrou-se
inadequada, já que apresentou excesso de alimentos industrializados, geralmente ricos em
açúcares, gorduras e sódio e baixa presença de frutas, verduras e legumes10.
Considerando os dados supracitados, a presente revisão visa traçar o panorama da
prevalência de excesso de peso em escolares no estado de Minas Gerais, Brasil, a fim de gerar
subsídios para o desenvolvimento de políticas de promoção à saúde e prevenção desse problema
no estado.
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2 MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que de acordo com Souza, Silva e
Carvalho11 é um tipo de revisão que permite incluir estudos experimentais e não-experimentais
para uma compreensão completa do fenômeno analisado, para reunir e sintetizar resultados de
pesquisas sobre um determinado tema ou questão, de forma organizada, sistemática e
abrangente, com a finalidade de aprofundar o conhecimento do tema12.
Assim, o método aplicado para a revisão foi o Systematic Search Flow,
desenvolvido por Ferenhof e Fernandes13, e a problemática estudada foi a prevalência de
excesso de peso em escolares no estado de Minas Gerais. O estado Minas Gerais, cenário do
presente estudo, localiza-se no sudeste do Brasil, possui uma população estimada pelo IBGE
de 21.168.791 habitantes14 para o ano 2019, e conta com mais de 7.677 escolas municipais,
estaduais e particulares dos anos iniciais do ensino fundamental, com uma matrícula de
1.380.992 crianças14 para o ano 2018, nas 12 mesorregiões do estado estabelecidas pelo IBGE.
Os descritores estabelecidos para a pesquisa foram: excesso de peso; obesidade;
sobrepeso; escolares; crianças e Minas Gerais, em língua portuguesa e em inglês, aplicando os
operadores lógicos “AND” e “OR” para obter os documentos com os termos combinados. As
bases de dados Medline/PubMed, SciELO, LILACS e o Portal Periódicos CAPES foram
utilizadas para busca dos artigos.
A revisão foi desenvolvida em 4 etapas, descritas na Figura 1, a saber: 1) definição
do protocolo de pesquisa, que consistiu na definição da estratégia de busca; a revisão nas bases
de dados; gestão dos artigos no software Mendeley® e a seleção a partir da leitura dos títulos e
resumos para serem lidos na íntegra; 2) análise dos dados dos artigos; 3) síntese dos dados,
apresentados no Quadro 1 da seção de resultados e discussão; e 4) escrita científica, a partir da
consolidação dos resultados.
Como critérios de inclusão adotados para entrada dos artigos no estudo, esses
deveriam: a) serem estudos originais sobre avaliação do estado nutricional de escolares, e que
envolvesse alunos do Ensino Fundamental I (EFI); b) serem estudos com escolares do estado
Minas Gerais; c) terem sido publicados nos últimos 10 anos (período 2009-2019). Optou-se por
utilizar publicações com escolares do EFI, devido a esse grupo ser foco de estudo das
pesquisadoras responsáveis por este estudo.
Os critérios de exclusão adotados foram: a) trabalhos do tipo: revisões
bibliográficas, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, resenhas, resumos de
eventos científicos; b) publicações do tipo: livros ou capítulos de livros, publicações
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governamentais, boletins informativos, relatórios; c) publicados antes de 2009; d) estudos
duplicados; e) estudos que incluíram outros grupos de idade sem segmentar os resultados por
faixa etária e f) estudos desenvolvidos com escolares de outros estados do Brasil.

Figura 1- Fluxograma da revisão integrativa baseada no método Systematic Search Flow,
segundo Ferenhof e Fernandes13.
Atividades
Protocolo de pesquisa
Estratégia de busca: Estabelecimento de DeCS,
operadores lógicos e filtros
Consulta em bases Medline/PubMed, SciELO,
LILACS e Portal Periódicos CAPES (n=1.381)

Etapas

Gestão dos artigos (Mendeley®)

Padronização e seleção dos artigos (n=47)
Composição do portfólio de artigos e leitura
aprofundada dos artigos (n=27)
Análise dos dados dos artigos

Síntese dos resultados

Escrita do artigo de revisão

EFI: Ensino Fundamental I
Fonte: Ferenhof e Fernandes, 2016. Adaptado.

Identificação da prevalência de excesso de peso
em escolares do EFI de Minas Gerais

Elaboração de Tabela

Escrita do artigo
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3 RESULTADOS
Na primeira etapa da revisão, a busca nas bases de dados eletrônicas mencionadas
acima identificou 1.381 artigos. Após leitura de títulos e resumos e exclusão de artigos
duplicados, 47 estudos foram selecionados para serem lidos na íntegra (Figura 1). Desses, 27
estudos preencheram os critérios de inclusão para compor o portfólio de artigos da presente
revisão.
Todos os estudos selecionados foram de tipo transversal, desenvolvidos em escolas
públicas15-35 e/ou privadas15-17,21,24,25,33-37 localizadas no estado de Minas Gerais. Além da
prevalência de excesso de peso de escolares do EFI, os estudos abordaram outros temas, quais
sejam: determinantes sociais e ambientais da saúde e o estado nutricional16,17,21,32,38,39, fatores
de risco associados ao excesso de peso19,24,27,33-36,40, adiposidade15,23,24,27,33-35,41, perfil
metabólico15,23,27,34,35,40,41, atividade e desempenho físico19-21,28,31,36,40, sedentarismo17,28,35,40,
programas governamentais29,39, hábitos alimentares escolares21,29,31, aspectos psicológicos
associados ao excesso de peso26, fisioterapia e equilíbrio postural22,30, e saúde bucal25.
Dentre os estudos selecionados, 11 foram obtidos de SciELO, 6 do
Medline/PubMed24,27,29,34,38,41, 6 em LILACS16,18,23,25,28,37, 3 no Portal Periódicos CAPES22,31,35,
e um deles15, apesar de estar disponível na base de dados SciELO, e atender aos critérios de
inclusão, não foi localizado na pesquisa inicial com os descritores estabelecidos, no entanto, as
autoras tinham conhecimento dessa pesquisa e buscaram por esse artigo. As principais
características dessas publicações estão apresentadas na Tabela 1.
O total de escolares, na faixa etária de 6 a 12 anos, avaliados nos estudos
selecionados nesta pesquisa foi 12.783, dentre esses 2.479 foram identificados com excesso de
peso. Assim, a prevalência de excesso de peso entre os escolares foi de 19,4%, com valores
variando de 9,6% a 38,6%. Destaca-se, no entanto, que algumas pesquisas apresentam
prevalências de excesso de peso (sobrepeso e obesidade)15,17,20-25,27-41, enquanto outras,
apresentam apenas a prevalência de sobrepeso16,18 ou de obesidade19,26. E a maioria (81,5%)
não apresentou dados de excesso de peso estratificados por sexo, o que dificultou a análise
estratificada por essa variável.
Em relação à prevalência do excesso de peso segundo área geográfica (Figura 2),
observa-se que os estudos estão distribuídos em 8 das 12 mesorregiões de Minas Gerais,
descritas pelo IBGE42. Esses foram desenvolvidos principalmente na mesorregião Zona da
Mata (25,9%), seguida de Metropolitana de Belo Horizonte (18,5%). Em 4 mesorregiões não
foram identificados estudos sobre a prevalência desse problema em escolares.
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Tabela 1 - Artigos levantados nas bases de dados SciELO, Medline/PubMed, LILACS, Portal Periódicos CAPES sobre prevalência de
excesso de peso infantil no estado de Minas Gerais. Diamantina/MG, 2020.
Estudo

N

% de
sexo
femin.

Faixa
etária
(anos)

Sobrepeso
(%)
T
M
F

Obesidade
(%)
T
M
F

Excesso de peso
(%)
T
M
F

Critério
Classif.
IMC

49,8

6-10
6-9
6-12

12,1
11,3
12,4b

15,7
8,7
15,4

8,3
13,7
8,8

2,5
-

1,9
-

3,2
-

12,1
13,8
12,4

-

-

CDC
IOTF/Cole
IOTF/Cole

6-9

8,9

-

-

1,9

-

-

10,8

-

-

OMS

7-10,7
6-10
6-9

6,4
12,6

-

-

17,3
11,5
8,1

22,0
-

11,1
-

17,3
17,9
20,7

-

-

Localidade

Mesorregião de Minas
Gerais
Zona da Mata
Norte de Minas
Zona da Mata

CDC
OMS
OMS

Viçosa
Montes Claros
Matias
Barbosa
Vale do
Jequitinhonha
Muzambinho
Formiga
Ouro Preto

Novaes et al., 200916
Guedes et al., 201017
Vanelli et al., 201118

627
1297
501

Guedes et al., 201138

1839

Chehuen et al., 201119
Fernandes et al., 201220
Coelho et al., 201221

104
357
247

Barbosa et al., 201215
Aleixo et al., 201222

209
268

7-9
6-12

-

-

-

-

-

-

20,1
27,6

-

-

OMS
OMS

Diamantina
Uberaba

Freitas et al., 201323

1019

6-9

8,9

-

-

3,0

-

-

11,7

-

-

OMS

Ouro Preto

Guedes et al., 201339
Santos et al., 201340

408
649

7-10
9-12

21,1
11,3

18,6
-

24,7
-

4,9
5,6

4,8
-

5,4
-

26,0
16,9

-

-

IOTF/Cole
IOTF/Cole

Montes Claros
Uberaba

Novaes et al., 201324
Paiva et al., 201425
Miziara et al., 201426

769
101
622

6-11
12
6-11

18,7
13,9
-

-

-

10,7
10,9
9,6

-

-

29,4
24,8
9,6

-

-

OMS
OMS
CDC

Viçosa
Diamantina
Uberlândia

Cruz et al., 201441
Domingos et al., 201427

327
1024

10-12a
6-10

20,5
11,2

-

-

8,0
6,4

-

-

28,5
17,6

-

-

IOTF/Cole
OMS

Montes Claros
Nova Era

Silveira et al., 201528

194

7-9

20,1

6,2

13,9

18,5

6,7

11,8

38,6

12,9

25,7

OMS

Belo
Horizonte

43,3

41,9

58,8

Jequitinhonha
Sul/ Sudoeste de Minas
Oeste de Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte
Jequitinhonha
Triângulo Mineiro/ Alto
Paranaíba
Metropolitana de Belo
Horizonte
Norte de Minas
Triângulo Mineiro/ Alto
Paranaíba
Zona da Mata
Jequitinhonha
Triângulo Mineiro/ Alto
Paranaíba
Norte de Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte
Metropolitana de Belo
Horizonte
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Estudo

N

% de
sexo
femin.

Faixa
etária
(anos)

Sobrepeso
(%)
T
M
F

Obesidade
(%)
T
M
F

Excesso de peso
(%)
T
M
F

Critério
Classif.
IMC

Localidade

Ferreira et al., 201536
Carmo et al., 201629

199
319

8-11
8,6-11,9

19,1
-

-

-

14,1
-

-

-

33,2
32,9

44,6
-

23,4
-

OMS
OMS

Divinópolis
Belo Horizonte

Cardoso et al., 201730

239

6-9

-

-

-

-

-

-

26,8

-

-

OMS

Uberaba

Godinho de Sá et al., 201737
Almeida et al., 201731
Assis et al., 201832
Cruz et al., 201933

246
62
103
445

6-12
9-10
6-9
8-10

16,1
21,3

21,2
-

10,3
-

9,7
14,6

6,1
-

13,8
-

27,6
25,8
36,9
35,9

29,8
27,3
-

26,1
24,1
-

OMS
OMS
OMS
OMS

Suhett et al., 201934
Castro et al., 201935

350
258

8-9
8-9

-

-

-

-

-

-

32,0
35,3

33,9

36,3

OMS
OMS

Montes Claros
Coimbra
Juiz de Fora
Governador
Valadares
Viçosa
Viçosa

56,4

Mesorregião de Minas
Gerais
Oeste de Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte
Triângulo Mineiro/ Alto
Paranaíba
Norte de Minas
Zona da Mata
Zona da Mata
Vale do Rio Doce
Zona da Mata
Zona da Mata

n: Número de amostra; T: Total; M: Masculino; F: Feminino; IMC: Índice de Massa Corporal; OMS: Organização Mundial da Saúde; CDC: Centers for Disease Control and
Prevention. IOTF/Cole: International Obesity Task Force, desenvolvido por TJ Cole; aIdade baseada na referência da amostra cursando EFI; bApresenta prevalência de ‘Risco
de sobrepeso’ de 9,98%.
Fonte: Elaboração própria, 2020.
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Os valores de prevalência de excesso de peso estratificados por mesorregiões estão
apresentados na Figura 2, observa-se que, as maiores prevalências estão localizadas na
mesorregião do Vale do Rio Doce (35,9%), seguida de Oeste de Minas (23,4%) e da Zona da
Mata (23,3%), e a menor prevalência no Jequitinhonha (12,4%).

Figura 2- Prevalência de excesso de peso em escolares do Ensino Fundamental I de
Minas Gerais estratificados por mesorregião demográfica.

19,6%
12,4%

35,9%

17,3%
18,9%
23,4%
23,3%
17,3%

Fonte: Elaboração própria, 2020.

4 DISCUSSÃO
A prevalência de excesso de peso em escolares em Minas Gerais identificada neste
estudo confirma dados nacionais e internacionais, ou seja, esse é um problema que precisa ser
enfrentado com urgência. Quando comparado com a estimativa de 18% de excesso de peso
infantil para o ano 2016 apontada pela OMS43, em nível mundial, nossos resultados indicam
uma situação pior. No entanto, quando comparado com resultados de pesquisa nacional5, os
resultados do presente estudo estão melhores, uma vez que essa pesquisa cita cifras de 34,8%
desse problema para crianças brasileiras entre 5 a 9 anos.
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Uma revisão sistematizada44, cita também elevadas taxas de excesso de peso na
população infanto-juvenil45, especialmente na região sul (33%) e sudeste (28%), enquanto a
POF 2008/20095 cita que esse problema atinge mais as regiões sudeste (39,7%) e centro-oeste
(37,9%) do Brasil.
Um estudo46 desenvolvido a partir de dados secundários de crianças entre 5 e 10
anos, de 6 cidades da mesorregião Norte e Noroeste de Minas Gerais, cadastradas no SISVAN
como beneficiárias do programa Bolsa Família no ano 2012, mostra uma prevalência média de
excesso de peso de 23,7%.
A tendência global tem sido o aumento da prevalência do excesso de peso em todas
as faixas etárias, incluindo a região da América Latina e o Caribe (ALC), e esse crescimento é
especialmente preocupante em crianças e adolescentes em idade escolar (5 a 19 anos), o qual
tem sido verificado com aumentos de 10 e 9 pontos percentuais, respectivamente, na
prevalência de excesso de peso desde o ano 2000.47
Quando distribuída a prevalência de excesso de peso dos escolares segundo origem
do estudo por mesorregiões de Minas Gerais, notam-se diferenças no número de estudos
realizados em cada mesorregião e no número de escolares avaliados. Na mesorregião Vale do
Rio Doce e Sul/ Sudoeste de Minas, por exemplo, só foi identificado um único estudo em cada
mesorregião, e, com número pequeno de escolares (445 e 160 respectivamente), enquanto em
outras mesorregiões foram identificados vários estudos e com número grande de escolares
avaliados. Essas diferenças dificultam comparações e inferências sobre riscos.
Destaca-se que, nesta revisão, a mesorregião do Jequitinhonha foi identificada com
menor prevalência de excesso de peso em escolares (12,4%). No entanto, estudo desenvolvido
por Guedes et al.48 com 5.100 crianças e adolescentes do Vale do Jequitinhonha, a qual faz
parte dessa mesorregião, foi observada redução da desnutrição e um aumento importante do
excesso de peso. Essa mudança confirma tendência de aumento nas prevalências do sobrepeso
e obesidade documentada em nível nacional nas últimas décadas49,5.
Esse resultado caracteriza a transição nutricional descrita nos países da AméricaLatina, a qual é marcada pelo aumento nos índices de sobrepeso/obesidade em coexistência
com a subnutrição50, especialmente em regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente,
como é caracterizada essa mesorregião, visto apresentar baixo Índice de Desenvolvimento
Humano e elevadas taxas de mortalidade infantil em várias de suas cidades48,51. Outro estudo
desenvolvido no Vale do Jequitinhonha52 com 450 crianças de até 24 meses identificou que
aproximadamente 8,6% das crianças estavam com excesso de peso. Essas crianças eram de
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famílias predominantemente de baixo nível socioeconômico, e a maioria vivia com renda per
capita inferior a meio salário mínimo. Esse cenário evidencia início da transição nutricional
numa mesorregião conhecida por elevado níveis de desnutrição infantil.
Estudos citados anteriormente8,10, também identificaram consumo de alimentos não
saudáveis no ambiente escolar. Apesar do excesso de peso ser multicausal, torna-se importante
ressaltar que a baixa qualidade da alimentação no domicílio e o oferecimento de lanches
escolares com excesso de alimentos ultraprocessados pode favorecer esse problema. Essa
associação foi identificada na pesquisa desenvolvida por Rossi et al.9, que envolveu 3.930
escolares de Santa Catarina com idades entre 7-10 anos, tal estudo mostrou que trazer alimentos
de casa foi significativamente associado ao maior consumo de lanches de baixo valor
nutricional, nas escolas públicas (OR=1,56; IC=1,32-1,83) e nas privadas (OR=2,64; IC=1,763,97). A pesquisa revelou ainda que o sobrepeso/obesidade se associou significativamente ao
consumo de alimentos provenientes da cantina (OR=1,34; IC=1,07-1,68) na rede privada.
Ao avaliarem qualitativamente a composição das lancheiras de 501 crianças do
segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas privadas de São Paulo, Matuk et al.10
concluíram que a composição das lancheiras dos escolares, apesar de alguns aspectos positivos,
mostrou-se inadequada uma vez que apresentou excesso de alimentos industrializados,
geralmente ricos em açúcares, gorduras e sódio e baixa presença de frutas, verduras e legumes.
Assim, regulamentar a Lei Nº 18.372 de 200953, que acrescenta dispositivo à Lei
Nº 15.072-20047 de Minas Gerais, sobre a promoção da educação alimentar e nutricional, e que
veta a comercialização de lanches não saudáveis nas escolas, dentre outros aspectos, poderá
promover a saúde dos escolares e prevenir a obesidade infantil, especialmente nas escolas
privadas, que parecem apresentar maior risco.
Estudo desenvolvido em escolas públicas estaduais de Belo Horizonte, que avaliou
156 escolas (87% do total), evidenciou que 50,6% tinha comercialização de alimentos com
excesso de calorias, gordura trans, saturada, sódio e açúcares54. Desses, os salgados assados os
mais disponíveis (82,4%), seguidos dos refrigerantes e sucos artificiais (54,8%). Belo Horizonte
está localizada na mesorregião cuja prevalência de excesso de peso entre os escolares
identificada neste estudo foi de 18,9%.
Rocha et al.55 desenvolveram estudo com escolares de 8 a 9 anos de idade da rede
pública de ensino da zona urbana da cidade de Viçosa e identificaram uma baixa adesão à
alimentação escolar, ou seja, a maioria das crianças não consumia as refeições oferecidas pela
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escola e levavam lanche de casa. Ademais, os pesquisadores também identificaram inadequação
nutricional da alimentação ofertada na escola e uma escassa presença de ações de EAN55.
Outros estudos8,10 destacam também que a qualidade da maioria dos lanches
consumidos pelas crianças em idade escolar não cumpre as recomendações para serem
consideradas saudáveis.
Pesquisa com escolares da rede pública do ensino fundamental em Juiz de Fora
(Zona da Mata)56 identificou que além da alimentação oferecida pela escola, a maioria delas
possuía cantina (70%), lanchonetes ou outros fornecedores de alimentos, e os produtos mais
preferidos pelos escolares vendidos nas cantinas eram doces/guloseimas, biscoitos, pipoca e
salgados caseiros. Assim como no estudo desenvolvido em Viçosa55, Chaves et al.56 também
identificaram que as refeições oferecidas nas escolas eram ricas em carboidratos e açúcares e
com déficit nutricional.
Outro estudo desenvolvido por Cruz et al.57, avaliou lanches consumidos por
escolares de 7 a 9 anos de idade de duas escolas privadas e duas públicas da cidade de Ipatinga,
localizadas na mesorregião Vale do Rio Doce, a qual teve maior prevalência de excesso de peso
na presente revisão (35,9%); nesse estudo, foi identificada uma boa adesão à alimentação
servida nas escolas públicas. Os lanches levados para as escolas foram biscoito, suco, pipoca,
achocolatado, dentre outros. Os autores citam que ingestão de alimentos de baixo valor
nutricional ocorreu tanto nas escolas públicas quanto nas privadas57, podendo esse resultado
estar relacionado com a elevada prevalência de excesso de peso. No entanto, a alimentação
escolar oferecida pelas públicas teve alimentos que favorecem práticas alimentares saudáveis57.
Esses resultados evidenciam a necessidade da incorporação da EAN no ambiente
escolar. Apesar da EAN ter sido adotada como estratégia nas políticas públicas com a finalidade
de melhorar a alimentação e prevenir doenças crônicas na população brasileira58-60 , ela não se
faz ainda presente no ambiente escolar como deveria. A EAN pode ser utilizada como estratégia
para promover ações que auxiliem na reversão dos altos índices de excesso de peso em escolares
e da baixa qualidade dos lanches consumidos na escola.
Ademais, é importante que a comunidade escolar e a população como um todo se
mobilize para tentar garantir o que propõe o Decreto Nº 47.5576 propõe: que seja instituído o
monitoramento da situação nutricional dos estudantes e a inserção da EAN no projeto
pedagógico das escolas públicas e privadas em Minas Gerais e que um conjunto de ações
formativas, de prática contínua e permanente seja realizado no sentido de garantir um bom
estado nutricional dos escolares em Minas Gerais e no Brasil.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi identificada uma elevada prevalência de excesso de peso em escolares no estado
de Minas Gerais. Esse cenário é preocupante visto que, o excesso de peso na infância é um
preditor desse problema na vida adulta. Associado com alimentação inadequada, pode impactar
no desenvolvimento escolar, em baixa na autoestima, bullying, nas relações sociais com
possíveis consequências psicológicas ao longo da vida43, assim como no desenvolvimento de
doenças cardiovasculares.
Destaca-se, portanto, a necessidade do desenvolvimento de mais estudos
sistemáticos sobre a prevalência de excesso de peso em escolares em todas as mesorregiões do
estado Minas Gerais e no Brasil como um todo, para uma compreensão mais profunda da
magnitude desta doença e, que a partir desses dados, sejam planejadas políticas públicas para
diminuir esse problema. Nesse sentido, considera-se a EAN uma estratégia importante para
prevenção e o combate do excesso de peso desde tenra idade.
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CAPÍTULO 2
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM AMBIENTE ESCOLAR NO
BRASIL: docentes como alvo das ações
RESUMO
Introdução: A promoção da alimentação saudável na infância pode favorecer um estilo de vida
que poderá propiciar um adequado desenvolvimento, bem como prevenir excesso de peso e
doenças crônicas não transmissíveis no decorrer da vida. Nesse sentido, o espaço escolar e a
atuação do professor são fundamentais. Objetivo: Identificar pesquisas desenvolvidas no
Brasil, em ambiente escolar, que tiveram docentes como alvo de ações de educação alimentar
e nutricional. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática mista da literatura, que foi norteada
pela seguinte questão: “Pesquisas desenvolvidas no Brasil, em ambiente escolar, têm docentes
como alvo de ações em temas sobre alimentação ou Educação Alimentar e Nutricional
(EAN)?”. As bases de dados científicas utilizadas para busca dos artigos foram:
Medline/PubMed, SciELO, LILACS e o Portal Periódicos CAPES. Resultados: Foram
selecionados 20 artigos que descrevem achados sobre atividades de EAN orientadas ao trabalho
docente no ambiente escolar. Observou-se pouca presença de atividades de EAN no ambiente
escolar que possam ser mantidas a longo prazo pelos docentes, bem como ausência de estudos
sobre elaboração de material educativo destinado a facilitar a abordagem da EAN de forma
transversal e interdisciplinar nas escolas. Conclusão: Os achados da presente revisão
evidenciam que, para os docentes serem promotores da alimentação saudável no ambiente
escolar, é necessário que os mesmos participem de cursos de formação em EAN e que esses
ocorram numa perspectiva de educação permanente. Ademais, é importante que os docentes
tenham acesso a materiais didáticos adequados para o trabalho desse tema na escola.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Escolares. Docentes.
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ABSTRACT
Introduction: The promotion of healthy eating in childhood can favor a lifestyle that can
promote an adequate development, as well as prevent overweight and chronic noncommunicable diseases throughout life. In this sense, the school space and the teacher's role in
this field are fundamental. Objective: To identify research developed in Brazil, in a school
environment, which had teachers as the target of actions of food and nutrition education.
Methods: This is a systematic mixed review of the literature, which was guided by the
following question: “Research carried out in Brazil, in a school environment, has teachers as
the target of actions on themes about feeding or Food and Nutrition Education (FNE)?”. The
scientific databases used to search for the articles were: Medline/PubMed, SciELO, LILACS
and the Portal Periódicos CAPES. Results: Twenty articles were selected that describe findings
about EAN activities oriented to teaching work in the school environment. There was little
presence of EAN activities in the school environment that can be maintained in the long term
by teachers, as well as the absence of studies on the elaboration of educational material designed
to facilitate the approach of EAN in a transversal and interdisciplinary way in schools.
Conclusion: The findings of the present review show that for teachers to be promoters of
healthy eating in the school environment, it is necessary that they participate in training courses
in EAN and that these occur from a perspective of permanent education. Furthermore, it is
important that teachers have access to appropriate teaching materials for the work of this theme
at school.

Keywords: Food and Nutrition Education. Schoolchildren. School Teachers.
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1 INTRODUÇÃO
A formação dos hábitos alimentares é influenciada por fatores de diferentes
naturezas e os mesmos são integrados à personalidade, sobretudo nos primeiros anos de vida,
período no qual as crianças são mais receptivas a receberem informações e incorporarem
hábitos, consolidando-os até a idade adulta1.
Nesse sentido, a escola constitui um espaço privilegiado para a prática de Educação
Alimentar e Nutricional (EAN), visto que os escolares estão em processo de crescimento não
só físico, mas também de formação de conceitos e valores e, no processo educativo, podem ser
promovidas melhorias nas escolhas e no comportamento dos indivíduos2,3. Além disso, os
hábitos alimentares vão influenciar desde cedo o crescimento e desenvolvimento das crianças
e adolescentes e no seu estado de saúde.
Estudos mostram que ações de EAN em escolas têm impacto positivo nos aspectos
psicossociais e comportamentais dos escolares. Elas impactam na melhora do consumo de
alimentos considerados saudáveis4, na prevenção e/ou redução do excesso de peso infantil5,
especialmente quando os programas trabalham a inclusão no currículo escolar dos temas como
alimentação saudável, atividade física e imagem corporal, bem como quando propiciam
ambientes e práticas culturais que promovem o consumo de alimentos saudáveis6.
Os programas de EAN no ambiente escolar têm também impacto positivo quando
desenvolvem ações junto aos docentes, como por exemplo, cursos de formação em EAN para
esse grupo7 ou implementação de estratégias e atividades de promoção da saúde junto à
comunidade escolar6, especialmente se essas estratégias promovem a integração da EAN no
ambiente escolar de forma que ela não seja pontual, mas contínua4,8 e incorporada nos
conteúdos curriculares trabalhos em sala de aula2.
Sampaio et al.9, citam que os processos educativos que inserem EAN no ambiente
escolar constituem uma dinâmica favorável à construção de um perfil de cidadão que sabe,
coexiste, pensa e pode transformar sua realidade. E, esses processos podem ser mais
promissores se o docente estiver junto, ou seja, se ele estiver bem informado desse tema, e
consiga integrá-lo aos conteúdos lecionados em sala de aula, trabalhado de forma crítica,
profunda e transversal, considerando as diferentes dimensões do alimento/alimentação, para
impactar na melhoria dos hábitos alimentares2,7.
No entanto, apesar de no Brasil a EAN ter sido adotada como estratégia para
melhorar a alimentação e prevenir doenças crônicas no ambiente escolar10,11,12, e de
recentemente ter sido incluída como tema transversal no ensino fundamental e médio13, ela só
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conseguirá exercer esse papel se os diferentes atores estiverem envolvidos, cientes e
comprometidos com essa ação.
Considerando os aspectos supracitados, o presente estudo tem como objetivo
identificar pesquisas desenvolvidas no Brasil, em ambiente escolar, que tiveram docentes como
alvo de ações de educação alimentar e nutricional.
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2 MÉTODOS
O presente estudo foi norteado pela seguinte questão: “Pesquisas desenvolvidas no
Brasil, em ambiente escolar, têm docentes como alvo de ações em temas sobre alimentação ou
Educação Alimentar e Nutricional (EAN)?”.
Trata-se de uma revisão sistemática mista da literatura, ou seja, o estudo é guiado
por uma questão de pesquisa na qual se identifica, seleciona, avalia e sintetizam estudos
qualitativos, quantitativos ou estudos mistos14,15.
Identificação da literatura relevante
A busca de artigos para responder a pergunta deste estudo foi realizada nas bases
de dados eletrônicas SciELO, Medline/PubMed, Lilacs e Portal Periódicos Capes. Para esta
pesquisa, foram considerados os seguintes descritores: educação alimentar e nutricional,
educação nutricional, escolares, escola, docentes e Brasil e suas versões em inglês. O conectivo
lógico “AND” foi sistematicamente usado para combinar descritores e termos utilizados para
rastrear as publicações. Optou-se por busca de artigos publicados nos últimos dez anos; Assim,
esses deveriam ter data de publicação entre 2009 e 2019. No total, foram identificados 436
artigos publicados nas plataformas consultadas. A estratégia de pesquisa é apresentada na
Figura 1.
Seleção da literatura
Dentre os artigos identificados, apenas aqueles que atenderam aos seguintes
critérios de inclusão foram selecionados: a) estudos originais desenvolvidos no Brasil no qual
docentes e/ou equipe pedagógica foram alvo de ações sobre alimentação ou EAN; b) artigos
publicados entre 2009 e 2019.
Os critérios de exclusão adotados foram: a) trabalhos do tipo: revisões
bibliográficas, cartas, resenhas, resumos de eventos científicos; b) publicações do tipo: tese,
dissertação, livros, capítulos de livros, publicações governamentais, boletins informativos; c)
estudos publicados antes de 2009; d) estudos duplicados; e) estudos desenvolvidos fora do
Brasil.
Após a busca do quantitativo de trabalhos publicados nas diferentes bases de dados
eletrônicos, ocorreu leitura de títulos e resumos dos artigos que se enquadravam nos critérios
de inclusão. Uma vez aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados os
artigos que compuseram o banco inicial de análise; Dois estudos foram incluídos pois apesar
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de atingir os critérios de inclusão, não foram identificados na busca inicial com os descritores
estabelecidos, no entanto, as autoras tinham conhecimento dessas pesquisas e buscaram por
esses artigos.
Posterior a essa etapa, foi realizada a leitura aprofundada dos estudos préselecionados e os trabalhos que não preencheram os critérios de inclusão foram retirados do
banco de análise. Por fim, os artigos incluídos na revisão foram aqueles que atenderam aos
critérios de inclusão após a leitura na integra. Nessa etapa restaram 20 estudos. (Figura 1).
Avaliação e síntese da literatura
Ao serem incluídos estudos de abordagem qualitativa, quantitativa e mista, foi feita
uma síntese preliminar que consistiu em extrair e organizar as principais características dos
estudos selecionados em uma tabela a partir da leitura flutuante, que permitiu explorar os textos
e identificar os temas que abrangiam a pergunta de pesquisa.
Posteriormente, foi realizada uma análise temática14 com a categorização dos temas
que emergiram nos estudos, a mesma foi feita em forma de síntese narrativa como descrito por
Popay et al.15, que consiste numa abordagem para a revisão e síntese sistemática de descobertas
de vários estudos, baseada no uso de palavras e texto para resumir e explicar as descobertas da
síntese. Embora a síntese narrativa possa envolver dados estatísticos, a característica definidora
é que ela adota uma abordagem textual do processo de síntese para narrar as descobertas dos
estudos incluídos.
A síntese narrativa é vista como uma das melhores abordagens para a síntese de
descobertas de vários estudos, para ser usada quando a meta-análise estatística ou outra forma
de síntese especializada (como meta-etnografia de estudos qualitativos) não for viável15, e pode
propiciar um conhecimento mais abrangente à variedade de metodologias e abordagens
aplicados nos estudos. É importante destacar a diferença entre a análise de conteúdo: técnica
quantitativa baseada em categorias a partir da quantificação de dados qualitativos; e a análise
temática desenvolvida nesta pesquisa: uma técnica qualitativa baseada na proposição de
temas14.
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Figura 1- Fluxograma das fases da revisão mista, Diamantina, 2020.
Buscas eletrônicas em 4 bases: SciELO, Portal Periódicos
CAPES, LILACS e Medline/PubMed (n= 437)

Avaliação de títulos e resumos (n= 437)

Exclusão de artigos por título e
resumo (n= 415)

Leitura aprofundada do texto (n= 22)

Exclusão de artigos após leitura
aprofundada (n=2)
Artigos selecionados para análise
(n= 20)
Fonte: Elaboração própria, 2020.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a busca e aplicação dos filtros, foram encontrados 435 artigos, porém, apenas
20 deles atenderam aos critérios estabelecidos para responder à pergunta de pesquisa, 10
estudos foram obtidos da base eletrônica SciELO, 4 em LILACS, 1 em Medline/PubMed, 3 no
Portal Periódicos CAPES e 2 por busca direta ou manual7,16. Os estudos selecionados são
caraterizados na Tabela 1, a qual apresenta alguns atributos dos estudos. A maioria das
pesquisas selecionadas (70%; n=14) tiveram abordagem qualitativa, e o restante (20%; n=4)
quali-quantitativa ou mista, e quantitativa (10%; n=2).
Quanto à distribuição geográfica, apenas um estudo abrangeu todas as regiões do
Brasil, a maioria (35%; n=7) foi desenvolvida na região sudeste, seguido da região nordeste
(25%; n=5). A maior proporção de estudos na região sudeste pode ser justificado segundo
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Greenwood e Fonseca2 ao fato de maior número de instituições de ensino superior com cursos
de graduação e pós-graduação na área de saúde e nutrição ser localizado nessa região.
Observa-se, pela Tabela 1, que grande parte dos estudos abrangeram poucas
escolas, a maioria foram desenvolvidos em unidades escolares específicas, sem envolver redes
de ensino completas, e poucos incluíram as unidades gestoras de educação. Por outro lado, a
maioria (85%; n=17) teve como foco das ações, docentes nos diferentes anos, além da equipe
pedagógica, diretores e outros profissionais.
Destaca-se, que as publicações ocorreram em maior proporção entre os anos 20092014 (60%; n=12), período no qual foi publicado o Marco de Referência de Educação
Alimentar e Nutricional para as políticas públicas11; no decorrer do tempo o número de
publicações foi diminuindo e entre 2015-2019 apenas 8 artigos (40%) foram publicados.
Análise temática
Foram extraídos dois temas dos estudos selecionados, sendo eles: 1) formação de
professores escolares para a prática da EAN na escola e 2) percepções, conhecimento dos
docentes e inserção da EAN na rotina de ensino. O primeiro tema apareceu em 35% (n=7) das
publicações e o segundo em 65% (n=13) dos estudos selecionados.
Tema 1. A formação de professores escolares para a prática da EAN na rotina de ensino
A formação de docentes e/ou equipe escolar foi descrita em sete dos estudos desta
revisão7,17-22. Silva et al.7, descreveram estudo com sessões reflexivas e pesquisa crítica de
colaboração para realizar formação de docentes e coordenadores pedagógicos em EAN durante
um período de 8 meses. O grupo alvo da ação realizou análise da matriz curricular e elaborou
atividades com inserção interdisciplinar da EAN no currículo, considerando os conteúdos e o
grau de complexidade de cada ano escolar. Segundo as autoras, a metodologia utilizada
favoreceu a formação de recurso humano numa construção coletiva de conhecimento novo
sobre como promover a alimentação saudável no ambiente escolar.
Nessa direção, alguns pesquisadores referiram que esse tipo de iniciativa deve ser
concebida numa perspectiva de educação permanente18,19. Juzwiak et al.18 citam que, para a
realização do trabalho de EAN na escola, é importante que haja comunicação e envolvimento
de toda a comunidade escolar, que a EAN seja incorporada no currículo e a alimentação escolar
pode e precisa se tornar uma ferramenta educativa. A incorporação desse tema no currículo
escolar é também defendida por Silva et al.7 e Bernardon et al.23.
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Segundo Santos et al.19, a continuidade das ações, ou seja, a formação permanente
da equipe escolar poderá evitar a fragilização da motivação dos professores quando eles
retornarem ao ambiente laboral após participarem de cursos de formação em EAN.
As estratégias utilizadas para formação docente foram também discutidas por
alguns pesquisadores. Silva et al.7, utilizaram método que colocou a ação como foco de todo o
processo de formação docente. Tal método favoreceu uma experiência emancipatória aos
docentes possibilitando-lhes a participação de um processo de formação reflexiva que lhes
permitiu associar discussão teórica e as práticas em sala de aula. Assim, conectar pesquisa,
treinamento e colaboração crítica abriu a possibilidade dos participantes, incluindo
pesquisadores, de aprenderem através da participação coletiva ao longo do processo.
Ademais, Longo-Silva et al.17, citam que na qualificação de docentes, é importante
considerar com qual público eles trabalham: se é com crianças de creche, ensino fundamental I
ou II. No caso da formação de docentes da creche, por exemplo, devido à faixa etária das
crianças, os docentes se envolvem de forma mais participativa e direta na alimentação escolar
das crianças e os treinamentos na área de alimentação e nutrição se tornam ainda mais
importantes ao considerar esses fatos.
Além desses aspectos, Sobral e Santos20 citam que, na qualificação docente, é
igualmente importante a avaliação da eficácia da capacitação realizada, e para tal, é necessário
aplicar indicadores que permitam medir o alcance dos objetivos e a viabilidade da inserção da
EAN e/ou promoção da alimentação saudável no trabalho docente. Assim, ao trabalhar nessa
perspectiva, o pesquisador precisa desenvolver instrumentos de avaliação dos cursos com
indicadores de adequação de conteúdo, carga horária, qualidade do material didático, preparo
dos capacitadores, dentre outros.
Yokota et al.21 mencionam que professores bem qualificados em EAN conseguem
atuar de forma a atingirem resultados similares aos alcançados por nutricionistas, no que se
refere a EAN no ambiente escolar. Assim, investir em qualificação docente em EAN é uma
excelente estratégia para promoção da alimentação saudável no ambiente escolar.
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Tabela 1- Estudos brasileiros sobre Educação Alimentar e Nutricional, no ambiente escolar, com docentes ou equipe pedagógica como
alvo da ação, 2020.
Autores / cidade

Foco das ações

Objetivo do estudo

Elaborou material educativo / Ação
desenvolvida

Tipo de pesquisa / Tipo
de escola envolvida

Silva et al., 201924
Santo Antônio de Jesus/BA

Docentes, docente
articuladora, discentes,
diretora, cozinheira e auxiliar
de serviços gerais

Compreender as interações entre Não. Realizou entrevista para compreender os
práticas alimentares em torno da processos de ressignificação das identidades
alimentação escolar e identidades.
da escola e da própria alimentação escolar
como resultante dos próprios processos
identitários dos alunos e da gestão da
alimentação escolar no âmbito da escola
estudada.

Qualitativa/
Etnogáfica com
Entrevista/
Escola púbica

Silva et al., 20187
Diamantina/MG

Docentes e supervisores
pedagógicos

Descrever formação de professores Não. Desenvolveu oficinas reflexivas com
com vistas ao desenvolvimento de docentes e supervisores do EFI.
estratégias de EAN para o ensino
fundamental pautada na Colaboração
Crítica.

Intervenção/ Qualitativa/
Três escolas municipais

Rodrigues, 201816
Itauba/PB

Docentes e gestores

Analisar a aplicabilidade da educação Não. Realizou entrevista semiestruturada com
alimentar e nutricional no contexto professores e gestores de uma escola
educacional tendo como base os PCN’s municipal e estadual.
transversais de saúde.

Qualitativa/ Estudo de
caso com entrevista
Duas escolas

Rocha e Facina, 201725
Amargosa/BA

Docentes e discentes

Verificar
o
conhecimento
de
professores do EFI acerca do papel da
escola na formação dos hábitos
alimentares dos escolares.

Quali-quantitativo/
Entrevista/
Seis escolas municipais

Garcia et al., 201726
São Paulo/SP

Docentes, diretores,
funcionários e pais

Descrever o impacto na alimentação
associado à experiência de crianças na
produção de alimentos em hortas
escolares, de acordo com a percepção
de pais e educadores.

Sim: planos de trabalho e atividades de acordo
com as faixas etárias dos escolares para apoio
dos professores na promoção da saúde do
escolar. Realizou entrevista com docentes para
verificar o conhecimento deles sobre o papel
da escola na formação dos hábitos alimentares
dos escolares.
Não. Realizou entrevistas em profundidade
com diretores, professores e funcionários, e
entrevistas semiestruturadas com pais de
alunos.

Entrevistas/
Três escolas
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Autores / cidade
Coelho & Bógus, 201627
Embu das Artes/SP

Camozzi et al., 201528
Uma capital brasileira

Foco das ações
Docentes,
diretores

funcionários

Objetivo do estudo

Elaborou material educativo / Ação
desenvolvida

Tipo de pesquisa / Tipo
de escola envolvida

e Compreender como a experiência Não. Realizou entrevista para compreender como
pessoal de envolvimento com plantio e eles percebem a horta escolar.
a experiência de participação na horta
escolar contribuem para a construção
de uma relação com a comida.

Qualitativa/
Entrevista/
Três
municipais

escolas

Docentes,
diretores,
coordenadores, manipuladores
de alimentos e representantes do
conselho escolar

Analisar a percepção e as ações de
promoção da alimentação saudável
realizadas por atores da comunidade
escolar.

Não. Realizou estudo utilizando grupo focal para
verificar como atores da comunidade escolar
viam e atuam como promotores da alimentação
saudável na escola.

Qualitativa/
Grupo focal/
Seis
escolas
municipais de
ensino
fundamental

Diretores,
coordenadores
pedagógicos,
responsáveis
pela cantina e docentes

Verificar implantação da portaria do
MEC/MS 1.010/06 nas escolas.

Não. Realizou entrevistas com diretores ou
coordenadores pedagógicos e com responsáveis
pela cantina e grupos focais com docentes para
verificar implantação da portaria do MEC/MS
1.010/06 que coloca a escola como ambiente
indicado para promover hábitos alimentares
saudáveis e observar os alimentos disponíveis
para consumo nas escolas.

Quanti-qualitativa/
Grupo
focal/
Entrevista
e
observação/
Quatro
escolas
privadas

Rangel et al., 201430
Docentes da disciplina ciências
Vila Velha/ES, Aracaju /SE,
Caxias do Sul/RS, Aparecida
em Goiânia/GO, e
Macapá/AP

Construir
uma
aproximação
transdisciplinar entre campos de
pesquisa científica e campos de
prática, a partir da análise de um
estudo de caso integrado realizado em
escolas brasileiras.

Azeredo et al., 201431
Rio de Janeiro/RJ

Analisar percepção dos responsáveis Não. Realizou entrevista com docentes, e grupo
pelos pré-escolares e dos docentes focal com pais.
sobre ações educativas lúdicas
aplicadas numa creche.

Ruwer & Mainbourg 201529
Manaus/AM

Docentes e pais de pré-escolares

Não. Realizou entrevista com diferentes atores Qualitativa/
estudantes, docentes, cozinheiros, diretores, Entrevista/
nutricionistas do PNAE, pesquisadores, políticos e Seis
municipais
membros do CAE.

escolas

Quanti-qualitativa/
Entrevista/
Grupo
focal/
Creche publica
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Autores / cidade
Longo-Silva et al. 201317
Santo Amaro/SP

Juzwiak et al., 201318
Nove municípios que compõem
a Baixada Santista/SP

Foco das ações

Objetivo do estudo

Elaborou material educativo / Ação
desenvolvida

Tipo de pesquisa / Tipo
de escola envolvida

Avaliar o impacto de um treinamento Não. Ministrou curso de “Nutrição e saúde de Qualitativa/
Grupo
de educadores de creches nas lactentes para docente e gerente de creche.
focal/Curso/8 creches
percepções e práticas acerca da
alimentação infantil.

Docentes e gerente de creche

Docentes,
diretores,
assistentes de direção,
coordenadores
pedagógicos, nutricionistas
do CAE e graduandos de
nutrição

Descrever o desenvolvimento de Não. Desenvolveu oficinas reflexivas com Intervenção/
oficina permanente de educação diferentes atores do ambiente escolar.
Qualitativa/
alimentar e em saúde, com
Escolas municipais
profissionais envolvidos na promoção
da alimentação saudável na escola.

Albuquerque et al., 201332
Machados /PE

Docentes,
técnicos
ensino e nutricionistas

de Desvelar os conhecimentos de
educadores e nutricionistas sobre a
EAN no ambiente escolar.

Não. Realizou entrevista com técnicos de ensino, Qualitativa/
docentes e nutricionistas.
Entrevista/ Uma escola
estadual

Santos et al., 201319
Salvador/BA e Aracaju /SE

Coordenadores pedagógicos Realizar formação de coordenadores
pedagógicos em Alimentação Escolar.

Não. Realizou oficinas com coordenadores Intervenção/
pedagógicos sobre alimentação escolar.
Qualitativa/
Rede pública de ensino

Cervato-Mancuso et al., 201333
Guarulhos/SP

Coordenadores pedagógicos Identificar as percepções dos gestores
e diretores
pedagógicos a respeito da relação da
alimentação na escola e a promoção
dos hábitos alimentares entre
escolares.

Não. Realizou
pedagógicos.

Sobral e Santos, 201020
Salvador/BA

Docentes,
gestores
merendeiras

e Descrever a construção de um método
para formação em alimentação para
atores escolares e avaliação de sua
aplicabilidade.

entrevista

com

gestores Qualitativa/
Entrevista/
Escolas municipais

Não. Realizou entrevistas e curso sobre Quantitativa/
alimentação saudável com docentes, gestores e Questionário e curso de
merendeiras.
formação
em
alimentação saudável/
Escolas municipais
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Autores / cidade

Foco das ações

Objetivo do estudo

Elaborou material educativo / Ação
desenvolvida

Tipo de pesquisa / Tipo
de escola envolvida

Yokota et al., 201021
Brasília/DF

Docentes e discentes

Analisar e comparar o conhecimento
sobre nutrição de professores e alunos
do Projeto “a escola promovendo
hábitos
alimentares
saudáveis”,
submetidos a duas estratégias de
educação nutricional em escolas do
Distrito Federal.

Não. Realizou ações de EAN utilizando duas
estratégias diferentes, sendo uma desenvolvida
pela equipe de pesquisadores em outra por
docentes previamente capacitados em curso
realizado pela equipe de pesquisadores. Aplicou
ainda questionários para discentes e docentes.

Quantitativa/
Questionário
e
intervenção/
Seis escolas públicas e
uma privada

Piccoli et al., 201034
Xaxim e São Carlos/SC

Docentes

Verificar de que maneira professores
das séries iniciais do ensino
fundamental de escolas públicas
estaduais buscam informações sobre a
temática alimentação e nutrição e
como esse conteúdo é abordado em
sala de aula.

Não. Realizou análise do Projeto Político
Pedagógico das escolas para verificar a presença
da temática alimentação e nutrição e se eram
contempladas as orientações encontradas nos
parâmetros curriculares nacionais e na Proposta
Curricular de Santa Catarina e conhecer de que
forma os pesquisados buscam informações para
o desenvolvimento de seus planejamentos anuais
e de suas práticas em sala de aula quanto à
temática alimentação e nutrição.

Quanti-qualitativa/
Análise documental e
entrevista/
Todas
as
escolas
públicas de Xaxim e
São Carlos

Fazer o diagnóstico das ações
educativas e alimentação orgânica do
PSS em uma escola estadual em
Florianópolis.

Não. Realizou grupos focais para se discutir Qualitativa/ Entrevista
percepção sobre a alimentação oferecida na semiestruturada,
a
escola.
análise documental e
os grupos focais/
Uma escola estadual

Cunha et al., 201022
Florianópolis/SC

Bernardon et al., 200923
Brazlândia, São Sebastião e
Samambaia/DF

Docentes, pedagógica diretora,
gerente de alimentação escolar,
nutricionista responsável pela
alimentação escolar e escolares

Docentes do ensino infantil e Construir metodologia de capacitação Não. Realizou curso de educação nutricional para Intervenção/
fundamental
em educação nutricional para docentes.
Qualitativa/
educadores do EFI.
Três escolas públicas e
uma privada

EAN: Educação Alimentar e Nutricional; PCNs: Parâmetros Curriculares Nacionais; EFI: Ensino Fundamental I; MEC: Ministério da Educação; MS: Ministério da Saúde;
CAE: Comitê de Alimentação Escolar; PSS: Projeto Sabor Saber.
Fonte: Elaboração própria, 2020.
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Tema 2. Percepções, conhecimento dos docentes e inserção da EAN no ambiente escolar
Como citado anteriormente, ao trabalharem com docentes, a maioria dos
pesquisadores tiveram como objetivo compreender a percepção desses sobre EAN, identificar
o conhecimento deles sobre o tema e verificar se incluíam a EAN em suas aulas16,22,24,31-34.
Nesse sentido, alguns autores descrevem que os docentes reconhecem o importante
papel da escola na formação dos hábitos alimentares dos escolares e se auto reconhecem como
“agentes fundamentais na promoção da alimentação saudável e da qualidade de vida no
ambiente escolar”25. Igualmente, atividades de promoção à saúde realizadas com os escolares
podem propiciar também no corpo docente a aquisição de conhecimentos importantes e úteis
para sua vida.
No entanto, Rodrigues16 relata que a maioria dos docentes participantes do seu
estudo disseram sentirem-se pouco preparados para trabalhar, de forma transversal, a temática
EAN de acordo com o que é preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse fato
foi atribuído à deficiência na formação inicial e continuada, ausência de formação para trabalhar
com essa temática, além de dificuldades relacionadas com a disponibilidade de material de
apoio para consulta.
Outro ponto importante identificado por Rodrigues16 foi a dificuldade dos
professores no desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, devido a trabalharem em duas
ou mais escolas, uma realidade comum na área da educação.
Piccoli et al.34 identificaram que as atividades promotoras da alimentação saudável
no ambiente escolar são abordadas em conteúdos específicos, principalmente na disciplina de
ciências e em séries específicas. As principais fontes de consulta de informação dos docentes
para planejar essas aulas são o livro didático e a internet. Em função disso, ressalta a
importância da EAN ser incentivada pelos órgãos públicos, por meio de cursos de capacitação
docente e propostas de trabalho para inseri-la nas escolas.
Alguns pesquisadores citaram que a alimentação escolar pode ser utilizada para as
ações de EAN e promoção de hábitos alimentares saudáveis. A horta escolar também foi
identificada como espaço profícuo para reflexão sobre o alimento e a alimentação, com
conhecimento adquirido de forma prática e através do contato direto com o cultivo de
alimentos26. Coelho e Bógus27 citam que a horta pode ser um instrumento educativo, visto que
favorece a vivência, troca de experiências e aprendizagem prática, ao tempo que estreita os
vínculos com a natureza e com outras pessoas.
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Garcia et al.26 citam ainda que a horta escolar pode favorecer mudanças na
alimentação, maior conhecimento sobre os alimentos e o sistema alimentar, valorização dos
alimentos produzidos e motivação para experimentar novos alimentos. Assim, quando os
discentes se envolvem com o cultivo de alimentos na horta escolar, há contato com alimentos
in natura e com alimentos orgânicos. No entanto, essa atividade ainda não se encontra no
projeto pedagógico de muitas escolas, apesar de ser reconhecida sua importância na
comunidade escolar22.
Silva, et al.24 citam que valorizar a alimentação escolar, por meio do exemplo dos
docentes ao comerem as refeições produzidas na escola, contribui ainda para a desconstrução
do estigma de que a alimentação escolar não é boa. Cervato-Mancuso et al.33 citam que apesar
de que a alimentação escolar poder ser utilizada para promoção de bons hábitos alimentares
entre escolares, na maioria dos casos, esse espaço não é percebido nem aproveitado com esse
potencial educativo. Isso se deve à visão assistencialista predominante da alimentação escolar,
a qual é vista apenas como forma de atender às necessidades nutricionais e sem ação
pedagógica33. Camozzi et al.28 mencionam que outra atividade promotora da alimentação
saudável identificada no ambiente escolar são as modificações nos cardápios para aumentar a
aceitação das preparações.
Camozzi et al.28 citam ainda, que a tarefa de inserir transversalmente a EAN no
currículo das disciplinas escolares não é ainda uma realidade vivenciada nas escolas. Ruwer e
Mainbourg29 defendem a participação de nutricionistas para apoiar as atividades de EAN no
ambiente escolar, bem como um maior envolvimento dos pais. A esse respeito, Rangel et al.30
citam que os professores de ciências consideram que podem ser um grande apoio nessa ação,
já que muitos deles já incluem a EAN em suas atividades escolares, mesmo quando não estão
previstas no currículo da disciplina.
No entanto, destaca-se que deve ser aplicada em outras disciplinas e não se
restringir apenas à disciplina de ciências, especialmente porque hoje a EAN é um tema
transversal que deve perpassar o currículo escolar de todas as disciplinas do ensino fundamental
e médio. Se ficasse restrito a essa disciplina, provavelmente será abordado com uma visão
biologicista da alimentação28. Albuquerque et al.32 citam que esse tipo de visão privilegia os
aspectos biológicos da alimentação, que é vista apenas como uma forma de prevenir doenças.
Nesse sentido, Rodrigues16 alerta também que as ações de EAN não se devem
limitar ao espaço escolar, nem a eventos específicos isolados na escola como mostra
pedagógica. Essas ações podem e devem se extrapolar à comunidade escolar, alcançar os
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familiares dos escolares, a casa dos docentes e de seus familiares e as escolas daqueles docentes
que têm mais de um local de trabalho31. Vistas dessa forma, as ações de EAN podem promover
com maior intensidade a melhoria dos hábitos alimentares, não apenas das crianças, mas de
toda a comunidade escolar e até além dela.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados da presente revisão evidenciam que para os docentes atuarem como
promotores da alimentação saudável no ambiente escolar é necessário que participem de cursos
de formação em EAN e que esses sejam planejados numa perspectiva de educação permanente.
Ademais, é importante que os docentes tenham acesso a materiais didáticos adequados para o
trabalho desse tema na escola. Igualmente, é importante o envolvimento das famílias dos
escolares e especialmente dos pais, nas ações de EAN que sejam planejadas, bem como incluir
eles nas discussões sobre a necessidade da inclusão dessa temática no currículo escolar, de
forma que sejam sensibilizados sobre a importância desse tema na formação dos hábitos
alimentares dos seus filhos, os quais têm as práticas familiares como uma de suas principais
condicionantes.
Considera-se ainda que, devido à importância da EAN no ambiente escolar, os
gestores educacionais devem ficar atentos a essa temática no sentido de propiciarem condições
para que a comunidade escolar se aproprie dele e sejam promotores da alimentação saudável na
escola, e que isso ocorre de forma continua e adaptada às características e necessidades locais
nas diferentes regiões do Brasil.
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CAPÍTULO 3
VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA AUXILIAR
PROFESSORES A ATUAREM COMO PROMOTORES DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL NA ESCOLA
RESUMO
Objetivo: Validar uma tecnologia educacional elaborada para auxiliar docentes a atuarem
como promotores da alimentação saudável no ambiente escolar. Métodos: Trata-se de uma
validação de conteúdo e aparência de uma tecnologia educacional elaborada para auxiliar
docentes a incluírem o tema transversal educação alimentar e nutricional no ensino fundamental
I (EFI). Diferentes juízes foram consultados no processo de validação, e para tal utilizou-se o
Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Participaram da validação 15 juízes de três
especialidades: 1) juízes de conteúdo, 2) juízes técnicos e 3) juízes com experiência em design
e marketing. Depois da primeira etapa foi realizado ajuste na tecnologia educacional,
considerando as sugestões dos especialistas e, subsequentemente, a mesma foi avaliada pelo
grupo-alvo, constituído de 35 docentes com experiência no EFI. Finalizadas as avaliações, foi
calculado o IVC e o Suitability Assessment of Materials, utilizados para garantir,
respectivamente, a qualidade e a compreensão do material educativo produzido. Resultados:
A proporção de concordância dos juízes de conteúdo (nutricionistas) foi 0,99, dos juízes
técnicos (pedagogos) 1,0, dos especialistas em design de 84,6%, enquanto do público alvo foi
de 92,1%. Conclusão: A proporção dos juízes e público alvo que estão em concordância com
os aspectos avaliados na tecnologia educacional elaborada neste estudo indica que esta
apresenta conteúdo, estilo da escrita e aparência adequados, além de boa organização e
motivação para leitura do grupo-alvo. Assim, espera-se que a tecnologia validada seja um
importante instrumento para inclusão da educação alimentar e nutricional no ambiente escolar.
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Tecnologia educacional. Estudos de
Validação. Professores. Escolares.
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ABSTRACT

Objective: To validate an educational technology designed to assist teachers to act as promoters
of healthy eating in the school environment. Methods: This is a content and appearance
validation of an educational technology designed to assist teachers to include the transversal
theme of food and nutrition education in elementary school I (ESI). Different judges were
consulted in the validation process, and for that, the Content Validity Index (CVI) was used.
Fifteen judges from three specialties participated in the validation: 1) content judges, 2)
technical judges and 3) judges with experience in design and marketing. After the first stage,
an adjustment was made in the educational technology, taking into account the experts'
suggestions and, subsequently, it was evaluated by the target group, consisting of 35 teachers
with experience in ESI. After the evaluations, the CVI and the Suitability Assessment of
Materials were calculated, used to guarantee, respectively, the quality and understanding of the
educational material produced. Results: The proportion of agreement of content judges
(nutritionists) was 0.99, of technical judges (pedagogues) 1.0, of design specialists 84.6%,
while of the target audience was 92.1%. Conclusion: The proportion of judges and target
audience that are in agreement on the aspects evaluated in the educational technology
elaborated in this study indicates that it presents adequate content and appearance, in addition
to good organization, writing style and motivation for reading by the target group. Thus, it is
expected that the validated technology will be an important instrument for including food and
nutrition education in the school environment.
Keywords: Food and Nutrition Education. Educational Technology. Validation Studies.
School Teachers. Schoolchildren.
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1 INTRODUÇÃO
A escola é reconhecida como um espaço propício para a formação de hábitos de
vida saudáveis e emancipatórios. Para o Ministério da Saúde1, esse é um ambiente privilegiado
para que práticas de educação alimentar e nutricional (EAN) sejam trabalhadas, já que tem
finalidades educativas e formadoras. Ademais, é um local onde as crianças passam boa parte
do dia e, nessa idade, estão se desenvolvendo não apenas fisicamente, mas também em termos
de autonomia e formando conceitos e hábitos que levarão consigo para a vida adulta1. Também,
é um espaço onde há possibilidade de cotidianidade das ações e abertura à comunidade. Assim,
por sua função pedagógica, a escola não pode se desvencilhar de sua função social e política,
ou seja, de seu papel como agente transformador da sociedade2.
O conceito atual de EAN utilizado no Brasil, foi publicado pelo extinto Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome3. Segundo essa publicação, EAN é um “campo
de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e
multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares
saudáveis.” Ainda de acordo com o Marco de Referência3, a prática da EAN deve fazer uso de
abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto
a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do
sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar.
A promoção da EAN na infância pode favorecer um estilo de vida que poderá
propiciar um adequado desenvolvimento cognitivo, bem como prevenir doenças crônicas não
transmissíveis no decorrer da vida4. Nesse sentido, ações que visem implementar processos
educativos relativos à alimentação nessa fase podem ser bastante efetivas. No entanto, para que
essas ações ocorram, torna-se importante a adoção de uma abordagem interdisciplinar que
contemple as várias condicionantes dos hábitos alimentares, a saber: sociais, históricas,
culturais, geográficas, econômicas, dentre outras além das biológicas.
Nesse sentido, Fazenda5 cita que, na interdisciplinaridade as noções de finalidades,
habilidades e técnicas procuram favorecer a aprendizagem respeitando-se os saberes dos alunos
e sua integração. Assim, a interdisciplinaridade possibilitará ao aluno integrar seus
conhecimentos prévios com os novos adquiridos nas diferentes disciplinas, de modo a ampliálos, apropriando-os e consolidando-os. Para tal, é importante que sejam adotadas estratégias
que estimulem os discentes a se tornarem agentes e promotores da integração de saberes,
contribuindo, dessa maneira, para uma formação integral emancipatória que proporcione
autonomia no cuidado da própria saúde.
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Assim, desde 1997, o Ministério da Educação inseriu nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) temas transversais no EFI com a proposta de trabalhá-los de forma
interdisciplinar. Temas transversais não são disciplinas autônomas, mas permeiam todas as
áreas do conhecimento e atuam como eixo unificador, em torno do qual se organizam as
disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como um assunto
descontextualizado nas aulas6,7.
No ano de 2018, foi aprovada no Brasil uma Lei8 que torna a EAN tema transversal
no currículo escolar. Essa lei coaduna com outras políticas nacionais que coloca escola como
espaço para estímulo à alimentação saudável9,10 e redução da obesidade infantil7,8. No entanto,
para cumprir essas diretrizes são necessários instrumentos educacionais de apoio ao docente
que possibilitem a abordagem da EAN em suas múltiplas dimensões, assim como
desenvolvimento de cursos de formação docente sobre o tema.
Pesquisas que avaliaram atividades com intenção de EAN em escolas11,12 e em
livros didáticos11, identificaram que esse tema não tem sido bem explorado nos livros didáticos
do EFI11,12. Ademais, docentes que lecionam no EFI relatam baixo conhecimento nessa
temática11-13. Para Pipitone et al.14, ações de EAN que propiciem nos alunos reflexões e
internalização de conceitos com vista à incorporação de atitudes frente às suas escolhas
alimentares ainda se fazem pouco presentes no ambiente escolar.
Nesse contexto, a atuação do professor é fundamental, ou seja, se há
obrigatoriedade do trabalho desse tema no currículo escolar, o professor precisa estar preparado
para tal. De acordo com Davanço et al.15, 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 dos
mesmos. Assim, para que a EAN seja inserida no ambiente escolar, é necessário que sejam
disponibilizadas aos professores tecnologias educacionais (TE) que os auxiliem nessa tarefa.
Destaca-se que TE, segundo Candau16, são estratégias para inovar a educação, que
estão em pauta desde 1970, tendo como definição “meio nascido da revolução da comunicação
que pode ser usado para fins instrucionais junto ao professor, como, por exemplo, o livro-texto
e o quadro-negro”. Nesse sentido, ao elaborar uma TE, é necessária sua validação, o que poderá
aumentar a sua probabilidade de realmente vir a ser utilizada pelo público ao qual se destina.
Deve-se considerar também no processo de elaboração da TE, a realidade sociocultural do meio
em que será utilizada. Reforçando esse aspecto, Liévano-Fiesco et al.17 citam que, antes do uso
de TE, essas precisam ser validadas, e que seu uso sem validação dificulta determinar o alcance
dos objetivos educacionais estabelecidos.
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Considerando esses aspectos, Paulo Freire18 cita que na prática emancipatória da
educação, os conteúdos não são impostos às pessoas, ao contrário, esses nascem delas mesmas,
num diálogo entre educadores e educandos. Assim, é importante que mesmo utilizando recursos
educacionais adequados e validados para atividades de EAN na escola, o diálogo com os alunos
deve ser parte integrante dessas atividades, o docente deve dialogar com seus alunos e incluir
EAN em temas que sejam do interesse deles e que os estimule a participarem e construírem o
conhecimento sobre o tema e a desenvolverem visão crítica e emancipatória em suas escolhas
alimentares.
Em função dos aspectos discutidos acima, o objetivo desta pesquisa é apresentar o
processo de validação de uma tecnologia educacional para auxiliar docentes a incluir EAN no
processo de ensino aprendizagem no ensino fundamental I.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de validação de tecnologia educacional (TE) elaborado para
promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. Este tipo de pesquisa é denominado
de estudo metodológico, o qual, segundo Polit et al.19, é aquele que investiga, organiza e analisa
dados para construir, validar e avaliar instrumentos e técnicas de pesquisa, centrada no
desenvolvimento de ferramentas específicas de coleta de dados com vistas a melhorar a
confiabilidade e validade desses instrumentos.
Na construção e validação da TE, seguiram-se os passos propostos por Echer20 para
elaboração e qualificação de material educativo, o processo de construção da TE, realizado
prévio à sua validação, será descrito em outro estudo. A TE consiste em um caderno de
atividades no qual foi incluída EAN nas unidades temáticas trabalhadas nas disciplinas Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Arte. As unidades temáticas são
definidas na Base Nacional Comum Curricular, documento de caráter normativo que define o
conjunto de aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e
privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, para garantir os direitos
de aprendizagem e desenvolvimento de todos os escolares21.
Na validação da TE, foram avaliados o conteúdo, a aparência e adequabilidade por
parte de juízes especialistas, a saber: nutricionistas com experiência em EAN, pedagogos com
experiência no EFI e profissionais de design gráfico. Posteriormente, o material foi também
avaliado quanto à sua organização, estilo da escrita, aparência e motivação para leitura pelo
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grupo-alvo (docentes que lecionam no EFI). Um fluxograma descritivo das etapas e ações
desenvolvidas pode ser observado na Figura 1.
Figura 1- Fluxograma da validação da tecnologia educacional

Recurso educacional elaborado segundo Echer20

Elaboração dos instrumentos de avaliação do recurso educacional
1) Questionário eletrônico para os juízes de conteúdo e técnicos especialistas em EAN e Pedagogia: adaptado
do instrumento construído por Oliveira26. Informações sobre: profissão, tempo e área de atuação, titulação e
produção científica e perguntas fechadas a respeito das informações contidas na TE quanto aos: objetivos,
relevância, estrutura e apresentação e com espaço destinado a sugestões.
2) Questionário eletrônico para os juízes da área de design: elaborado como base no instrumento proposto por
Doak et al.27 para avaliação da dificuldade e conveniência de materiais educativos. Neste instrumento há uma lista
para checar atributos relacionados a conteúdo, estilo de escrita, aparência, motivação e adequação cultural do
material educativo.
3) Questionário para o público-alvo (docentes do EFI): adaptado do instrumento utilizado por Gonçales28.
Dividido em duas partes, a primeira com itens de caracterização dos sujeitos e a segunda com itens avaliativos do
manual acerca dos domínios organização e adequação, estilo da escrita, aparência e motivação para leitura.

Seleção dos JUÍZES DE CONTEÚDO E TÉCNICOS: Pesquisadores/docentes com experiência em EAN e
pedagogos com experiência como articuladores do processo pedagógico em ambiente escolar. Seleção daqueles
que atingiram pontuação mínima de cinco pontos. Classificação segundo critério descrito por Joventino24
adaptado de Fehring25.
Validaram o recurso educacional quanto ao conteúdo, aparência e adequabilidade para o fim a que se propõe.

Ajuste do recurso educacional considerando as sugestões dos especialistas

Seleção de juízes da área de DESIGN E
MARKETING: Amostragem por bola de neve19.

Seleção de avaliadores do público alvo (docentes com
experiência no EFI): Amostragem por bola de neve19.

Validaram o recurso educacional quanto aos
atributos relacionados ao conteúdo linguagem,
ilustrações gráficas, motivação e adequação
cultural.

Validação do recurso educacional quanto a:
organização e adequação, estilo da escrita, aparência e
motivação.

Adequação do recurso educacional após sugestões dos profissionais da área de design e docentes do
EFI, revisão ortográfica e gramatical final e impressão do recurso para disponibilização na rede pública
de ensino da comarca de Diamantina/MG.
Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Seleção dos juízes avaliadores e etapas do processo de validação
A constituição da amostra de juízes de conteúdo e técnicos especialistas em EAN e
Pedagogia foi realizada de forma não probabilística por conveniência, e dos especialistas em
design e marketing e do público alvo (docentes do EFI), por amostragem por bola de neve, na
qual um sujeito que se encaixasse nos critérios para participação do estudo indicou outros
participantes19. O número de juízes especialistas em EAN, Pedagogia e público alvo, foi
baseado na recomendação de Pasquali22, que orienta um quantitativo de seis a vinte especialistas
para processo de validação, e para os especialistas em design e marketing foi adotada a
recomendação de Haynes et al.23, de um mínimo de três avaliadores.
Como parte dos critérios de inclusão para a validação de conteúdo, fez-se necessário
que os juízes fossem experts na área de interesse para serem capazes de avaliar adequadamente
a relevância de conteúdo apresentada nos itens submetidos à análise. Assim, a amostra de juízes
foi constituída de nutricionistas com experiência em EAN, pedagogos com experiência como
articulador do processo pedagógico em ambiente escolar e por profissionais de design gráfico
com experiência em avaliar material educativo. O design avaliou a adequabilidade da TE no
que se refere à sua estética, elementos textuais e não-textuais de comunicação e facilidade de
uso.
Assim, estabeleceu-se como parâmetro para a seleção dos juízes o sistema de
classificação descrito por Joventino24 e adaptado de Fehring25, no qual foram selecionados
aqueles que atingiram pontuação mínima de cinco pontos, a partir de diferentes itens, a saber:
no caso dos juízes especialistas em nutrição, os itens avaliados foram ter experiência prática em
EAN, ou seja: ser docente da disciplina EAN, ter atuação prática com EAN, autoria de pelo
menos um trabalho publicado em revistas científicas ou em capítulo/livro, participação de
grupos/projetos de pesquisa, participação de bancas de TCC, dissertação, tese ou de
especialização nas áreas de EAN e/ou TE em saúde, serem autores de tese, dissertação ou ter
especialização ou TCC nas áreas mencionadas, e ter orientado tese, dissertações ou TCC nessas
áreas.
No caso dos juízes especialistas em Pedagogia, os itens para a pontuação dos
critérios de inclusão foram: ter pelo menos dois anos como pedagogo no EFI, ter especialização,
experiência docente, participação de eventos, cursos e/ou outras atividades de formação e
apresentação de trabalhos nas áreas. O terceiro grupo de avaliadores, constituído pelos
especialistas em design e marketing, respondeu aos seguintes itens para os critérios de inclusão:
trabalhar há pelos menos um ano como design gráfico, ter especialização, participação de
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eventos ou de cursos/atividades de formação nas áreas de interesse (tecnologias educativas e
elaboração de material educativo), e ter experiência em elaboração de material educativo
direcionado ao público docente e/ou infantil.
Aqueles que preencheram os critérios de inclusão foram convidados via e-mail, a
participarem do estudo (Apêndice 1). Após anuência para participar da pesquisa, foi
encaminhada a versão inicial do referido recurso em formato PDF, e um questionário eletrônico
de avaliação (Apêndices 2 a 4). Os apêndices foram direcionados respectivamente aos juízes
com experiência em EAN, aos pedagogos e profissionais da área de design, enquanto os
docentes que lecionam no EFI utilizaram o apêndice 5 para avaliarem o recurso educacional.
Foi concedido a todos os juízes um prazo de um mês para avaliação da TE e para
aqueles juízes que não avaliaram no período estabelecido, foi realizado novo contato,
esclarecida alguma dúvida e enfatizada a importância da participação dos mesmos na pesquisa.
Para os que solicitaram, foram concedidos mais 15 dias para o retorno do formulário
de avaliação preenchido. Os juízes que não responderam no prazo estabelecido foram excluídos
da pesquisa e substituídos por outros avaliadores que atingiam os critérios de inclusão.
Vale destacar que neste tipo de pesquisa não cabe análise ética, tendo como respaldo
a Resolução n. 510 de 07 de abril de 2016.
Após a realização da avaliação do recurso pelos nutricionistas com experiência em
EAN e pedagogos que atuam como articuladores do processo pedagógico em ambiente escolar,
o recurso educacional passou por ajustes considerando as sugestões desses especialistas e o
mesmo seguiu para validação com os especialistas da área de design e o público-alvo (docentes
que lecionam no EFI), os quais avaliaram o material educativo através dos formulários de
avaliação descritos nos Apêndices 4 e 5 respectivamente, que contém os itens conteúdo,
linguagem, ilustrações gráficas, adequação cultural, organização e adequação ao nível escolar,
estilo da escrita, aparência e motivação. Foram incluídos como avaliadores do público alvo
todos aqueles docentes que tiveram uma experiência mínima de dois anos lecionando no EFI.
Após essa etapa, foram consideradas as sugestões dos dois últimos grupos de avaliadores,
fazendo uma última adequação do material educativo.
Finalizada a validação, o recurso educacional passou por revisão gramatical,
diagramação e impressão para, posteriormente, ser disponibilizado aos docentes que lecionam
em escolas públicas da comarca de Diamantina/MG, a fim de ser utilizado no planejamento das
aulas do EFI, com vistas à incorporação, de forma interdisciplinar, do tema EAN no currículo
desse nível de ensino.
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Análise e interpretação de dados
Para validação do recurso educacional pelos juízes com experiência em EAN e
Pedagogia, os itens e os instrumentos como um todo devem apresentar Índice de Validade do
Conteúdo (IVC) maior ou igual a 0,78. O IVC mede a proporção dos juízes em concordância
sobre determinado aspecto do instrumento. Esse método utiliza uma escala Likert com
pontuações de um a quatro. O índice é calculado por meio do somatório de concordância dos
itens marcados como “3” e “4” pelos especialistas, dividido pelo total de respostas29.
Para validação pelos juízes de design, foi calculada a porcentagem de escores
obtidos no instrumento denominado Suitability Assessment of Materials (SAM)27. Este cálculo
é realizado por meio do somatório total dos escores, dividido pelo total de itens do questionário.
Considera-se que o recurso educacional está adequado quando este apresentar valor de
concordância igual ou superior a 40% em relação ao total de escores dos itens referentes à
adequação do material. E, na análise dos dados julgados pelo público-alvo (docentes que
lecionam no EFI), foram considerados validados os itens com nível de concordância mínimo
de 75% nas respostas positivas, conforme estabelecido em outros estudos com metodologias
semelhantes para validação de materiais educacionais na área da saúde30,31. Os itens com índice
de concordância menor que 75% serão considerados dignos de alteração.
O programa estatístico Excel – Microsoft Office 2016 foi utilizado para tabulação
e cálculo do IVC, SAM, e nível de concordância mínimo.

3 RESULTADOS
Um total de 20 juízes especialistas foram convidados para participar do estudo.
Desses, 15 responderam positivamente ao convite e cinco recusaram ou não deram resposta.
Dos que aceitaram avaliar, três não enviaram o formulário de avaliação. Assim, 12 avaliadores
constituíram a amostra final de juízes com experiência em EAN e Pedagogia; sendo esses: seis
nutricionistas com experiência em EAN e seis pedagogos que atuam como articuladores do
processo pedagógico em ambiente escolar.
Os especialistas em EAN têm uma média de 25,2 anos de formação em Nutrição;
66,7% (n=4) lecionam a disciplina EAN em nível universitário há 9 anos aproximadamente.
Grande parte (66,7%, n=4) são doutores e os demais mestres (n=2, 33,3%). A maioria desses
especialistas (83,3%, n=5) têm publicações envolvendo a EAN, e todos têm alguma atuação
prática nessa área. Ademais, a maioria (66,7%, n=4) tem orientado teses, dissertações ou

74

monografias na área de EAN, e todos têm participado de bancas avaliadoras desse tipo de
trabalhos atendendo aos critérios de inclusão estabelecidos.
No caso dos especialistas em pedagogia, a média de tempo de formação foi 18,7
anos e de tempo trabalhando no EFI de 12,2 anos. Metade (50%, n=3) tem título de mestre e a
outra metade de especialização. A maioria (83,3%, n=5) tem participação de congressos,
palestras e outros eventos que envolveram as temáticas EAN e tecnologias educativas, e 33,3%
(n=2) apresentaram trabalhos em eventos nessas áreas. Todos tiveram participação em cursos
ou atividades de formação em pelo menos uma dessas áreas, atingindo também os critérios de
inclusão pré-estabelecidos.
A validação dos juízes especialistas em EAN e Pedagogia indica que esses
profissionais avaliaram o recurso educacional de forma positiva, uma vez que ambos
apresentaram um IVC elevado: o IVC dos especialistas em EAN foi de 0,99 e dos pedagogos
de 1. Apesar disso, esses especialistas sugeriram alguns ajustes que estão apresentados no
Quadro 1. Nessa etapa, a equipe de pesquisadores ajustou o recurso educacional considerando
as sugestões dos avaliadores e, subsequentemente, os especialistas da área de design e públicoalvo também validaram o material.

Quadro 1- Síntese das principais sugestões dos especialistas em cada área e do públicoalvo

1234-

Avaliadores e Sugestões
Nutricionistas com experiência de EAN
Incluir alguns termos como “povos indígenas” e “povos africanos” para destacar a diversidade destas
culturas.
Incluir internet/computador/celular entre os meios de comunicação mais comuns atualmente.
Exemplificar com eventos recentes e geograficamente próximos alguns tópicos das atividades.
Mudar o termo “produção tradicional de alimentos” por “produção convencional”.
Pedagogos com experiência como articulador do processo pedagógico em ambiente escolar

1- Inclusão de mais imagens, para tornar o texto mais atraente.
2- Diminuir o nível de complexidade de algumas atividades abordadas nos primeiros anos.
3- Orientar algumas atividades educativas à produção de materiais com informações que possam ser divulgadas
no ambiente escolar.
4- Mudar alguns conteúdos de ano, que geralmente são trabalhados em anos superiores. Ex.: a porcentagem
geralmente é apresentada até o 5º ano nas escolas públicas.
5- Não deixar o conteúdo muito explícito. Ex.: apresentar de uma forma mais simples porcentagens e questões
de matemáticas, desenhando ou analisando gráficos.
1234-

Especialistas da área de Design, Marketing e Publicidade
Incluir lateralmente os direitos da imagem, para não deixar no final da TE.
Ajustar melhor as frutas da capa.
Padronizar os espaços na separação entre os bimestres.
Inverter, no 2º ano, os temas Geografia e História, para manter o padrão dos outros anos.
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5- Empregar a técnica de ícones nas ilustrações e infográficos para facilitar o entendimento.
6- Incluir emojis para favorecer comunicação mais moderna com representatividade e expressão de
sentimentos.
Docentes que lecionam no Ensino Fundamental I (público-alvo)
1- Diminuir a extensão de alguns textos complementares das atividades.
2- Corrigir alguns erros de digitação e redação.
3- Exclusão do método da regra de 3 para o cálculo de porcentagens e conversão de unidades de medida pela
sua complexidade.
4- Aumentar a quantidade de imagens.
Fonte: Elaboração própria, 2019.

Na validação do recurso educacional por especialistas da área de design, três
profissionais foram convidados e todos aceitaram participar do estudo. Esses avaliadores têm
uma média de tempo de formação e de trabalho na área de 15,7 anos, todos têm experiência na
elaboração de materiais educativos direcionados ao público infantil, e 66,7% (n=2) participaram
de eventos que envolvem as áreas de tecnologias educativas ou elaboração de material
educativo, e de algum curso/atividade de formação nessas áreas. Todos eles responderam o
formulário de avaliação eletrônico, totalizando um nível médio de concordância de 84,6% no
SAM, valor superior ao ponto de corte estabelecido de 40% de respostas adequadas em relação
ao total de escores; entretanto, esses especialistas também fizeram sugestões que foram
analisadas e consideradas na segunda adequação do material educativo, apresentadas no
Quadro1.
Cabe destacar, que devido à dificuldade de formar uma amostra de docentes com
experiência em docência em todos os anos do EFI para avaliar a TE, optou-se por convidar
docentes para avaliar a TE naquele ano que ele tem experiência docente. Assim, para o públicoalvo, 43 docentes que lecionam ou lecionaram no Ensino Fundamental I foram convidados a
avaliarem a TE. Desses, 8 recusaram participar e/ou não deram retorno. A amostra final foi
constituída de 35 avaliações, sendo estas formadas por seis avaliações do caderno do 1º ano;
sete do 2º ano; oito do 3º ano; sete do 4º ano e, sete do 5º ano.
Esses avaliadores têm uma média de tempo de formação de 16,8 anos, e de trabalho
no EFI de 16,5 anos. A maioria é pós-graduada (n=19, 46,3%). Para esse grupo, como citado
acima, a porcentagem de concordância mínima esperada entre os avaliadores é de 75%, e o
nível médio de concordância obtido foi de 92,1%, atingindo o ponto de corte estabelecido para
o público alvo. As principais sugestões feitas pelo público alvo estão apresentadas no Quadro
1 e as mesmas também foram consideradas para a segunda adequação da TE.
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4 DISCUSSÃO
Os resultados obtidos da avaliação dos especialistas com experiência em EAN e
Pedagogia permitem afirmar que a TE validada nesta pesquisa é um material adequado e de
qualidade para trabalhar a EAN, de forma transversal no EFI, já que, em estudos de validação
de conteúdo o ideal é um IVC igual ou superior a 0,7828. A adequação a TE também foi
confirmada pelos profissionais com experiência em design, uma vez que o nível de
concordância encontrado nos itens avaliados no SAM27 ultrapassou 44,6% do ponto de corte de
referência e 17,1% o ponto de referência estabelecido para o público alvo (docentes do EFI) do
nível médio de concordância com os itens avaliados na TE.
Esta pesquisa atende ao recomendado por Lobiondo-Wood e Haber32, os quais
citam que antes do uso de um material educativo deve-se realizar a validação de seu conteúdo
e aparência, de modo a torná-lo confiável e válido para o fim a que se destina. Ademais, segundo
esses autores, à medida que a validade e confiabilidade dos instrumentos são demonstradas,
atesta-se sua qualidade, afasta-se a possibilidade de erros aleatórios e aumenta-se a
credibilidade de sua utilização na prática.
É importante ressaltar que até o momento não foi identificada publicação sobre
construção e validação de material educativo dirigido a docentes para inclusão da EAN de
forma transversal no currículo escolar do EFI. Assim, este é o primeiro estudo de validação de
tecnologia educacional para uso docente elaborado no Brasil para favorecer a promoção da
alimentação saudável no ambiente escolar. Devido a isso, torna-se difícil comparar nossos
resultados com outros estudos. Apesar disso, os resultados serão comparados com estudos de
validação de materiais educativos, mas de promoção da alimentação saudável direcionados a
outros grupos-alvos.
Algumas publicações33,37 sobre estudos de validação de materiais educativos
elaborados para uso no Brasil ou no exterior que tiveram como objetivo desenvolver materiais
para promoção da alimentação saudável também utilizaram o índice de validade de conteúdo
como método para validação. No entanto, esses recursos educacionais não foram elaborados
para uso docente.
Jaime et al.33 validaram protocolo de oficina de educação permanente para
implementação do Guia Alimentar para a População Brasileira, no âmbito da atenção primária
à saúde. Oliveira34 validou cartilha para estimular alimentação saudável na gravidez. Olivares
et al.35 validaram guias alimentares para a população chilena. Campo et al.36 desenvolveram e
validaram folheto sobre alimentação saudável para uso no ensino fundamental na Argentina, e
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Vasconcelos et al.37 validaram uma tecnologia educacional sobre alimentação saudável para
escolares.
Quando comparado o IVC deste estudo com os supracitados, pode-se considerar
que a TE elaborada nesta pesquisa está igualmente adequada para o propósito que foi elaborada
e com valores de IVC superiores aos identificados nesses estudos.
Outros estudos que citam validação de instrumento para educação nutricional17,38
não utilizaram metodologia de validação de conteúdo como a desta pesquisa e de outras
apresentadas aqui. Os pesquisadores citam, no entanto, uso de questionários para avaliar o
alcance dos objetivos de aprendizagem, e a observação direta do desenvolvimento das
atividades educacionais lúdicas elaboradas.
Sobre as sugestões dos juízes relativas à TE validada neste estudo (Quadro 1),
observa-se que essas foram relativamente simples e quase todas foram consideradas no ajuste
final da TE após sua validação. Uma não foi acatada porque o juiz sugeriu aumento do número
de atividades sobre nutrientes. Os autores não atenderam a essa sugestão porque a TE foi
elaborada com a intenção de abordar da forma mais equilibrada todas as dimensões da EAN,
na tentativa de proporcionar aos professores do EFI um material com uma abordagem
interdisciplinar considerando o alimento e a alimentação além de seus aspectos biológicos, o
que alguns estudos descrevem como uma das limitações da aplicação da EAN nas escolas39.
Camozzi et al.39, identificaram em seu estudo que a percepção de diretores,
coordenadores, professores, manipuladores de alimentos e representantes do conselho escolar
e que as ações de EAN na escola têm “uma visão biologicista da alimentação saudável e uma
compreensão assistencialista da alimentação escolar”. Segundo esses autores, essa é ainda uma
visão comum no meio acadêmico e citam ainda que as atividades de promoção da alimentação
saudável desenvolvidas nas escolas alvo do seu estudo, abordaram esse tema como um conteúdo
e não de forma transversal e interdisciplinar no currículo escolar como é o recomendado.
Zompero et al.40, citam que muitas atividades educativas desenvolvidas no
ambiente escolar são concebidas como formas de transmissão/recepção de conhecimentos e não
de construção desses com base na autonomia. Esses autores recomendam que em ações
educativas desenvolvidas em ambiente escolar sejam utilizadas atividades investigativas como
metodologia de ensino alternativa ao modelo tradicional. Segundo os autores, essas
metodologias contribuem não apenas para a aprendizagem de conceitos pelos estudantes, mas
também para o desenvolvimento de procedimentos referentes à resolução de problemas,
elaboração de hipóteses, comunicação de resultados, competências que poucas vezes se
desenvolvem adequadamente no ensino tradicional.
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Os autores40, citam ainda, que essas ações devem ter como precípuo o
empoderamento dos discentes a fim de torná-los mais críticos e capazes de tomarem decisões
e consolidarem estilos de vida mais saudáveis, já que, apesar da pouca idade, as crianças em
idade escolar têm capacidade de aprendizado muito elevada.
Uma limitação do presente estudo refere-se ao fato de que cada docente do grupoalvo não avaliou a TE na íntegra, ou seja, os cinco anos letivos, mas apenas o ano no qual
tinham experiência docente. Isso se deveu, além das questões relatadas anteriormente, ao fato
da TE ser muito extensa e os docentes relatarem elevada demanda de trabalho e pouco tempo
disponível para análise de um material com muitas páginas, como é a TE deste estudo. Esse
fator pode ter dificultado a análise quanto ao grau de aprofundamento de EAN em cada ano
escolar. Apesar disso, os demais juízes avaliaram o material completo, assim, acredita-se que,
especialmente os pedagogos, tenham se atentado a essa questão.
A TE validada neste estudo vem ao encontro das políticas públicas brasileiras para
o ambiente escolar, uma vez que considera a escola espaço para promoção da alimentação
saudável. Por ter sido elaborada seguindo os pressupostos metodológicos de Paulo Freire18, em
todas as atividades há orientação para o docente trabalhar EAN de forma a promover o
conhecimento, estimular a autonomia dos educandos para que esses façam suas escolhas
alimentares por meio do desenvolvimento da reflexão e formação de um pensamento crítico.
A mesma será disponibilizada de forma gratuita e/ou impressa nas escolas de
Ensino Fundamental I dos municípios que conformam a Comarca de Diamantina/MG, em
parceria com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais
(Procon-MG), e no formato de e-book no sítio do Programa de Pós-graduação em Ciências da
Nutrição/UFVJM (http://site.ufvjm.edu.br/ppgcn/), cujo link para download será encaminhado
às Secretárias Municipais e Estaduais de Educação, o Conselho Regional de Nutricionistas e
outros órgãos nacionais com os quais sejam estabelecidas parecerias para a divulgação do
material.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme mencionado acima, a validação de recursos educacionais antes de seu
uso permite que esses sejam mais confiáveis e cumpram seus objetivos. Nesse sentido, pode-se
considerar que a TE validada nesta pesquisa apresenta características que a tornam um recurso
didático de fácil entendimento para uso docente. Espera-se que seu uso nas escolas facilite a
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promoção da alimentação saudável no ambiente escolar e auxilie ainda na redução do excesso
de peso no grupo infanto-juvenil nas escolas onde ela for utilizada.
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS ESPECIALISTAS
Prezado(a)_________________________________________________________________________
Meu nome é Yazareni José Mercadante Urquía, sou discente do Curso de Pós-graduação
no Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Estou desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado “Validação de
uma tecnologia educacional com vistas à promoção da alimentação saudável de escolares” sob
orientação da professora Dra Luciana Neri Nobre.
Venho por meio desta solicitar a sua colaboração para avaliar um instrumento elaborado
para docentes que lecionam no ensino fundamental I com propósito de auxiliá-los a promover a
alimentação saudável do escolar. Você deverá avaliar o material de acordo a sua área de formação, ou
seja, se é docente da disciplina EAN, se pedagoga (o), profissional da área de design ou docente do
ensino fundamental I. Cada um desses profissionais receberá um formulário específico de avaliação do
instrumento. Os itens que deverão ser avaliados serão a aparência e conteúdo, e sua relação com clareza
na compreensão das gravuras e do conteúdo, sua relevância e grau de relevância, associação ao tema
proposto e viabilidade de uso. Poderá contribuir também com observações e sugestões de modificação.
Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail, expressando o veículo de comunicação de sua
preferência (e-mail ou correspondência convencional). Caso manifeste sua concordância, enviaremos as
instruções para o preenchimento do instrumento e o instrumento propriamente dito para ser avaliado.
Caso opte pela correspondência convencional, solicitamos que nos remeta seu endereço postal completo
e atualizado para o envio do material.
Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade em
que me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Yazareni José Mercadante Urquía
Estudante do Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente/UFVJM
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA NUTRICIONISTA COM
EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Data: ___/___/___
Parte 1
1. Nome do Avaliador (a): _____________________________________________________________
2. Tempo de formação:________________________________________________________________
3. Há quanto tempo leciona a disciplina Educação Alimentar e Nutricional (EAN)?_________________
4. Tem pesquisas na área de EAN: ( ) Sim ( ) Não
5. Titulação: ( ) Especialista ( ) Mestrado ( ) Doutorado
6. Tem publicação de pesquisa envolvendo as seguintes temáticas?
( ) Educação Alimentar e Nutricional ( ) Tecnologias educativas ( ) Validação de instrumentos
7. Teve ou tem alguma atuação prática em EAN?
8. Tem orientado teses, dissertações ou monografias na área de EAN?
9. Tem participado de bancas avaliadoras de teses, dissertações ou monografia de graduação ou
especialização que envolvem a temática EAN ou Tecnologias educativas em saúde?
__________________________________________________________________________________
Parte 2
INSTRUÇÕES
De posse do material “Tecnologia educativa em EAN”, proceda sua análise utilizando este instrumento.
Em seguida, marque a opção que melhor represente seu grau de concordância com as afirmativas abaixo
apresentadas. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de
concordância em cada critério abaixo.
1-Inadequado, 2- Parcialmente adequado, 3- Adequado, 4- Totalmente adequado, NA- Não se aplica.
1. Objetivos da tecnologia educacional: Referem-se aos propósitos, metas ou afins que se deseja
atingir com a utilização do material de apoio aos docentes.
1.1 Norteia o docente no planejamento das aulas para incluir de
1
2
3
4
NA
forma interdisciplinar o tema EAN no ensino fundamental I
1.2 Facilitará a inclusão, de forma transversal, do tema EAN no
1
2
3
4
NA
ensino fundamental I
1.3 Pode circular facilmente no meio científico na área de
1
2
3
4
NA
Educação Alimentar e Nutricional
Sugestões:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Estrutura e apresentação da tecnologia educacional: Refere-se
atividades. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de
formatação.
2.1 O material educativo está apropriado para orientar docentes
1
a incluir o tema EAN no ensino fundamental I.
2.2 As atividades estão apresentadas de maneira clara e
1
objetiva.
2.3 As informações presentes nas atividades estão
1
cientificamente corretas

a forma de apresentar as
apresentação, coerência e
2

3

4

NA

2

3

4

NA

2

3

4

NA
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2.4 As atividades favorecem que EAN seja trabalhada de forma
interdisciplinar.
2.5 O material está adequado ao nível de conhecimento sobre
EAN do público-alvo (docentes do EFI)
2.6 As atividades são bem estruturadas em concordância e
ortografia
2.7 O estilo de redação está adequado ao público-alvo
(Docentes do EFI).
2.8 Informações da capa, contracapa, agradecimentos e/ou
apresentação são coerentes.
2.9 As ilustrações são expressivas e suficientes.
2.10 O número de páginas está adequado.

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1
1

2
2

3
3

4
4

NA
NA

Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.Relevância: Refere-se à característica que avalia o grau de significação do material educativo
apresentado.
3.1 Os temas retratam os aspectos chaves que devem ser
1
2
3
4
NA
reforçados ao trabalhar EAN
3.2 O material favorece que o docente reflita sobre EAN ao
1
2
3
4
NA
preparar suas aulas
3.3 O material consegue abordar assuntos necessários de serem
trabalhado no EFI com inclusão da EAN de forma
1
2
3
4
NA
interdisciplinar.
3.4 Está adequado para ser utilizado por qualquer docente que
1
2
3
4
NA
leciona no EFI no planejamento de suas aulas
Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA PEDAGOGO (A) DO
ENSINO FUNDAMENTAL I
Data: ___/___/___
Parte 1
1. Nome do Avaliador (a): _____________________________________________________________
2. Tempo de formação:________________________________________________________________
3. Há quanto tempo trabalha como pedagogo (a) do ensino fundamental I ?________________________
4. Titulação: ( ) Graduado (a) ( ) Especialista ( ) Mestrado ( ) Doutorado
5. Teve participação em congressos, palestras ou qualquer outro evento que envolvam as temáticas?
( ) Educação Alimentar e Nutricional ( ) Tecnologias educativas ( ) Validação de instrumentos
6. Teve apresentado trabalhos em eventos nestas áreas?
7. Tem participação em cursos ou atividades de formação envolvendo as temáticas?
( ) Educação Alimentar e Nutricional ( ) Tecnologias educativas ( ) Validação de instrumentos
__________________________________________________________________________________
Parte 2
INSTRUÇÕES
De posse do material “Tecnologia educativa em EAN”, proceda sua análise utilizando este instrumento.
Em seguida, marque a opção que melhor represente seu grau de concordância com as afirmativas abaixo
apresentadas. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de
concordância em cada critério abaixo.
1-Inadequado, 2- Parcialmente adequado, 3- Adequado, 4- Totalmente adequado, NA- Não se aplica.
1. Organização da tecnologia educativa: Referem-se ao estilo da escrita, aparência e distribuição
do tema
1.1 Está organizada com linguagem simples de forma
a auxiliar os docentes, mesmo aqueles que tem pouco
1
2
3
4
NA
conhecimento do tema EAN a incluir esse tema de
forma interdisciplinar no ensino fundamental I
1.2 Facilitará a inclusão, de forma transversal, do
1
2
3
4
NA
tema EAN no ensino fundamental I
1.3 Tem aparência atrativa o que favorece a leitura das
1
2
3
4
NA
atividades apresentadas
Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Estrutura e apresentação da tecnologia educacional: Refere-se a forma de apresentar as
atividades. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e
formatação.
2.1 O material educativo está apropriado para orientar
1
2
3
4
NA
docentes a incluir o tema EAN no ensino fundamental I.
2.2 As atividades estão apresentadas de maneira clara e
1
2
3
4
NA
objetiva.
2.3 As atividades apresentadas estão coerentes com as
1
2
3
4
NA
capacidades cognitivas e motoras das crianças em cada
ano escolar.
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2.4 O material está adequado ao nível de conhecimento
sobre EAN do público-alvo (docentes do EFI)
2.5 O estilo de redação está adequado ao público-alvo
(Docentes do EFI).
2.6 Informações da capa, contracapa, agradecimentos
e/ou apresentação são coerentes.
2.7 As ilustrações são expressivas e suficientes.

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

1

2

3

4

NA

Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Adequação: Refere-se à adequação do material educativo quanto a necessidade do mesmo atender
as gradações de abordagem de cada competência para cada ano escolar: INTRODUZIR,
APROFUNDAR e CONSOLIDAR.
3.1 As atividades estão adequadas às gradações de
1
2
3
4
NA
abordagem em cada ano escolar
3.2 O material favorece que o docente reflita sobre
EAN ao preparar suas aulas e trabalhe o mesmo tema
1
2
3
4
NA
nas diferentes disciplinas, ou seja, de forma
interdisciplinar.
Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA ESPECIALISTA DA
ÁREA DE DESIGN E MARKETING
Data: ___/___/___
Parte 1
1. Nome do Avaliador: _______________________________________________________________
2. Tempo de formação:________________________________________________________________
3. Área de trabalho: __________________________________________________________________
4. Tempo de trabalho na área: __________________________________________________________
5. Tem algum tipo de especialização? Especifique___________________________________________
6. Tem experiência em elaboração de material educativo direcionado ao público infantil?:____________
7. Tem participado de eventos que envolvam as áreas de Tecnologias educativas ou Elaboração de
material educativo?:__________________________________________________________________
8. Tem participado de algum curso/atividade de formação nestas áreas?:_________________________
__________________________________________________________________________________
Parte 2
INSTRUÇÕES
De posse do material “Tecnologia educativa em EAN”, proceda sua análise utilizando este instrumento.
Em seguida, marque a opção que melhor represente seu grau de concordância com as afirmativas abaixo
apresentadas. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de
concordância em cada critério abaixo.
2-Adequado, 1- Parcialmente adequado, 0- Inadequado
1. Conteúdo
1.1 O objetivo é evidente, facilitando a pronta compreensão do material
2
1
0
1.2 O conteúdo aborda informações que favorecem a inclusão do tema
2
1
0
Educação Alimentar e Nutricional no ensino fundamental.
1.3 A proposta do material é limitada aos objetivos, para que o telespectador
2
1
0
possa razoavelmente compreender no tempo permitido.
Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Linguagem
2.1 O nível de leitura é adequado para a compreensão do docente.
2
1
0
2.2 O estilo de conversação facilita o entendimento do texto.
2
1
0
2.3 O vocabulário utiliza palavras comuns.
2
1
0
Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Ilustrações Gráficas
3.1 A capa atrai a atenção e retrata o propósito do material.
3.2 As ilustrações apresentam mensagens visuais para que o docente se sinta
motivado a ler e incluir as atividades em seu planejamento das aulas.

2

1

0

2

1

0
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Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Motivação
4.1 Ocorre interação do texto e/ou das figuras com o docente. Levando-o a se
sentir empolgado e estimulado a fazer uso em suas aulas.
4.2 Os padrões de comportamento desejados são modelados ou bem
demonstrados.
4.3 As atividades propostas estimulam os docentes a refletirem e a se
sentirem instigados a aprender por acreditarem que as tarefas e
comportamentos são factíveis.

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Adequação Cultural
5.1 O material é culturalmente adequado à lógica, linguagem e experiência
do público-alvo (docentes do Ensino Fundamental I).
5.2 Apresenta imagens e exemplos adequados culturalmente.

2

1

0

2

1

0

Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Possibilidade Total de Escores: 26
Total de escores obtidos: ______ , Porcentagem de escore: _______
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA DOCENTES QUE
LECIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Data: ___/___/___
Parte 1
1. Nome do Avaliador (a): _____________________________________________________________
2. Tempo de formação:________________________________________________________________
3. Há quanto tempo trabalha como professor (a) no ensino fundamental I ?________________________
4. Ano que leciona atualmente no Ensino Fundamental I:_____________________________________
5. Titulação: ( ) Graduado (a); ( ) Especialista; ( ) Mestrado; ( ) Doutorado
6. Tem ou teve participação em cursos envolvendo as temáticas?
( ) Educação Alimentar e Nutricional; ( ) Tecnologias educativas; ( ) Validação de instrumentos
__________________________________________________________________________________
Parte 2
INSTRUÇÕES
De posse do material “Tecnologia educativa em Educação Alimentar e Nutricional - EAN”, proceda sua
análise utilizando este instrumento. Em seguida, marque a opção que melhor represente seu grau de
concordância com cada item abaixo. Se você marcar a opção 2, descreva o motivo pelo qual considerou
essa escolha.
1.Organização e Adequação:
1.1 Informações da capa, contracapa, agradecimentos
e/ou apresentação são coerentes?
1.2 A sequência do conteúdo está adequada com as
capacidades cognitivas e motoras para o ano escolar?
1.3 As atividades estão adequadas às gradações de
abordagem em cada ano escolar?
2. Estilo da escrita:
2.1 Quanto ao à linguagem, o caderno é:
2.2 O conteúdo escrito no caderno é:
2.3 O texto do caderno é:
3. Aparência
3.1 As ilustrações são expressivas e suficientes?

Fácil de
entender
Claro
Interessante

Sim

Não

Em parte

Sim

Não

Em parte

Sim

Não

Em parte

Difícil de
entender
Confuso
Desinteressante

Sim

4. Motivação
4.1 Em sua opinião, o caderno está adequado ao nível de
conhecimento sobre EAN dos docentes?
4.2 O caderno tem aparência atrativa que favorece a leitura
das atividades apresentadas?
4.3 O caderno aborda os assuntos necessários sobre EAN,
para orientar docentes a incluir o tema no ensino
fundamental I?
4.4 O caderno favorece a reflexão sobre EAN para preparar
suas aulas e trabalhar o tema nas diferentes disciplinas?
4.5 O caderno facilitará a inclusão, de forma transversal, do
tema EAN no ensino fundamental I?

Não

Não sei
Não sei
Não sei

Em parte

Sim

Não

Não sei

Sim

Não

Não sei

Sim

Não

Não sei

Sim

Não

Não sei

Sim

Não

Não sei

Sugestões:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inegável que o Brasil tem vivenciado crescente aumento de prevalência de excesso de
peso, inclusive em crianças. Assim, o excesso de peso tem se tornado um dos maiores problema
de saúde pública na atualidade, e representa um grande desafio para os governos de todos os
países do mundo. As estatísticas dessa doença devem ser monitoradas continuamente e é
importante ainda que sejam adotadas estratégias para prevenção e/ou controle desse problema.
No estado de Minas Gerais, região localizada no sudeste do Brasil, diversos estudos com
escolares têm identificado uma elevada prevalência de excesso de peso infantil. O
monitoramento desse problema tem sido executado em grande parte por pesquisadores de
diversas Universidades que têm nas escolas espaço para pesquisas e intervenções. No entanto,
medidas preventivas em níveis estaduais e/ou municipais são necessárias. A educação alimentar
e nutricional tem sido citada como estratégia para o controle desse problema no ambiente
escolar. Para isso, ainda é necessário que sejam aprovadas legislações para diminuir este
problema e promover a criação de estratégias de intervenção com essa finalidade.
Nesse contexto, o docente, por ser referência no espaço escolar como ator envolvido no
processo de aprendizagem, precisa ser qualificado para participar ativamente na promoção da
alimentação saudável na escola. Ademais, é importante que esse tenha também recursos
pedagógicos adequados para essa tarefa. No levantamento bibliográfico desta dissertação,
observou-se que poucas pesquisas brasileiras, no ambiente escolar, tiveram como alvo das ações
os docentes e nenhuma visou elaborar recursos educacionais validados para auxiliar docentes a
trabalhar o tema educação alimentar na escola.
Desse modo, desenvolver e validar instrumentos de EAN para uso docente, em ambiente
escolar, é de grande importância e esse foi um dos produtos desta dissertação. Assim, uma
tecnologia educacional para promoção da alimentação saudável foi validada neste estudo, a
qual foi elaborada segundo os pressupostos metodológicos de Paulo Freire18 e tem como
finalidade promover o conhecimento sobre alimentos e alimentação na escola, além de
estimular a autonomia dos educandos para que esses façam suas escolhas alimentares por meio
do desenvolvimento da reflexão, da ampliação da consciência de si mesmo e da formação de
um pensamento crítico. Em função de cumprir esses propósitos, recomenda-se o
desenvolvimento de estudos futuros no ambiente escolar para avaliar o impacto do uso, pelos
professores do EFI, da TE validada neste estudo, bem como seus possíveis efeitos na
modificação da qualidade do consumo de alimentos e no estado nutricional dos alunos após a
sua implementação.
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