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RESUMO

No presente trabalho analisa-se o desempenho dos alunos e dos professores diante das atividades
pedagógicas na Escola Municipal Eudócia Vanderlei Sandes em Delmiro Gouveia – AL, promovendo a
educação alimentar inclusiva que é uma importante proposta do programa para a “Educação Alimentar”.
Objetivando a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, foi possível detectar os problemas e
apontar os caminhos para tentar sanar essas deficiências. Utilizamos uma metodologia que partiu de estudos
de textos de diversos autores especialistas no tema, além de uma pesquisa de campo com observações e
entrevistas com professores e nutricionista, assim como observações e participação de atividades pedagógicas
realizadas com os discentes, no intuito de evidenciar suas atitudes, preferências e concepções sobre uma boa
alimentação.

Palavras chave: Inclusão Alimentar, Nutrição e Educação Alimentar.

RÉSUMÉ

Dans cet article, nous analysons les performances des élèves et des enseignants sur les activités
pédagogiques à l&39;école municipale Eudócia Vanderlei Sandes dans Delmiro Gouveia – AL, la promotion de
l&39;éducation inclusive que la nourriture est une proposition de programme important pour le "éducation
nutritionnelle". Visant à développer de saines habitudes alimentaires des élèves, il a été possible de détecter
les problèmes et en soulignant les moyens pour tenter de remédier à ces lacunes. Nous utilisons une
méthodologie qui a quitté les études de textes de divers auteurs experts sur le sujet, y compris une recherche
sur le terrain avec les observations et les entretiens avec les enseignants et les nutritionnistes, ainsi que des
observations et la participation à des activités éducatives avec les élèves, afin de mettre en évidence leurs
attitudes , les préférences et les conceptions de la bonne nutrition.

Mots-clés: L&39;alimentation et l&39;inclusion, la nutrition et l&39;éducation alimentaire.

1. INTRODUÇÃO
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Diante dos diversos problemas observados na Escola Municipal Eudócia Vanderlei Sandes, da rede pública em
Delmiro Gouveia – AL, escolheu-se o tema em questão visando contribuir para a modificação de um quadro
alimentar problemático e excludente. Entretanto, o que mais me sensibilizou foi à problemática do
oferecimento da Educação Alimentar sem uma proposta de educação alimentar que corresponda com um dos
objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que é a formação de bons hábitos alimentares
e, portanto, de uma das formas mais importantes de inclusão social.

A Educação Alimentar é um programa do Governo Federal de âmbito Nacional, chamado Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) cujo objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o
rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis. (FNDE, 2004, p.
35). Tem o caráter suplementar e includente, como prevê o artigo 208 no inciso VII, da Constituição Federal,
quando coloca que o dever do Estado com a educação é “atendimento ao educando no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência
social”. Contudo, apesar de todos os esforços de sensibilização, os sistemas de ensino ainda não perceberam
a relevância do estudo da nutrição e alimentação na escola desde as séries iniciais. Os PCN’s propõem o
estudo do processo de nutrição, a avaliação das necessidades básicas de nutrientes por pessoa, a contribuição
de diferentes alimentos para o crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, a formação de hábitos
alimentares dos alunos é pré-requisito para uma ampla inclusão social, psíquica, pessoal e comunitária.

2-BREVE HISTORICO DE UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR

Para poder se estudar a importância de uma boa nutrição no processo educativo, faz-se necessário conhecer
todos os conceitos e teorias que envolvem nutrição e saúde, e a partir deste poder se fazer uma relação com
todo o processo educativo. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1946, conceituou saúde como “o
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de enfermidades ou doenças”.
Porém, em 1976, o X Congresso de Medidos e Psicólogos de língua catalã matizou a definição da seguinte
forma: “A saúde do ser humano é aquela maneira de viver autônoma, solidária e prazerosa”. Os PCN’s (1997)
também expõem uma visão abrangente de saúde quando dizem: “a saúde dos indivíduos depende de um
conjunto de atitudes e interações com o meio, tais como alimentação, higiene pessoal e ambiental, vínculos
afetivos, inserção social, lazer e repouso adequados”. Segundo Coutinho (apud CHAVES, 1978, p.235) dentro
do conceito de Nutrição está relacionada à questão de saúde como inclusão nutricional, veja:

A nutrição, conceituada como “a ciência dos alimentos e sua relação com a saúde e a
vida”, inclui-se entre os fatores ambientais que podem modificar a integridade física,
a capacidade produtiva e a resistência do homem frente às doenças infecciosas e
parasitárias.

Entretanto, a escassez de alimentos, entre outros fatores, pode contribuir para a morte e envelhecimento
precoce, também pode causar uma vida deficiente, sem saúde. Pessoas vítimas da fome são impedidas de
alcançar o bem-estar físico e psíquico que uma alimentação balanceada proporciona. Além disso, Porto (1998,
40) diz que é essencial ter em mente: comer bem, não comer bastante; variar amplamente os alimentos, de
forma que o organismo receba os nutrientes de que necessita; manter um peso que proporcione bem-estar;
não cometer freqüentemente erros alimentares perigosos por excesso e desequilíbrio. Nos tópicos a seguir
ver-se-á algumas formas de exclusão nutricional típicas do semiárido nordestino.

2.1-EXCLUSÃO PELA MÁ NUTRIÇÃO

Na visão de Porto (1998, p. 11), a má nutrição seria uma conseqüência de vários fatores, tais como: uma
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ingestão de nutrientes fora das necessidades, deficiência de absorção do organismo, ou má utilização do
alimento pelo indivíduo. Relacionado ao primeiro fator acima citado, é válido dizer que uma ingestão de
nutrientes fora das necessidades, refere-se tanto à quantidade:

A subnutrição, que seria uma ingestão de alimentos ou nutrientes inferiores às
necessidades do indivíduo, tendo como exemplo a supernutrição, que poderia ser
definida como um consumo elevado de alimentos ou nutrientes, podendo ter como
exemplo a obesidade. (PORTO, 1998,p.11).

Aylward e Jul (apud Chaves 1978, p.5) definem:

Má nutrição como os efeitos das deficiências em um ou mais nutrientes ou da falta
de balanço entre os nutrientes e subnutrição como deficiência de calorias, podendo
ser ou não acompanhada de deficiência de nutrientes. Entretanto, somos de opinião
que este estado orgânico é muito difícil de ser encontrado na espécie humana;
somente pode ser observado experimentalmente. No homem é quase impossível
uma deficiência exclusiva de proteínas ou de vitaminas do complexo B, de ferro, etc.
Há sempre uma associação de deficiência de nutrientes ou de calorias. A subnutrição
não pode ser definida apenas como uma deficiência de calorias, parece-nos que ela
representa um estado de transição entre a normalidade nutricional e a desnutrição,
sem uma deficiência nutricional.

Segundo Lex (1978,p.54) os estudos realizados nos clássicos pobres evidenciam também que a subnutrição é
uma das causas da mortalidade infantil, predispondo as crianças a um sem-número de modéstias infecciosas.
Entretanto, a alimentação adequada na visão de Santos (1997,p.184), ajuda a evitar doenças e auxilia a
recuperação do doente. A alimentação insuficiente ou inadequada pode causar muitos problemas de saúde:
nas crianças: Altura e peso abaixo do normal; Lentidão no andar, falar e pensar; Barriga inchada, braços e
pernas finas; Tristeza e falta de energia; Pés, mãos e rosto inchado; Queda de cabelos, ou cabelo sem cor e
sem brilho; Olhos secos e cegueira. Em qualquer pessoa: Fraqueza e cansaço; Perda de apetite; Anemia;
Feridas no canto da boca; Dor ou feridas na língua; Pés adormecidos ou ardendo.

2.2- EXCLUSÃO PELA DESNUTRIÇÃO

Desnutrição é definida pelo grupo (FAO/OMS) como o estado patológico, originado do consumo deficiente de
alimentos e de uma ingestão calórica inferior aos requerimentos durante período prolongado; manifesta-se
principalmente por alterações físicas, psicológicas e bioquímicas, alterações de peso e de estatura média das
crianças, comparada com as bem nutridas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a desnutrição é
definida como: um grama de condições patológicas causada pela deficiência simultânea de proteínas e
calorias, em variadas proporções, associadas quase sempre a infecções, e ocorre com maior freqüência em
crianças de baixa renda (SAMAYA, 1997, p. 230).

Chaves (1978,p.5) classifica a desnutrição em primária e secundária, sendo a primeira uma insuficiência de
nutrientes necessários ao funcionamento normal do organismo a qual depende das seguintes causas:
econômico-sociais – resultantes da pobreza, da deficiência de poder aquisitivo e também dos preconceitos e
tabus alimentares; doenças – muitos indivíduos não absorvem ou não utilizam diversos nutrientes, por
deficiências enzimáticas, por erros natos do metabolismo, por lesões do aparelho digestivo e também por
alterações mentais. A desnutrição secundária, definida por Chaves (1978,p.5) como uma anormalidade da
utilização dos nutrientes, ocorre a partir das seguintes causas: a) à utilização excessiva de nutrientes, em
virtude de um metabolismo aumentando, como ocorre no hipertiroidismo e doenças febris; b) à excreção
anormal dos nutrientes, como na nefrose e no decurso da lactação, quando são eliminadas do leite proteínas,
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cálcio, . vitaminas, etc., sem a devida reposição desses nutrientes Nas observações de Valla e Stotz (org.)
(1994,p.58), temos:

Não existe desnutrição, mas sim graus de desnutrição. Os médicos costumam
classificar os casos de desnutrição de acordo com a quantidade de peso perdido pela
criança. Na desnutrição de 1º grau (ou leve) o peso da Criança se encontra entre
10% e 25% abaixo do que seria considerado normal para a sua idade. Na
desnutrição de 2º grau (ou moderada) o peso está entre 25 e 40% abaixo do
normal.E finalmente, a de 3º grau (ou grave) é aquela em que a criança está com o
peso 40% ou mais abaixo do que seria de se esperar. É quando o estado de fome
leva o indivíduo a uma situação crítica.

Crescimento, bem como nutrição, são fenômenos inseparáveis, uma vez que a desnutrição provoca uma
desaceleração nos casos leves, interrupção nos casos moderados ou involução nos casos graves da evolução
normal dos padrões de crescimento e desenvolvimento, que seguem fatores previamente estabelecidos, os
quais podem ser intrínsecos e extrínsecos (MARCONDES, 1994,p.919). Segundo Samaya (1997,p. 30) na DEP
(Desnutrição energético-protéica) de 3º grau pode-se identificar as duas síndromes conhecidas da desnutrição
energético-protéica: Marasmo e Kwashiorkor, onde este, refere-se a uma deficiência protéica e o marasmo
uma deficiência energética. As diferenças entre as duas, na sua etiologia, podem ocorrer de acordo com suas
áreas geográficas, tipo de comida, idade, ausência ou presença de algumas infecções, diarréia, etc. Santos
(1997,p.185) estabelece a diferença entre as formas mais comuns de desnutrição grave:

Marasmo – aparece quando uma criança não recebe a quantidade suficiente de
nenhum tipo de comida, principalmente daquelas que fornecem energia. A criança
com marasmo está morrendo de fome. Ela só tem pele e ossos, um rosto de velho,
tem a barriga grande e peso muito baixo. [...] Kwashiorkor – trata-se da falta de
proteínas na alimentação. A criança come muitos alimentos que dão energia
(carboidratos). Por isso, fica com mãos, pés e rosto inchados, parece ter alguma
gordura, mas apresenta pouca musculatura. Reduz-se a pouco mais que pele, osso e
água. [...] ocorre em bebês que não recebem muito mais o leite do peito e passam a
comer apenas farinha, arroz e outras fontes de glicídios.

O tratamento da desnutrição segundo Murahovschi (1998,p.755) em nível laboratorial relaciona-se aos
desnutridos leves e moderados geralmente livre de patologia agregados importantes, mais com freqüência
apresenta-se associado à anemia, diarréia crônica, focos de infecções, etc. O tratamento da desnutrição grave
é de urgência. Sendo fundamental um tratamento exclusivamente dietético. Orientação às famílias quanto à
alimentação, cuidados higiênicos, importância da vacinação e assistência continuada, bem como afeto e
carinho.

2.3- EXCLUSÃO PELA FOME

O grupo FAO/OMS define o termo fome como um estado fisiológico como uma componente nervosa e reações
do aparelho digestivo, ou ainda, um conjunto de sensações desagradáveis provocadas pela privação de
alimentos. Segundo Chaves (1978,p.6), a fome pode ser aguda ou crônica, quando aguda, pode
manifestar-se no indivíduo bem nutrido ou supernutrido e as alterações que produz são rapidamente
reversíveis com a ingestão de alimentos; quando crônica, acarreta indubitavelmente alterações orgânicas que
levam à desnutrição. Valla e Stotz (org.) (1994,p.57-58) expõe uma concepção diferente acerca da “fome”:

A fome é um dos mais graves problemas sociais do país [...] sabe-se que a
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deficiência alimentar do brasileiro é principalmente quantitativa, e não qualitativa,
isto é, a falta de alimento de maneira geral à mesa das famílias, e não um ou outro
tipo de alimento. [...] Em algumas regiões do Brasil (o nordeste, por exemplo), o
fenômeno da fome aparece com mais intensidade que em outras (como o sudeste).
[...] Em sociedades como a nossa, certos grupos, têm forçosamente, que passar
fome para que outros possam reproduzir seus padrões de vida e riqueza. [...] Não é
por acaso que os grupos mais sujeitos à fome sejam também os mais explorados na
sociedade: aqueles mais mal alimentados, com baixos salários e com as piores
condições de vida (sem água, luz, esgoto, transporte, hospital, escola). Como acusar
de “ignorantes”, na escolha de sua alimentação, pessoas que simplesmente não
podem escolher o que e quando vão comer?

Castro (apud Singer, 1987,p.50) alerta que no Brasil há dois tipos de fome, bastante diferentes no seu
impacto e na sua origem. É o que denomina fome epidêmica e fome endêmica citadas:

A fome epidêmica é um fenômeno grave, porém de curta duração e muito
generalizado. Ele dá como exemplo [...], a seca do Nordeste. [...] Quando a região
semi-árida do Nordeste sofre seca, todo o sistema produtivo e econômico se
desorganiza, e grande parte da população sofre gravemente de fome. As pessoas
deixam de ter o que comer e aí se produzem o flagelo, os flagelados, as invasões das
cidades. [...] À procura de comida para não morrerem de fome [...] Porém, menos
visível, menos dramática, e, portanto, menos assistida é a fome endêmica, a fome
contínua, ou seja, o fato de haver partes das populações permanentemente
subnutridas sem que a sociedade tome consciência disso [...], a fome endêmica é
antes de tudo um problema de falta de dinheiro.

Pesquisa do Atlas de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento), abordou que a fome tem sido um dos pesadelos dos últimos anos. O governo atual criou o
Fome Zero, que não atendeu às expectativas. O sistema de doação e distribuição não foi o esperado e
milhares de famílias carentes e sem a mínima assistência continuam agonizando pelo Brasil. “Mais de 54
milhões de pessoas não têm o que comer. Cerca de 39 mil toneladas de comida, que poderiam ser
aproveitadas vão para o lixo diariamente.” (LIMA, 2003,p.35). No nosso país há mais de 23 milhões de
brasileiros “subvivem” abaixo da linha de pobreza e mais de 50 milhões passam fome.

Segundo o professor de nutrição (USP) Carlos Augusto Monteiro, a fome é difícil de se definir. Haveria que se
distinguir a fome aguda, momentânea, da fome crônica. A primeira equivale à urgência de se alimentar, a um
grande apetite, a segunda, permanente, ocorre quando a alimentação diária, habitual, não propicia ao
indivíduo energia suficiente para a manutenção do seu organismo e para o exercício das atividades ordinárias
do ser humano. Nesse sentido, a fome crônica refere-se a uma das modalidades de desnutrição: a deficiência
energética crônica. Monteiro tenta diferenciar a fome da pobreza e da desnutrição quando diz: que o indivíduo
pode ser pobre sem ser afetado pela fome, basta que a pobreza se expresse por carências básica de outras
que não a alimentação. Entretanto, pode ocorrer fome na ausência da condição de pobreza, ocorre apenas
excepcionalmente por ocasião de cercos e catástrofes naturais. Fome e desnutrição tampouco são
equivalentes. Estudos específicos comprovam a partir de estatísticas brasileiras a predominância de pobreza
sobre a desnutrição e dessa sobre a fome.

3- PROCEDIMENTOS
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METODOLÓGICOS

Metodologia segundo Minayo (1994,p.16) é o “caminho do pensamento e prática exercida na abordagem da
realidade”. Torna-se imprescindível para auxiliar o pesquisador com elementos necessários à reflexão do
objeto pesquisado.

A educação alimentar, essencial no processo educativo, é voltada à participação de seus atores, discentes e
docentes na construção de um novo modelo de educação fornecedora de elementos que capacitem seus
sujeitos para a ação. A partir dessa abordagem instigante na Escola Municipal Eudócia Vanderlei Sandes,
dentro de contexto sócio-político e cultural mais amplo, este estudo tem como linha a proposta por Lücke e
André (1986) que definem a Pesquisa qualitativa como “a descrição de um sistema de significados culturais
de um determinado grupo”. Portanto, a pesquisa sobre a escola não deve ser restrita ao que ocorre no âmbito
da escola, mas está inteiramente relacionada ao conhecimento adquirido dentro e fora da escola.

4.1 – TIPO DE PESQUISA

O modelo de pesquisa adotado é Estudo de caso. Devido a isso, recorre de técnica de coleta de informações
igualmente variada (observações, entrevistas e documentos). Nesta perspectiva, de acordo com a análise de
Lücke e André (1986,p.23) “cada ‘caso’ é tratado como único, singular, a possibilidade de generalização passa
a ter relevância. Isso é muito claro, já que o interesse se volta para a investigação sistêmica de uma instância
específica”. Apesar de o estudo de caso ser uma hipótese para uma realidade particular, a abordagem será
colocada sempre que necessário, dentro de um contexto político, social, econômico e cultural dos elementos
analisados. Assim, em virtude da problemática expressa, bem como da análise dos métodos da coleta de
dados propícios ao estudo, concluímos que a etnografia e o estudo de caso seriam de grande importância para
auxiliar este trabalho. A compreensão e interpretação da realidade estudada, bem como a participação e a
concepção do aluno diante da vivência proposta em situações escolares, foram possíveis com a utilização do
método etnográfico.

Quanto aos instrumentos de coletas de dados, os estudos etnográficos caracterizam-se por utilizar diferentes
técnicas de coleta e de fontes diversificadas de dados, porém o método básico é a observação participante.
Objetivando captar explicações e interpretações referentes à realidade e atores, foi escolhida a entrevista.
Para detectar previamente a concepção dos professores entrevistados sobre a educação alimentar, logo
depois sobre as atividades pedagógicas. De acordo com Mazzoti e Gewansdsznayder (2002,p.168) “a
entrevista pode ser a principal técnica de coleta de dados, ou pode ser parte integrante da observação
participante”. Assim sendo, a entrevista foi destinada a quatro professores desta instituição escolar,
objetivando colher algumas informações referentes a conceitos e práticas na Educação Alimentar.

Quanto à amostra, a pesquisa na escola iniciou em abril de 2013, tendo como foco a Educação Alimentar
inclusiva proposta pelo professor em sua prática pedagógica. Contou com 53 sujeitos: 20 alunos da 3º anos
B, 20 alunos da 4º ano, turma única e 10 alunos da 5º ano única do ensino fundamental e 4 professores, da
Escola Municipal Eudócia Vanderlei Sandes, na cidade de Delmiro Gouveia[1].

A escola pesquisada localiza-se em um lugar mais afastado da área comercial, sua realidade estrutural está
centrada nas proximidades de um colégio de Ensino Médio, Posto de Saúde e Mercado Público. Após a
construção do novo prédio que foi inaugurado em 14 de fevereiro de 2004, a quantidade de discentes
matriculados aumentou para 434 alunos distribuídos em quatro turnos: matutino, vespertino, intermediário e
noturno. O quadro funcional é composto por uma diretora, uma diretora adjunta, doze professores, uma
coordenadora, uma secretária, duas serviçais e três guardas municipais.
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Os docentes entrevistados exercem suas funções na instituição citada, em séries diferentes. Porém foram
escolhidos três professores para atuarem na elaboração e concretização das atividades pedagógicas de
Educação Alimentar. 50% têm formação em Pedagogia, os demais cursaram o Magistério. O planejamento é
quinzenal, realizado com a orientação da coordenadora pedagógica de forma individual. Todos trabalham na
linha tradicional paralela a atividades de recreação. Devido à falta de formação contínua, bem como escassez
de recursos materiais.

A Escola possui cerca de 430 alunos matriculados. O perfil sócio-cultural é de pobreza, pois suas famílias
sobrevivem sem renda fixa, alguns com dinheiro fornecido pelos programas assistenciais de governo como:
bolsa escola, bolsa renda e outros com aposentaria. Muitos pais de alunos fazem parte do movimentado Sem
Terra e são desempregados. Há alunos que moram com padrastos e madrastas ou com avós ou apenas a mãe
separada e outros que a mãe convive com companheiros incertos, influenciando no comportamento,
rendimento escolar e na aprendizagem, este último como uma forma de exclusão familiar ainda pouco
pesquisada. Os educandos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), da Alfabetização Solidária, são em alguns
casos, pais de outros estudantes da escola que buscam através da educação, condições de participar do
mercado de trabalho. Os discentes são de faixa etária entre 4 anos a 45 anos. Muitas crianças faltam à aula e
desistem de estudar porque trabalham para a manutenção do lar, como: carroceiro, engraxate, babá, bem
como auxiliam suas famílias nos assentamentos como agricultores, nos serviços domésticos. A Educação
Alimentar é indispensável para essas crianças, tornando-se o motivo único de freqüentarem a sala de aula.

Como procedimentos, a pesquisa teve início com levantamento e análise da produção científica referente à
Temática, para conhecer obras, autores e teorias necessárias à fundamentação desse estudo. Foi realizada
uma entrevista com docentes, observações e conversas diretas, objetivando maior conhecimento da realidade
escolar, o nível de informações relacionadas à nutrição, mais precisamente acerca de atividades pedagógicas
de Educação Alimentar inclusiva para a formação de bons hábitos alimentares nos alunos de acordo com os
objetivos do Programa Nacional de Alimentação do Escolar (Educação Alimentar). Houve o contato com 50
alunos distribuídos na 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Eudócia Vanderlei Sandes,
para detectar os conhecimentos prévios, as dificuldades, concepções bem como atitudes, anseios e
desempenho nas atividades pedagógicas de Educação Alimentar. De início, o processo de pesquisa, embora
informal, começou quando comecei a trabalhar nessa instituição de ensino, no transcorrer de alguns anos
foram observados vários aspectos e desenvolvidas atividades que forneceram dados precisos para iniciar a
pesquisa de âmbito formal apresentada aqui. Além disso, fiz uma prévia entrevista com o nutricionista
responsável pelo controle da Educação Alimentar Inclusiva. Algumas atividades foram planejadas em conjunto
com os docentes. Estabelecemos três pontos no roteiro de atividades desenvolvidas com os alunos, descritas
abaixo:

1 – Visita à cantina da escola – teve como objetivo observar as condições de higiene no preparo da Educação
Alimentar, armazenamento dos alimentos no depósito da merenda. Conversa com a merendeira e preparo de
uma salada de frutas facilmente encontradas na região, fazendo um paralelo entre o valor nutricional e a
formação de hábitos alimentares saudáveis.

2 – Horta na escola – foram trabalhados o processo de plantio das hortaliças, a importância do adubo
orgânico para a saúde, verificar as diferentes formas de verduras, seu valor nutricional, problemas causados
por agrotóxicos e adubos químicos, incentivar o cultivo, bem como o consumo de legumes, verduras e de
ervas medicinais em suas residências.

3 – Exposição de alimentos – houve a explanação de conteúdos voltados à nutrição, o valor nutricional e
medicinal dos alimentos, exposição de alimentos e cartazes.

Após o desenvolvimento das atividades, refletimos sobre o processo, a importância de um trabalho desta
natureza e a aceitação dos alunos. As anotações de todos os aspectos foram feitas durante o processo, de
forma criteriosa.
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5-ANÁLISE DOS DADOS

Na concepção de Lücke e André (1986,p.45) analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o
material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observações, as transcrições de entrevistas, as
análises de documentos e as demais informações disponíveis. Priorizou-se aqui, os aspectos relevantes
relacionados aos dados coletados. Inicialmente, serão: analisar as entrevistas com os professores e
apresentadas algumas falas de professores em relação à nutrição, educação alimentar e Educação Alimentar.
Nas entrevistas continham quatro perguntas: (1) Como você conceitua a Nutrição?
(2) A quantidade inferior de alimentos nutritivos ou a ausência de fornecimento da Educação Alimentar podem
influenciar no desenvolvimento da criança?
(3) O que você tem desenvolvido na escola com relação à educação alimentar para a formação de hábitos
alimentares saudáveis?
(4) De que forma a Educação Alimentar poderá contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis?

A análise da pergunta (1) “Como você conceitua a Nutrição”?
Confirmou que são necessários maiores esclarecimentos sobre o conceito de nutrição, e em determinados
casos, uma reformulação do conceito. Segundo Porto (2000, p.3) nutrição é a ciência que estuda as diversas
etapas que um alimento sofre, desde a sua introdução no organismo (mastigação), até a sua eliminação,
também relacionando estes fatores à presença ou não de conseqüências maléficas ou benéficas. É importante
ressaltar que é nesta etapa que ocorrem os processos de digestão, absorção, metabolismo e eliminação dos
nutrientes. Verificam-se a seguir, que determinadas respostas se assemelham ao conceito de alimentação que
é um ato voluntário, ou seja, depende de cada indivíduo, o que difere da nutrição.

Entrevistado (1) “Nós, como todos os seres vivos, precisamos de alimentos saudáveis e variados”. Uma boa
alimentação deve ter alimentos dos três grupos: construtores que são ricos em proteínas, energéticos que
dão energia e os regulares que contêm vitaminas e sais minerais. Entrevistado (2) “Nutrição significa
nutrir-se, através de alimentos saudáveis e sua absorção pelas células.” Entrevistado (3) “É a utilização de
alimentos saudáveis.” Entrevistado (4) “É o processo que proporciona ao nosso corpo um bom
desenvolvimento, o bem-estar, sendo fonte de nutrientes para o funcionamento do nosso corpo.”

Os conceitos supracitados e estruturados pelos professores, a maioria apresentam uma visão reduzida e
contrária, relacionada às experiências de cada um referente ao que foi questionado, no entanto a maioria das
respostas tem relação com o conceito de nutrição, entretanto, há uma confusão visível entre alimentação,
alimentos e nutrição e inclusão alimentar. Todavia, Chaves (1978,p.5) enfatiza: estamos de acordo com esta
definição do grupo FAO/OMS, acrescentando apenas que a ingestão de alimentos também faz parte desse
complicado processo.

Quanto à questão (2) A quantidade inferior de alimentos nutritivos ou a ausência do fornecimento da
Educação Alimentar podem influenciar no desenvolvimento da criança?
Ficou evidente que há um conhecimento voltado a importância da qualidade dos alimentos, no
desenvolvimento da criança, porém há carência de mais embasamento teórico; em relação à Educação
Alimentar, apenas um professor mencionou sobre seu papel inclusivo da alimentação relacionado à
aprendizagem.

Portanto, estas foram às questões analisadas: Entrevistado (1) “A criança mal-alimentada sua aprendizagem
não tem rendimento.” Entrevistado (2) “Sim, porque a criança bem-alimentada cresce e desenvolve sua
inteligência; tem defesa contra as doenças; tem energia para brincar, estudar e trabalhar.” Entrevistado (3)
“A criança necessita de uma Educação Alimentar rica em nutrientes, pois disso dependerá seu
desenvolvimento enquanto aluno na aprendizagem.” Entrevistado (4) “Sim, porque uma boa alimentação
ajuda no desenvolvimento da criança, tanto físico, como mental. Uma criança mal-alimentada terá grandes
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dificuldades para aprender, para pensar, para se tornar um ser ativo. Quando a barriga está vazia, a cabeça
não funciona.”

Entretanto, o nutricionista entrevistado faz uma abordagem mais consistente em torno do que se refere à
Educação Alimentar. “A Educação Alimentar tem caráter suplementar, atende somente 25% das necessidades
nutricionais das crianças e adolescentes.” Contudo, pôde-se observar que foi feita enorme relação entre
alimentação, inclusão e aprendizagem, onde a segunda depende prioritariamente da primeira, porém os
autores Valla e Stotz enfatizam: “É preciso lutar contra a idéia de que desnutrição e extrema pobreza têm
efeitos irreversíveis com relação ao desenvolvimento cognitivo”. Na questão (3) “O que você tem
desenvolvido na escola com relação à educação alimentar para a formação de hábitos alimentares
saudáveis”?
A partir da análise das questões a seguir, ficou evidente uma preocupação com o tema, bem como o
desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à formação de hábitos alimentares dos alunos,
entretanto, com uma visão ainda restrita às aulas de Ciências.

Entrevistado (1) “Nas aulas de Ciências, procuro desenvolver atividades de hábitos alimentares.” Entrevistado
(2) “Organizo passeios extra classe no dia do meio ambiente e falo sobre alimentos.” Entrevistado (3)
“Promovo mostra em vídeo sobre bons hábitos alimentares, elaboro cardápio escolar, apresentação de frutas,
suas vitaminas.” Entrevistado (4) “Dou esclarecimentos sobre vitaminas e a importância de cada alimento nas
aulas de Ciências.”

As respostas analisadas demonstraram que os professores necessitam de um direcionamento que envolva
todas as disciplinas, e que precisam entender o vínculo inseparável alimentação/inclusão, e isso a partir de
elementos desde muito presentes no cotidiano escolar, a exemplo temos um trabalho pedagógico relacionado
à Educação Alimentar, mais precisamente sua qualidade nutricional, a qual contribui para a formação de
hábitos alimentares saudáveis e reivindicação da ampliação da quantidade e qualidade material alimentar. E
promover atividades que envolvam a comunidade escolar. A escola também pode propor uma investigação
sobre os aspectos culturais, inclusivos e educacionais dos hábitos alimentares, as principais substâncias
alimentares, suas funções e a importância da higiene na alimentação.

Quanto à questão (4): “De que forma a Educação Alimentar poderá contribuir para a formação de hábitos
alimentares saudáveis”?
As respostas apresentam opiniões semelhantes quanto à forma de contribuição que a Educação Alimentar
pode oferecer em relação à formação de hábitos alimentares saudáveis na escola.

Entrevistado (1) “Quando ela é selecionada, com nutrientes adequados para o desenvolvimento da criança, e
principalmente quando ela for de boa qualidade, uma aula que mostra o preparo da merenda proporciona ao
alunado informações...” Entrevistado (2) “Dependendo da alimentação pode contribuir de várias formas.
Como por exemplo: na saúde.” Entrevistado (3) “Existindo Educação Alimentar, o aluno deixa de se alimentar
com doces e salgadinhos produzidos artificialmente, alimentando-se assim com mais saúde.” Entrevistado (4)
“A escola pode formar hábitos alimentares orientando e fornecendo alimentos de qualidade como: frutas,
verduras e legumes.”

O nutricionista entrevistado apresenta a concepção de que há essa relação direta entre Educação Alimentar e
educação alimentar e explica: “comprando alimentos que fazem parte do hábito alimentar saudável da
população estamos fazendo ou propondo pelas nossas atitudes, hábitos alimentares saudáveis.” Por outro
lado, Marcondes (apud Santos, 1997, p.195) A educação alimentar na escola é propiciada pelo serviço de
Educação Alimentar, porém não apenas como suplemento da alimentação que a criança recebe em casa, mas
deve ser um laboratório de aprendizagem, pois oferece amplas oportunidades. Os entrevistados apresentaram
uma visão reducionista na maioria das questões, reduzindo a contribuição da merenda como mais fator
importante para a inclusão alimentar no que se refere à formação de hábitos alimentares, apenas ao
oferecimento de uma merenda com qualidade nutricional. Entretanto, esta visão deveria ser mais abrangente,
pois a mesma contribui também para o desenvolvimento de atividades bastante construtivas, como: o ensino
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do valor nutricional dos alimentos, conduta da criança à mesa, pesquisa sobre a cultura alimentar da região,
horário de refeição, a quantidade de nutrientes, etc.

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o processo desse estudo foi fundamentado para constatar a realidade docente, principalmente a
necessidade de um direcionamento maior de sua prática pedagógica, que requer uma reflexão constante para
a promoção da mudança e de maior inclusão alimentar. A análise das entrevistas possibilitou constatar as
dificuldades na prática do professor, relacionadas à construção de conceitos e metodologias. Não são
oferecidas condições que favoreçam integralmente o desenvolvimento de projetos, aquisição de livros,
formação continuada, muito menos materiais didáticos auxiliares. Nesse trabalho, destaca-se apenas a
relevância da formação de hábitos alimentares saudáveis através do oferecimento da Educação Alimentar de
qualidade nutricional e da educação alimentar como proposta de inclusão nutricional. Entretanto, a educação
alimentar deve ser incluída no currículo escolar numa proposta de transversalidade e interdisciplinaridade que
não se limite apenas ao espaço da sala de aula, mas que seja ampliada à comunidade. Muitos conceitos não
são compreendidos ou colocados em prática pela ausência de investimento neste campo pesquisado. Há,
entretanto, a necessidade de capacitação docente, bem como um trabalho subsidiado entre professor e o
nutricionista, conscientizando acerca da importância, também de oportunizar aos nossos alunos informações
consistentes e experiências agradáveis capazes de promover a transformação de seus hábitos alimentares
errôneos em vista dessa relação alimentação/inclusão. Evidencia-se que esses profissionais precisam se
disponibilizar para a aquisição de informações, elaborar atividades, estudar e desenvolver projetos didáticos
sobre a temática. Os professores envolvidos na pesquisa, avaliaram de forma positiva o processo referente às
atividades desenvolvidas, considerando-as de extrema importância no processo educativo, reconheceram que
esse tipo de atividade é mais prazerosa e motivadora do que a explanação oral nas aulas de ciências em sala
de aula. Algumas mudanças foram visíveis durante a pesquisa, uma delas foi a relação professor – aluno,
onde houve a constante troca de experiências, outra que foi marcante refere-se à reflexão do professor sobre
a própria prática. Assim, apesar de não solucionar, de todo, os problemas sociais brasileiros, ela pode
contribuir para ampliar a qualidade de vida dos seus alunos por meio de uma Educação Aliementar encarada
como fator de inclusão social.

.
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