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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo verificar a percepção que os licenciados do Curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais da Faculdade UnB de Planaltina DF tem sobre Alimentação Saudável. A metodologia utilizada 

foi de caráter qualitativa, onde se entrevistaram 40 licenciados. Os dados coletados foram analisados de acordo 

com a técnica de análise de conteúdo, onde se agruparam as repostas em cinco categorias, a saber: significados 

da promoção da alimentação saudável; relevância da promoção da alimentação saudável em sala de aula, 

disciplinas que abordaram a temática na FUP; que abordagem sobre alimentação saudável seria utilizada em sala 

de aula como professor de Ciências Naturais e como foi aplicado este tema em sala de aula pelos licenciados. 

Evidenciou-se que maioria dos participantes apresentaram respostas que coadunam com as ideias sobre a 

promoção da Alimentação Saudável. A maioria dos graduandos citaram vários recursos didáticos para mediar 

aula como professores de Ciências Naturais com intuito de favorecer o conhecimento acerca do tema. Ficou 

constatado que as disciplinas que são oferecidas na FUP contribuem para formação dos graduandos sobre o 

tema. 

 

Palavras-chaves: Alimentação Saudável. Educação Alimentar. Promoção da Saúde. Licenciatura em Ciências 

Naturais 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to determine the perception that graduates of the Bachelor of Natural Sciences Faculty of the 

University of Brasilia Planaltina DF has on Healthy Eating. The methodology was qualitative character, which 

interviewed 40 graduates. The collected data were analyzed according to the content analysis technique, where 

the answers were grouped into five categories, namely: meanings of promoting healthy eating; importance of 

promoting healthy eating in the classroom, disciplines that have addressed the issue in FUP; that approach to 

healthy eating would be used in the classroom as a teacher of Natural Sciences and it was applied this theme in 

the classroom by licensees. It was evident that most of the participants showed responses that are in line with the 

ideas on the promotion of healthy eating. Most of the students cited many teaching resources to mediate class as 

teachers of Natural Sciences in order to promote knowledge on the subject. It was found that the subjects that are 

offered in the FUP contribute to training of students on the topic. 

 

Keywords: Healthy Eating; Food Education; Health Promotion; Natural Sciences Degree. 
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O ato de alimentar é essencial para o ser humano. Através da alimentação vários 

processos químicos ocorrem, permitindo que funções vitais estejam em pleno funcionamento 

para execução das atividades (física, mental, biológica, social e outras). Segundo Dutra et al. 

(2007) a alimentação, além de seu papel de fornecimento de energia e nutrientes, cumpre 

ainda uma importante função, que é a de resgate cultural. Portanto, é necessário que este ato 

de alimentar seja constituído de modo responsável e consciente. É no contexto escolar que os 

educandos recebem orientação para a vida, aprendem a tomar decisões de forma critica e 

fazerem melhores escolhas. Segundo a Câmara de Educação Básica do Ministério da 

Educação no artigo 13, do inciso 1 (BRASIL, 2010) diz que: 

 
(...) O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos 

direitos dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, 

considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, 

a orientação para o trabalho, à promoção de práticas educativas formais e não 

formais.  

Deste modo, o currículo serve de base para fortalecer as práticas educativas e nortear 

as ações dos professores em sala aula. E por ser uma demanda social, podemos falar sobre a 

alimentação saudável, que gera uma conscientização, tanto dos educandos como de seus pares 

e familiares, favorecendo a sociedade no qual está inserido. 

Na cartilha intitulada “Alimentação Saudável Fique Esperto”, elaborada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008), de fácil compreensão são 

mostradas algumas situações colocadas pela mídia para persuadir os consumidores a 

adquirirem produtos alimentares, tais como uso de super-herói favorito, inclusão de 

brinquedos em promoção de refeições e sanduíches, biscoitos recheados com formato de 

bichinhos e o copo de refrigerante com astro de rock ou a banda de música preferida. 

Portanto, cabem aos educandos prestarem atenção a estas ciladas midiáticas que contribuem 

para a má alimentação. 

É de vital importância, questionamentos como: “Mas do que se constitui uma 

alimentação saudável? O que devo saber para ver se estou consumindo alimentos que 

favorecem uma boa nutrição? Qual a quantidade necessária? Onde devo buscar orientação 

para um consumo adequado dos alimentos?”. Para uma adolescente, dificilmente teriam 

respostas. Eles não estão preocupados com os efeitos gerados por uma má alimentação. Para 

invocar esta conscientização nos escolares, o educador tem o papel de promover esta 

educação socializadora. Para Pellegrin (2005), o educador tem um grande papel a exercer, 

deve partir dele a conscientização dos alunos. Momento este que dará subsídio para que o 

adolescente tenha a capacidade de serem agentes multiplicadores da promoção da saúde para 

uma alimentação saudável. Cabe ao graduando em formação buscar por informações que 

permitem elucidar estas noções sobre a promoção da saúde da alimentação saudável. 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (BRASIL, 2003) traz 

algumas diretrizes para a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis para a 

população brasileira e que deve ser iniciada nas escolas, pelos educadores. Para o PNAN 

(BRASIL, 2003, p. 22) o direito humano à alimentação deverá sempre ser citado em todo 

material educativo, pois é condição indispensável à vida e à construção da cidadania e 

esclarece que: 
“As ações dirigidas à adoção de práticas alimentares saudáveis deverão integrar 

todas as medidas decorrentes das diretrizes definidas nesta Política. Além das 

iniciativas inerentes a cada medida específica que vier a ser adotada, atenção 

especial deverá ser dada ao desenvolvimento de processo educativo permanente 

acerca das questões atinentes à alimentação e a nutrição, bem como à promoção de 
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campanhas de comunicação social sistemáticas. Para isso, deverá ser buscado o 

engajamento das entidades técnico-científicas, dos estabelecimentos de ensino, dos 

veículos de comunicação, de entidades da sociedade civil e do setor produtivo” 

(BRASIL, 2003, p. 22). 

O Guia de Promoção da Alimentação Saudável na Escola (RODRIGUES, 2011) traz 

propostas de conteúdos e metodologias para a promoção da alimentação saudável na escola, 

tais como os Dez Passos da Alimentação Saudável. Com isso facilita o trabalho dos 

educadores e permite um aprendizado significativo do aluno, o que contribui para o aumento 

do conhecimento em relação ao assunto. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (Brasil 2010) explicita a 

importância de se desenvolver ações de alimentação saudável em consonância com o Guia 

Alimentar da População Brasileira na escola junta à sociedade. Este guia visa apresentar 

propostas sobre alimentação saudável para população e bem como a: “[...] sensibilização e 

mobilização dos gestores estaduais e municipais de saúde e de educação, e as respectivas 

instâncias de controle social para a implementação das ações de promoção da alimentação 

saudável no ambiente escolar, com a adoção dos dez passos” (BRASIL, 2010, p. 29). 

Sendo a Universidade o campo que contribui para disseminação do saber científico, 

os professores em formação aprendem e praticam este saber. Na prática que os conhecimentos 

assimilados serão de fatos mediados. Para tanto, os graduandos em formação têm a 

oportunidade de vivenciar e aprender estas informações expostas acima, que favorecem o seu 

conhecimento. 

O Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) (BRASIL, 2012) da Faculdade 

UnB Planaltina (FUP) onde o curso de Licenciatura em Ciências Naturais é ofertado diz que:  

 
O aprendizado oferecido pela FUP deve ser também capaz de formar o ser humano 

em perspectiva emancipatória e crítica, de modo que os profissionais aqui formados 

possam contribuir para a consolidação de uma sociedade justa, igualitária e livre, 

identificando os obstáculos contemporâneos que impedem a execução desses 

objetivos, sempre com a preocupação de revisitar e refletir sobre seus próprios 

valores e condutas, bem como os da sociedade em que vivemos (BRASIL, 2012, 

p.8).  

Diante do exposto acima esses professores em formação, durante a jornada 

acadêmica realizam diversas atividades tais como, semana universitária acadêmica, aplicação 

de projetos elaborados pelos próprios alunos, passeios socioculturais, apresentação de 

trabalhos em congresso dos resultados das atividades executas junto à sociedade que está 

inserido, o que permite a valorização e crescimento enquanto estudantes atuantes em busca do 

conhecimento para uma sociedade mais justa.  

Com relação à escolha do tema, a autora por ser formada em Técnico em Nutrição e 

Dietética no antigo Centro de Educação Profissional de Saúde (CEP-Saúde) em 2007, estudou 

sobre o assunto e conhece sua importância para a saúde, e manteve esse interesse ao longo de 

seu Curso de Licenciatura em Ciências Naturais na FUP. 

Neste trabalho pretende-se conhecer a percepção que os licenciados do curso de 

Ciências Naturais da Faculdade UnB de Planaltina (FUP) tem sobre Alimentação Saudável, 

considerando-se o seu papel na escola de multiplicadores do conhecimento e inspiradores de 

novas atitudes para uma vida mais saudável. 

 

 

 

2. O PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS E A PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
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O docente tem como papel de transmitir o saber científico histórico da humanidade. 

Para, Cruz (2007) “a atuação do professor implica na articulação de uma gama de saberes 

construído no cotidiano do seu exercício profissional, a partir dos quais ele interpreta, 

compreende e orienta qualquer investida curricular no contexto de sua aula”. 

Sendo assim, o professor de Ciências Naturais em sala de aula apresenta conteúdos 

relativos ao Aparelho Digestório, além de composição nutricional, guia alimentar, que se 

encontram nos livros didáticos. Desde modo, a alimentação carece de ser sempre valorizada 

nas escolas, onde os docentes podem realizar em suas aulas mediações que reforçam as ideias 

da importância da alimentação saudável.  
Pesquisas mostram que atualmente uma má alimentação ocasiona doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNTS), a saber, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, pressão 

alta, que associados a hábitos não saudáveis trazem alterações na saúde dos indivíduos sendo 

as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde 

(MS) (BRASIL, 2011, p.11) “as doenças crônicas não transmissíveis constituem o problema 

de saúde de maior magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes”. Portanto o autor 

esclarece que:  
“As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes 

no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade 

de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além de 

impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral, 

agravando as iniquidades e aumentando a pobreza”. (BRASIL, 2011, p.30). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) propõem Temas 

Transversais a serem aplicados no Ensino Fundamental. Para tanto, o tema transversal que nos 

interessa e da Saúde, que envolve a Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A partir da 

EAN, o professor pode dar enfoque as várias mediações educativas para promoção da 

Alimentação Saudável e entre outros.  

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi criado em 2007 em parceria com o Ministério 

da Saúde (MS) e o Ministério da Educação (ME) para promover a saúde dos escolares da rede 

pública. O PSE que têm como meta prevenir e promover a saúde dos estudantes brasileiros e 

propõem, também, ações para a promoção da saúde, entre elas a alimentação saudável. 

O Guia da alimentação saudável para a população Brasileira (BRASIL, 2005) foi 

criado para nortear a população brasileira com intuito de levar a pratica de hábitos alimentares 

saudáveis. Sendo que:  
Muito embora, ao longo da história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, 

a área de saúde tenha chamado para si tais responsabilidades mesmo porque é sobre 

este setor que recaem as consequências da insegurança alimentar e nutricional, 

assegurar o direito à alimentação adequada a toda a população é uma 

responsabilidade a ser compartilhada por outros setores governamentais e pela 

sociedade como um todo (BRASIL, 2005, p.16). 

Portanto, a promoção da Alimentação Saudável associada aos estilos de vida 

saudáveis e as práticas alimentares saudáveis colaboram para uma boa qualidade de vida da 

sociedade. E o “papel da promoção da saúde cresce em sua importância como uma estratégia 

fundamental para o enfrentamento dos problemas do processo saúde-doença-cuidado e da sua 

determinação” (SANTOS, 2005, p.683). 

Segundo o PCN (BRASIL, 1998) diz que: 
A promoção da saúde ocorre, portanto, quando são asseguradas as condições para a 

vida digna dos cidadãos, e, especificamente, por meio da educação, da adoção de 

estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, 

da produção de um ambiente saudável, da eficácia da sociedade na garantia de 
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implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade da vida e dos serviços de 

saúde (BRASIL, 1998, p.255). 
Cabe ao educador mediar informações sobre a promoção da Alimentação Saudável 

na escola, e esses alunos poderão disseminar os assuntos da Alimentação Saudável em sua 

comunidade. 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivos gerais  

 

1. Conhecer a percepção que os Licenciados do curso de Ciências Naturais (CN) têm 

sobre promoção da Alimentação Saudável. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar a percepção que os licenciados egressos e formandos de Ciências Naturais 

têm sobre Alimentação Saudável; 

2. Verificar como os licenciados abordariam em sala de aula a temática; 

3. Verificar se as disciplinas presentes no curso de Ciências Naturais da FUP 

contribuíram para o conhecimento sobre Alimentação Saudável. 

 

4. JUSTIFICATIVA  

 

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais da FUP foi criado 2006, no diurno e 

em 2009, foi criado o curso noturno, para atender a demanda de formação profissional na área 

docente, oferecendo 40 vagas em cada um. Para tanto a FUP (PPPI, 2012) elenca o perfil do 

egresso a ser construído por meio da formação profissional de nível superior nas diferentes 

áreas do conhecimento, onde podemos evidenciar que ao egresso é oportunizado o trabalho 

colaborativo e de relevância social em prol da sociedade melhor.  

Os licenciados do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da FUP, durante a sua 

formação acadêmica, cursam diversas disciplinas, tais como de Física, Química, Matemática, 

Geologia, Biologia, Pedagogia, entre outras. Para este estudo destacamos a disciplina Saúde e 

Ambiente 1 (7° semestre), obrigatória e Alimentação e Nutrição na Escola (6º semestre), 

optativa, que propiciam aos licenciados os assuntos referentes à promoção da Alimentação 

Saudável. Em especial, a disciplina de Alimentação e Nutrição na Escola aborda o conteúdo 

de alimentação de forma mais abrangente e oportuniza aplicar diversas atividades para os 

escolares e população. Por outro lado, as disciplinas de Didática das Ciências e Ensino de 

Ciências (4º semestre), que são obrigatórias, enfocam na orientação, elaboração e aplicação de 

oficinas, mini curso, projetos e permitem ao acadêmico escolher o tema Alimentação 

Saudável, para trabalhar com os escolares e a sociedade. A disciplina Saúde Ambiente 2, 

obrigatória, não consta atualmente no PPP/CN da FUP, devida a reforma curricular que vinha 

sendo realizada e que concretizou no ano de 2013, portanto é ofertada apenas para os alunos 

que ainda cursam no antigo currículo. A seguir tabela das disciplinas que envolvem a temática 

Alimentação Saudável: 
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Tabela: 1 - Disciplinas com conteúdo de promoção de alimentação saudável ofertadas na 

FUP. 

Disciplina  Código Pré-requisito Obrigatório/Optativa Semestre Créditos 

Alimentação e 

Nutrição na 

Escola 

195910 Saúde e 

Meio 

Ambiente 1 

Optativa 6° 4 

Saúde e Meio 

Ambiente 1 

196436 Célula Obrigatória 7° 4 

Didáticas das 

Ciências 

196525  Ensino de 

Ciências 

Obrigatória 4° 4 

Ensino de 

Ciências  

196193 Bases 

Psicológicas 

para o 

Ensino de 

Ciências 

Obrigatória 3°  4 

Fonte: Projeto Político Pedagógico de Ciências Naturais (PPPCN/FUP) 2013. 

 

Para Galeano (2011) “aliar educação e saúde através da escola tem sido considerada 

pelos programas de promoção à saúde e alimentação uma prática ideal, pois a escola é um 

espaço privilegiado na formação e fomentação de hábitos alimentares saudáveis”. 

Segundo Loureiro (2004) “educar para comer bem, de uma forma saudável, constitui 

um desafio às capacidades crítica e de assertividade para contrapor ao meio circundante a sua 

vontade esclarecida”. Assim o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) (BRASIL, 2008) enfatiza que: 

 
A educação alimentar e nutricional tem como objetivo mudar hábitos alimentares 

julgados errôneos, porém padrões alimentares desenvolvem-se em uma rede de 

interação desde o nascimento do ser humano, passando por diversa evolução. Assim 

as questões alimentares não devem ser analisadas apenas sob o ponto de vista 

fisiológico, pois sofrem diversas influencias, tais como: socioeconômicas, 

ecológicos, culturais e antropológicos (MDS, BRASIL, 2008, p. 7). 

A promoção da Alimentação Saudável constitui uma estratégia oportuna para 

promover atitudes alimentares saudáveis e é na escola que os hábitos alimentares devem ser 

disseminados também. Martins e Duarte (2010, p. 21) citaram que “caberá à escolarização 

oportunizar os meios pelos quais o aluno se coloque como sujeito de sua aprendizagem, 

entendendo-se que, consequentemente, ocupará seu lugar na sociedade de modo “crítico” e 

“cidadão””.  

Para salientar, a educação e a saúde devem sempre caminhar juntas. A escola faz o 

elo entre o mediador e o educando para a apropriação do conhecimento que neste caso, a 

promoção da Alimentação Saudável. Os licenciados em formação em CN da FUP poderão 

aplicar esses conhecimentos para os escolares. 

 

5. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa. Os estudos denominados 

qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em 

seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada (GODOY, 1995, p.62). 
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Esta pesquisa verificou a percepção que os Licenciados em formação de Ciências 

Naturais têm sobre Promoção da Alimentação Saudável. Foi realizada na FUP, pelo fato da 

autora estar no final do curso de Licenciatura em Ciências Naturais o que facilitou a imersão e 

a coleta de dados dos participantes. Nesta perspectiva, buscou-se conhecer a quantidade de 

graduandos matriculados na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da FUP do 2° 

semestre de 2014. No momento da pesquisa haviam matriculados no curso do diurno 224 

graduando e curso do noturno 209, totalizando 443 graduandos, sendo que destes, 10% (40) 

dos graduandos participaram da pesquisa. De posse dos dados acima, buscou-se encontrar no 

site da FUP, informações sobre o PPPI (2012).  

Para fazer a coleta dos dados foram abordados licenciados em sala de aula, 

laboratório e no corredor da FUP à tarde e a noite e foram apresentados os objetivos da 

pesquisa e o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) (Anexo 2) para os 

entrevistados. O instrumento da pesquisa foi a utilização de questionário individual (Anexo 

1), com 5 perguntas abertas, com 40 graduandos, em quatros dias aleatórias (15/09, 17/09, 

22/09 e 01/10) 2014. Os entrevistados, no momento da pesquisa, cursavam diferentes 

semestre tais como 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° nos turnos diurno e noturno. A escolha dos 

licenciados deu-se por eles estarem cursando Licenciatura em Ciências Naturais na FUP no 

momento da pesquisa e pela disponibilidade de horário para participar da pesquisa.  

Os participantes tinham idades de entre 18 e 43 anos, sendo que 15 eram do sexo 

masculino e 25 do sexo feminino. 

 

A metodologia constou das seguintes etapas: 

 

Etapa1: Apresentação dos objetivos da pesquisa e posterior aplicação do questionário 

e do Termo (TLCE); 

 

Etapa 2: Análise das respostas dos questionários, discussão e resultados. 

 

Para a tabulação dos dados, foram utilizadas as falas dos participantes. A partir da 

intepretação formou-se os termos que compôs as categorias que será descrito abaixo. A seguir 

quadro da análise. 

 

Fala do participante  Interpretação da fala  Termo gerado 

   

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o processo de análise dos dados, a partir das leituras das respostas dos 

questionários, permitiu-se a formação de cinco categorias. As respostas dos questionários dos 

participantes foram identificadas com letra L (de Licenciando) e o semestre que estavam 

cursando. As categorias identificadas foram as seguintes: significados da promoção da 

alimentação saudável; relevância da promoção da alimentação saudável em sala de aula, 

disciplinas que abordaram a temática na FUP; abordagens utilizadas sobre alimentação 

saudável em sala de aula como professor de CN e como foi aplicado este tema em sala de aula 

pelos licenciados. Como sabe este trabalho busca conhecer a percepção que os licenciados 

têm sobre Alimentação Saudável. Para tanto, foi aplicado um questionário que permitiu a 

elaboração das categorias que se seguem abaixo. 
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6.1 Significados da promoção da Alimentação Saudável 

 

O primeiro tópico a ser trabalhado e sobre os significados da promoção da 

Alimentação Saudável, onde todos os licenciados citaram falas que remetem a qualidade de 

vida, a promoção e outros. Portanto, este tópico tem como objetivo conhecer as ideias dos 

participantes em relação ao significado da promoção da Alimentação Saudável. 

Portanto, foi perguntando para os participantes, o que significa promoção da 

Alimentação Saudável para você? Neste aspecto, 7% dos participantes citaram qualidade de 

vida. Veja um relato a seguir: “Eu acho muito importante à alimentação saudável, para que a 

pessoa tenha uma boa qualidade de vida” (L1, 3° semestre).  

Sendo que 30% dos participantes lembraram-se de promover e/ou divulgar 

informações do significado da promoção da alimentação saudável, como evidência nesta 

resposta: 

“Divulgar para as pessoas, bem como a criação de políticas públicas que leva a 

informação até pessoas, onde elas podem introduzir a alimentação saudável a sua realidade” 

(L2, 4°semestre). 
Ainda nesta relação, 12% dos participantes falaram que o significado da alimentação 

saudável esta atrelado a uma alimentação saudável do individuo: “Alimentação balanceada, 

rica em nutrientes em frutas, verduras, legumes, carboidratos, proteínas, entre outros e 

intercalando a alimentação de 3 em 3 horas e ingerir bastante água por dia”. (L5, 3° 

semestre). 

E para a maioria dos participantes, ou seja, 48% mencionaram que o significado da 

promoção da alimentação saudável refere-se à Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para 

conscientização da população e consequentemente dos alunos. Veja a seguir: 

“Educação para melhorar os hábitos alimentares, divulgar.” (L6, 7° semestre). 

“Uma forma de mostrar como os alimentos são digeridos e o que acontece com o 

corpo na ingestão deles, também mostrar que comidas saudáveis são gostosas.” (L7, 3° 

semestre). 

Sendo que apenas 3% diz que é relativo: “Isto é relativo, pois eu, não levo uma 

alimentação saudável e minha saúde é boa, como bastante doce e nem por isso tenho diabete, 

e sal e igualmente ocorre com sal.” (L8, 2° semestre). 

 

 

Figura 1- Porcentagem do significado da promoção da alimentação saudável segundos os licenciados do curso 

de Licenciatura em Ciências Naturais – FUP. 
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Para o significado da promoção da Alimentação Saudável as respostas foram 

variadas tais como relativa, qualidade de vida, alimentação saudável, promover e/ou divulgar 

informações e EAN. Segundo o guia alimentar para a população brasileira: 

 
“A promoção da alimentação saudável pressupõe a necessidade de definição de 

estratégias de saúde pública capazes de dar conta de um modelo de atenção à saúde e 

de cuidado nutricional, direcionados para a prevenção da desnutrição, incluindo a 

fome oculta e outras doenças relacionadas à fome e exclusão social, como também 

do sobrepeso, da obesidade e das demais DCNT resultantes da inadequação 

alimentar ou outra forma de manifestação da fome” (BRASIL, 2008, p. 16). 

Para ressaltar, o significado da promoção da Alimentação Saudável proposto pelos 

participantes incluem varias definições que se completam e definem o significado exposto 

acima pelo guia da alimentação para a população brasileira.  

 

6.2 Relevância da promoção da Alimentação Saudável em sala de aula  

 

O objetivo desta categoria tem como intenção verificar a noção que os participantes 

atribuíram para a relevância do tema em sala de aula na rede pública e particular, para 

promoção da saúde. Para tanto, 3% dos participantes citaram a qualidade de vida como sendo 

relevante para sala de aula. Veja a seguir a resposta: “Muito, pois a alimentação faz parte da 

qualidade de vida da saúde, físico e até mental.” (L9, 5° semestre).  

E 2% dos participantes relatou que não tem relevância nenhuma em sala de aula. 

Veja a resposta do participante: “Zero”. (L10, 2° semestre). E 95% dos participantes 

consideram as ideias a cerca da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no âmbito da 

escola. Tais como: 

 “Ensinar os alunos a importância de se alimentar bem. Assim como os benefícios 

para a saúde.” (L11, 9° semestres). 

“Com as crianças e os jovens, é mais fácil fazer uma adaptação à alimentação deles, 

levando novas formas e mostrando como deve ser uma alimentação saudável.” (L12, 3° 

semestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-Porcentagem da relevância do tema Alimentação Saudável em sala de aula na rede pública e particular 

para a promoção da saúde (os números no gráfico representam: qualidade de vida¹, sem relevância² e Educação 

Alimentar e Nutricional³). 
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Notou-se que poucos participantes citaram a qualidade de vida. Um participante 

citou que este tema é insignificante e a maioria pronunciou a EAN. O tema Alimentação 

Saudável em sala de aula permite que os alunos que tenham informações e compartilhem na 

sua comunidade e familiares. A aplicação deste tema é essencial e contribui para uma boa 

qualidade da saúde dos escolares. 

 

6.3 Disciplinas que abordaram a temática na FUP  

 

Para este tópico foi perguntado para os licenciados se eles cursaram alguma 

disciplina que abordou esta temática durante a sua licenciatura na FUP. Neste sentido, 52 % 

dos participantes responderam que não cursaram ou não se recordam. Um participante 

apontou que: “Não. Deveria orientar todos acadêmicos sobre.” (L13, 5° semestre). E 48% 

citaram que sim, que cursaram as disciplinas Saúde Ambiente 1, Saúde Ambiente 2 e 

Alimentação e Nutrição na Escola ou ainda estão cursando uma delas. Um participante diz 

que cursou Alimentação e Nutrição na Escola e a resposta foi a seguinte: 

“Sim”. “Saúde e Ambiente 1, Saúde ambiente 2 e Alimentação e Nutrição na Escola. 

Além disso, ministrei um mini curso sobre esse tema na disciplina Didática das Ciências 

escola”  (L14, 9° semestre). 

Podemos inferir que menos da metade, 48% dos participantes cursaram as disciplinas 

que abordaram a temática na sua licenciatura por estar no final do curso. O que evidência que 

o curso de LCN/FUP oportuniza os licenciados a cursarem as disciplinas que abordam a 

promoção da Alimentação Saudável, preparando-os para a docência. E 52% dos licenciados 

que estão no início do curso poderá ter contato com a temática no sexto semestre, na 

disciplina Alimentação e Nutrição na Escola (optativa) e no sétimo semestre na disciplina 

Saúde e Ambiente 1 (obrigatória). 

 

6.4 Abordagens utilizadas sobre Alimentação Saudável em sala de aula como professor 

de CN 

 

Esta categoria visa apresentar as abordagens que os participantes da pesquisa 

utilizariam em atividade extracurricular sobre Alimentação Saudável. Foi perguntado como 

você abordaria o tema Alimentação Saudável em (sala de aula) atividade extracurricular como 

sendo professor de CN? Ao analisar as respostas, 55% dos participantes destacaram dois ou 

mais recursos didáticos tais como: jogos, textos, artigos, vídeos, experimentos, seminários, 

questionários, uso de estatísticas, dinâmicas, uso de pirâmide alimentar, discussões em 

grupos, oficinas, um dia da alimentação saudável para mediar o conhecimento em sala de 

aula. Afirmação do participante foi: 

 “De diversas maneiras, como dinâmicas, jogos, brincadeiras que levem os alunos a 

perceber se o que eles comem, fazem bem ou não. Pode usar como exemplos os lanchinhos 

que eles comem na escola e fazer uma avaliação de quanto isso é saudável.” (L15, 6° 

semestre). 

Da amostra estudada, 45% dos participantes associou a teoria, prática ou ambas para 

levar a compreensão do tema aos alunos, como são evidenciados nestes trechos:  

“Trazendo a teoria e prática. Teoria para mostrar os benefícios, e a prática para 

mostrar que existem alimentos com sabor bom e saudável.” (L16, 2° semestre). “Com aulas 

praticas mostrando que a alimentação saudável também é gostosa” (L17, 7° semestre). 

“Utilizando recursos visuais e tentando levar uma boa quantidade de aulas práticas.” (L18, 

2° semestre). 
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Verificou-se que os participantes citaram a utilização de mediação como: uso de 

recursos didáticos, a realização de discussão, uso da informação relacionado ao tema, 

utilização de exemplos dos cotidianos dos próprios alunos, teoria e/ou a pratica em sala de 

aula entre outros. 

Para Souza (2007 p. 111) os recursos didáticos não devem ser utilizados de qualquer 

jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo 

para alcançar o objetivo proposto por sua disciplina. Para a autora, recurso didático é todo 

material utilizado como auxilio no ensino - aprendizagem do conteúdo proposto para ser 

aplicado pelo professor a seus alunos. 

Podemos citar o Guia de Promoção da Alimentação Saudável na Escola 

(RODRIGUES, 2011) para exemplificar, pois traz propostas de oficinas para ser trabalhadas a 

promoção da Alimentação Saudável na escola. Por exemplo, o licenciado pode realizar aula 

com degustação de alimentos, montar cardápios com alimentos naturais para instigar o aluno 

entre outras atividades. 

 

6.5 Como foi aplicado o tema em sala de aula pelos licenciados  

 

Os licenciados que aplicaram o tema alimentação Saudável, realizaram durante a 

disciplina de Didática da Ciência, onde os alunos tem a oportunidade de escolher temas para 

serem ministrados em escolas, dentre eles a Alimentação Saudável. 

Para tanto, este tópico visa saber se os participantes aplicaram algum tipo de 

atividade em sala de aula sobre o tema Alimentação Saudável durante a sua licenciatura na 

FUP. Ao serem questionados como foi aplicado esse tema durante a licenciatura, a maioria 

(85%) dos participantes respondeu que não. A afirmação foi a seguinte: 

“Ainda não tive oportunidade.” (L19, 3° semestre). 

E 15% respondeu que sim, que realizou atividade em sala de aula, fez intervenções 

como oficinas, degustação de alimentos, minicurso e utilizou a pirâmide alimentar.  Vejamos 

uma resposta a seguir: 

“Sim, foi muito interessante trabalhamos em grupo com oficinas, recursos e 

degustação de alimentos.” (L20, 9° semestre). 

 
Figura 4 – Porcentagem dos participantes que responderam não e sim, que aplicaram aula, oficina ou seminário 

sobre o tema durante a licenciatura em Ciências Naturais na FUP. 
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Podemos notar que os licenciandos que realizaram algumas atividades em sala, 

utilizaram diversos recursos didáticos para mediar o conhecimento sobre o tema. Percebe-se 

que o aprendizado assimilado pelos licenciados ao egressarem na FUP foi aplicado durante as 

realizações destas atividades, o que favorece o ensino-aprendizado dos escolares. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se sabe, o ato de alimentar é de suma importância. Além disto, saber se o que 

estou consumindo trará benefícios para a saúde e essencial. Para o aluno do Ensino 

Fundamental, o papel do professor e de mediar estes assuntos e outros. Para salientar, o 

licenciado em formação deve chamar para si a importância da promoção da Saúde, em 

especial o da Alimentação Saudável. Dando enfoque ao consumo de alimento de forma 

consciente, devido às consequências que na sociedade atual, ocorrem inúmeros casos de 

doenças tais como pressão alta, diabetes e outras, que estão associados aos maus hábitos 

alimentares. 

Na escola que os alunos têm a oportunidade de juntos com os professores de estarem 

refletindo sobre o tema. O professor de Ciências Naturais apresentam diversos conteúdos, 

dentre eles o referente à temática que está presente no livro didático. Portanto, o professor tem 

a facilidade de mediar e reforçar ideias da promoção da Alimentação Saudável.  

O PCN traz os temas Transversais, dentre eles o da Saúde que constituem um meio 

para o professor trabalhar o assunto. 

Portanto, os resultados obtidos permitiram conhecermos as diversas percepções acerca 

da promoção da Alimentação Saudável, devido às influências vivenciadas no decorrer da vida 

dos estudantes e das assimilações adquiridas na formação acadêmica no Curso de Ciências 

Naturais na FUP. Por exemplo, o significado deste tema para os licenciados que estão no 

início do curso (2º ao 5º semestre) foi diferente dos que estão finalizando o curso (6° ao 9º 

semestre). Os primeiros utilizaram mais frequentemente os termos promover, Educação 

Alimentar e Nutricional e outros, já que tinham cursado as disciplinas de Saúde e Ambiente 1 

e 2 e Alimentação e Nutrição na Escola apresentaram conceitos mais consistentes em relação 

à promoção, divulgação e conscientização sobre a importância da prática da Educação 

Alimentar e Nutricional nas escolas, inclusive seus principais termos e metodologias. 

Para a abordagem do tema Alimentação Saudável em sala de aula como professor, 

licenciados citaram diversos recursos didáticos tais como jogos, leitura de textos e outros. De 

fato é importante que o docente faça a mediação com diferentes recursos didáticos para ter 

êxito no ensino do conhecimento científico sobre alimentação. A relação 

professor/aluno/conteúdo/recursos didático podem e devem facilitar a imersão do assunto 

pelos escolares, contribuindo para a mudança do comportamento. 

Portanto, esta pesquisa alcançou os objetivos propostos. Podemos afirmar que as 

disciplinas com conteúdos sobre alimentação saudável ofertadas no curso de LCN da FUP, 

têm contribuído para a formação dos futuros professores. A compreensão do assunto merece 

ser sempre valorizada, considerando a importância do tema para a saúde e qualidade de vida 

da sociedade. 
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ANEXO 1 

 

FACULDADE UnB PLANALTINA- FUP/UnB 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Questionário 

 

Curso: ____________________ Data de ingresso:__/___/_____ Semestre:_____________ 

Idade:______ Sexo: __________________________________________________________ 

 

1. O que significa promoção da alimentação saudável para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qual a relevância deste tema em sala de aula na rede pública e particular para a promoção 

da saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você cursou alguma disciplina que abordou está temática durante a sua licenciatura na 

FUP? Se sim como foi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como você abordaria o tema alimentação saudável em atividade extracurricular como 

sendo professor de 

CN?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você já aplicou aula, oficina ou seminário sobre este tema na sua licenciatura em Ciências 

Naturais? Se sim, como foi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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ANEXO 2 

 

FACULDADE UnB PLANALTINA-FUP/UnB 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu pesquisadora, Patrícia Rodrigues da Silva¹, licenciando (a) da Faculdade UnB de 

Planaltina (FUP), Bairro de Fátima, orientadora Prof.ª Drª.: Lívia Penna Firme Rodrigues², 

venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido convida você para fazer 

parte desta pesquisa. O objetivo da pesquisa é conhecer a percepção que os Licenciados 

egressos e formandos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais têm sobre: Alimentação 

Saudável. A sua participação é voluntaria e não será identificada em qualquer publicação que 

possa resultar esta pesquisa. Você será convidado a responder um questionário com 5 

questões. Sendo que você não será obrigado a permanecer até o fim, em caso de desistir, você 

poderá se retirar da pesquisa, se assim desejar, sem qualquer prejuízo. Saiba que a sua 

participação permitirá conhecemos o objetivo da pesquisa. 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

declaro que aceito participar da pesquisa e que fui informado/a dos objetivos da pesquisa 

“Conhecer a percepção que os Licenciados egressos e formandos de Ciências Naturais têm 

sobre: Alimentação Saudável”. Declaro que recebi uma cópia deste Termo Livre 

Consentimento e Esclarecido e foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. Contato: patharodrigues@hotmail.com¹ / liviapenna@unb.br². 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, ___ de _________________ de 2014. 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisado 

 

 

 

Assinatura do pesquisador¹ 

 

 
 

mailto:patharodrigues@hotmail.com

