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RESUMO 

 
 
O objetivo deste estudo foi conhecer, a partir de alunos e coordenadores dos 

Cursos de Nutrição do Município de São Paulo, a concepção e a forma como a 

temática “Identidade Profissional” é trabalhada na Graduação e as perspectivas 

para aperfeiçoamento desta abordagem.  A investigação se deu a partir dos 

depoimentos de 09 coordenadores dos Cursos de Nutrição em funcionamento 

no Município e 17 estudantes do último ano dos cursos, por meio de uma 

abordagem qualitativa, sendo os dados obtidos a partir de entrevistas semi 

estruturadas . A abordagem da temática Identidade Profissional, vem sendo 

objeto de preocupação nos diferentes cursos estudados com a realização de 

um trabalho freqüentemente apoiado no ensino das atribuições específicas do 

profissional e conceitos éticos nas diferentes áreas de atuação do nutricionista. 

Coordenadores e estudantes compreendem a amplitude da atuação do 

nutricionista na atualidade e desejam sua maior visibilidade na sociedade, 

especialmente com relação à sua atuação em equipe de saúde.  Os alunos 

sugerem mudanças gerais na graduação e os coordenadores apontam como 

importante o debate e a pesquisa sobre o tema,  recomendando sua discussão 

na Graduação como tema transversal e cotidiano. Propõem um maior 

investimento nessa questão advertindo sobre a necessidade de capacitação 

docente. Em função da grande expansão da ciência da nutrição e 

conseqüentemente da atuação do nutricionista, o assunto é considerado 

relevante, compreendendo-se que a identidade do nutricionista vive um 

processo de contínua construção.  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was understand from the point of view of the students and 

the  project coordinators of Undergraduate Courses in Dietetics of Sao Paulo 

municipality, the conception and the form how the subject matter 'Professional 

Identity' is developed in the Undergraduate Courses and the perspectives to 

improve the approach in reference. The investigation started with real 

statements of 9 project coordinators of Dietetics Courses in progress in the 

municipality and 17 students from the last period of these courses, through a 

qualitative approach, based on data collected from semi-structured interviews. 

The approach of the Professional Identity subject matter has been subject to 

worries in different investigated courses and studies have most of the time been 

taken based on the teaching of specific professional responsibilities and ethical 

concepts in different areas of the dietitian performance. Coordinators and 

students recognize that the dietitian role in present times is huge. They also 

expect society to recognize their valuable work mainly that one related to their 

performance in health-care teams. Students suggest a general change on 

Undergraduate courses and coordinators point up the debate and the research 

about this subject matter and recommend its discussion in Undergraduate 

Courses as a current crossover study. They propose a major investment in this 

matter warning about the necessity of teaching staff competence. Due to the 

great expansion of dietetics and in consequence the dietitian role in society, the 

subject is considered relevant. It is understood that the dietitian identity is living 

a process of continuous construction. 
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SUMÁRIO 

 

 

“As vezes é preciso parar 

e olhar para longe, para 

podermos enxergar o que 

está diante de nós” 

 

John Kennedy 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“ Ser capaz de prestar atenção a 
si mesmo é pré-requisito para ter 
a capacidade de prestar atenção 
aos outros ” . 

 
          Erich Fromm 
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1. INTRODUÇÃO     

 

Nutricionista há 34 anos, exerci parte importante da minha carreira de 

modo vinculado ao ensino, inicialmente recebendo estagiários para 

desenvolver seus programas curriculares na Unidade de Nutrição e Dietética 

Hospitalar que eu administrava e depois junto ao Programa de Centros 

Infantis, a grande rede de creches do município de São Paulo, onde atuei 

por 26 anos. 

Em 1978, passei a integrar equipe de supervisores de estágios, em 

um dos primeiros cursos particulares de Nutrição que se abriam em São 

Paulo, quando organizamos o esqueleto de desenvolvimento de estágio 

curricular supervisionado, que, salvo raras exceções, se mantém até hoje, 

na maioria dos cursos de Nutrição brasileiros. 

Tinha grande prazer em receber os alunos um tanto teóricos no início 

do ano letivo e vê-los desabrochando à medida que cada estágio se 

desenvolvia, extasiados quando obtinham até pequenos sucessos, 

preocupados quando surgiam desafios e finalmente confiantes no final do 

ano letivo. Com estes grupos de estagiários atuamos na rede pública de 

saúde, na rede de creches, com avaliação nutricional, nos programas de 

merenda escolar, em atividades educativas junto à população,enfim, tivemos 

oportunidades de atuação naquilo que é designado como Nutrição Social ou 

Nutrição em Saúde Pública. 
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Já naquela época eu os desafiava a conquistar novos horizontes e os 

sentia cheios de compromisso com a profissão. Foram dez anos, e quase mil 

alunos, com quem pude discutir planos de futuro. Formávamos um 

verdadeiro time, supervisores de estágio, nutricionistas dos locais que os 

recebiam para estagiar e alunos, aparentemente conscientes da sua 

responsabilidade em ampliar a atuação profissional do nutricionista. Eram de 

fato os primeiros grupos que abriam os horizontes de atuação de uma 

categoria que se mantivera pequena por quase 40 anos. 

 Decorrido um período de afastamento de 08 anos daquelas funções, 

me envolvi novamente com a docência, mas agora na função de 

responsável por disciplinas, além da supervisão de estágio.  

 De repente, tudo tinha mudado. Os alunos não eram mais tão 

próximos e a relação entre professor e aluno mudara. Com alguma tristeza, 

mas certo alívio, pude perceber que todos os professores tinham as mesmas 

queixas: desinteresse, indisciplina, estudo  só em vésperas de provas e uma 

verdadeira obsessão pela troca de atividade, silêncio, atenção e presença 

pela NOTA, palavrinha mágica, única que os  dominava. 

Os interessados se indignavam por se sentirem prejudicados, mas 

pouco a pouco se resignavam e somavam nas mesmas atitudes.  

 Descobri que o curso nem sempre era realizado por interesse próprio, 

mas motivado pela busca de uma promoção ou ganhos salariais em seus 

vínculos de emprego, ou simplesmente pela possibilidade de maiores 

oportunidades na situação de graduado. 
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Descobri também que pairava uma certa insatisfação com o curso, 

por que era menos do que o imaginário popular construíra com tanto 

glamour, através das revistas dedicadas à estética e  culto ao corpo. 

 Eterna segunda opção para aqueles que não tinham ingressado para 

Medicina, exercia um certo fascínio naqueles que desejavam a brancura 

asséptica dos hospitais, personalizada em seus consultórios e uniformes, 

mas rejeitavam os outros papéis do profissional. 

 Eu parecia nadar contra a corrente, e me dedicava tanto a disciplina 

quanto ao estágio para mostrar novamente a amplitude de atuação do 

nutricionista. Mas podia perceber claramente, e com muita tristeza, a 

distância entre o prometido e o dia a dia nas Instituições que os recebiam 

para estagiar. 

Em meio a esta angústia, assumi cargo no colegiado do Conselho 

Federal de Nutricionistas  (período de 1997-2000). 

Esta dupla responsabilidade, além do amadurecimento pessoal e 

profissional, deu-me nova dimensão do exercício profissional do nutricionista 

no Brasil e dos diversos problemas regionais ou nacionais que enfrenta, 

tanto na sua rotina diária, quanto na sua luta para auto-afirmação como 

profissional da equipe de saúde com atividades privativas. 

 Igualmente importantes foram para mim a constatação da imensa 

defasagem entre o exercício idealizado e a realidade da sua prática e a  

fragilidade de sua formação profissional na atualidade.  
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Isto me direcionava para uma importante questão: a Identidade do 

Nutricionista. A crescente compreensão e opção de uma parcela 

considerável da população pela alimentação saudável, freqüentemente 

banalizam as atribuições do nutricionista, exercida, sem pudor, por outros 

profissionais. 

Por outro lado, o reconhecimento tanto por parte da Equipe, como do 

próprio nutricionista sobre o seu papel, ainda não se encontra 

suficientemente claro. 

Enquanto alguns profissionais se destacavam com grandes 

conquistas pessoais, uma imensa maioria se atormentava com baixos 

salários, condições de trabalho precárias, exercício de funções irrelevantes, 

pouco ou nenhum acesso à especialização e infelizmente descrença no 

futuro da categoria. 

O Conselho Federal e suas regionais tinham investido recentemente 

na proposição de uma nova regulamentação para o exercício 

profissional(ocorrida em 1991), na certeza de mobilizar a categoria a se 

apropriar de uma nova dimensão para a profissão.  

Isto acabou gerando a discussão e publicação de resoluções sobre 

atribuições do nutricionista em 09 áreas distintas, e do 1º código de ética, já 

revogado em 2004 e substituído por novo documento, ampliado. 

Apesar da grande divulgação destes avanços legais, não se verificou 

um grande impacto e receptividade dos colegas e, na verdade, o crescente 

volume de problemas denunciados àquele órgão, demonstra ainda um   
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profissional fragilizado, inseguro, impotente frente às demandas do 

mundo do trabalho. 

Como membro do Conselho Federal, posso dizer que nosso maior 

desejo era encontrar o elo que nos daria de fato a representatividade da 

categoria, e que nos faria falar a mesma linguagem. 

 Para isto, era preciso união e determinação política para enfrentar tal 

volume de dificuldades e uma especial atenção deveria ser dada à formação 

do nutricionista, formação que se mostrava defasada das reais necessidades 

sociais, do mercado e da própria categoria. 

As mudanças introduzidas pela Lei de Diretrizes e Bases no Ensino 

Superior, Lei 9394 de 20/12/96, abriram espaço para os necessários  

debates sobre esta formação. 

 Ao estabelecer as responsabilidades das instituições de ensino, 

determinava a obrigatoriedade destes elaborarem e executarem suas 

propostas pedagógicas, partindo da definição do perfil do profissional que 

desejavam graduar. 

Com o convite à participação na elaboração de resolução sobre 

diretrizes curriculares, nos debruçamos sobre suas possibilidades e 

conseguimos vislumbrar a oportunidade que se descortinava, uma vez que, 

além de ser orientação legal, era também uma providência oportuna que se 

impunha, na minha opinião particular, ao nosso curso.   
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Discutir o perfil do profissional implicava para mim num amplo debate 

sobre Identidade Profissional do nutricionista, na busca de consensos e 

projetos políticos para sua consecução. 

Os diferentes Cursos de Nutrição iniciaram suas discussões, 

contando com o importante subsidio do Sistema Conselhos 

Federal/Regionais de Nutricionistas  e Associação Brasileira de 

Nutricionistas – ASBRAN, que promoveram  encontros nacionais e regionais 

para a mobilização, estudo e  debate dos  temas pertinentes à nova proposta  

e  que culminou na publicação pelo Ministério de Educação e Cultura, da 

Resolução 5/2001 instituindo Diretrizes Curriculares dos Cursos de Nutrição. 

Mobilizada por essa rica experiência e sentindo falta de profundidade 

nos meus próprios argumentos, decidi estudar o Ensino Superior na área da 

Saúde, e especialmente nesta pesquisa, investigar a construção da 

identidade do nutricionista, no ambiente de formação. 

Para tal projeto, formulei as seguintes questões básicas para melhor 

definir meu objeto de estudo: 

 

1. Quais as concepções de alunos, docentes e coordenadores de 

Cursos do Curso de Graduação de Nutricionistas sobre “IDENTIDADE 

PROFISSIONAL”. 

2. A Temática “IDENTIDADE PROFISSIONAL” tem sido objeto de 

discussão nos Cursos de graduação de nutricionistas? 
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3. Que conteúdos os cursos de nutrição têm contemplado para trazer a 

discussão da “IDENTIDADE PROFISSIONAL” para os futuros 

nutricionistas? 

4. Como os conteúdos que oportunizam a discussão da “IDENTIDADE 

PROFISSIONAL” têm sido trabalhados? 

5. A forma e o momento em que a discussão tem acontecido, tem sido 

adequado? 

 

A investigação dessas questões constitui o propósito dessa tese, organizada 

nos seis capítulos subseqüentes: 

� O capítulo dois traz a fundamentação teórica, privilegiando estudos 

sobre os aspectos históricos da Nutrição no Brasil, a prática 

profissional do nutricionista, a reflexão sobre sua identidade 

profissional e sua formação na graduação. 

� O capítulo três descreve os objetivos propostos para esta pesquisa. 

� A metodologia utilizada para coleta e análise de dados compõe o 

capítulo quatro. 

� O capítulo cinco descreve e analisa a Concepções de estudantes e 

coordenadores sobre o tema “Identidade Profissional”. 

� O ensino e aprendizagem do tema “Identidade Profissional” é descrito 

e analisado no capítulo seis. 

� As Considerações Finais sobre o desenvolvimento deste estudo se 

encontram no capítulo sete. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Pan 

¡Cuan simple y sublime eres! 
Hecho de granos y de fuego; 

Milagro repetido, 
Acción del hombre, 
Voluntad de vida... 

Todo nasció para ser 
Entregado, compartido, 

Multiplicado. 
Todos los seres 

tendran derecho a la vida... 
Así será el pan de mañana, 

Para todas las bocas, 
sagrado y consagrado, 
Porque será el producto 

De la mas larga 
Y dela mas dura 
Lucha humana 

 
 

Pablo Neruda 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A NUTRIÇÃO E A PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

NUTRICIONISTA 

 

      2.1.1 A NUTRIÇÃO NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

O embrião da prática profissional em nutrição pode ser identificado na 

Antiguidade grega, onde a atenção ao doente era realizada por uma única 

pessoa e a Dietética era um componente da Medicina. Só muito mais tarde, 

o capitalismo, estimulando a divisão do trabalho fez emergir um profissional 

específico para os cuidados com a alimentação.(SANTOS 1988) 

 

“...não se tem referência específica relacionada à emergência do 

profissional dietista, precursor do nutricionista, como elemento responsável 

pela administração da alimentação aos doentes. Considera-se, porém, que o 

avanço tecnológico e a implementação de políticas de saúde, sob o 

capitalismo, incrementaram a divisão social e técnica do trabalho, fazendo 

surgir, a partir da enfermagem, novas categorias profissionais que 

assumissem as diferentes tarefas relativas ao cuidado do paciente, dentre 

essas os cuidados com sua alimentação.” (  p. 39) 

 

 

Assim, segundo o mesmo autor, a atenção dietética, como prática 

profissional organizada, compondo o conjunto de ações para a atenção ao  
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doente, viu-se organizada como função, no interior da prática de 

enfermagem, durante a era Cristã, época correspondente à Idade Média. 

 

Somente a partir do início do século XX, fomentada pelas demandas 

provocadas pelas duas guerras mundiais, a Nutrição passaria a ganhar 

“status” de ciência, sendo então possível relacionar a esta época, a inclusão  

desta profissão na  equipe de saúde. 

 

Assim, o nutricionista, como tantos outros profissionais, surgiu dentro 

da equipe de saúde, como uma forma de divisão do trabalho, em um 

processo de especialização e hierarquização do mesmo. Seu objeto de 

trabalho tem sido a alimentação do homem, em seu plano individual ou 

coletivo. Tal definição é uma conseqüência da análise histórica da origem 

deste profissional e de seu desempenho na sociedade contemporânea. 

 

 No Brasil, segundo Ypiranga (1995),  a evolução deste profissional foi 

peculiar, uma vez que motivada por problemas político-sociais, sua 

expansão foi estimulada pelo governo, o que impediu um processo de 

amadurecimento próprio, e que acabou ocorrendo como decorrência de suas 

sucessivas inserções sociais. 

 

“.... Aqui, sua origem não se prende apenas ao setor saúde e aos 

determinantes comuns de outros países. A profissão, surgindo como uma  
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vontade governamental, em um momento de busca de legitimação 

social de um governo (Vargas, fins da década de 30 e início dos anos 40), 

constitui-se em um instrumento de alívio de tensões sociais, caracterizando-

se, assim, seu mais forte determinante histórico.”  ( p. 5) 

 

Desde sua origem até a atualidade, a prática do nutricionista, 

apresentou alguns períodos bastante marcantes. Liderada por um grupo 

empreendedor, a categoria foi inicialmente se organizando e obtendo 

através dos esforços de sua Associação (ABN - Associação Brasileira de 

Nutricionistas), seu reconhecimento como profissão, a reforma curricular do 

Curso de Graduação de Nutricionistas, sua organização em nível superior e 

a organização de seus conselho e sindicato, nesta ordem, no período entre 

1949 a 1978. 

 

A prática do profissional vinha se modificando pouco a pouco, a partir 

das conquistas alcançadas e demandas características do contexto sócio 

político econômico nacional, conforme descrição da autora. 

 

“.... Na década de 50, início de sua prática, a profissão era concebida 

integralmente dentro da técnica da assistência individual. Os anos 60 viram 

o início da expansão da atenção dietética para grupos de população – a 

chamada Nutrição em Saúde Pública. A década de 70 trouxe, com a 

conscientização política, a concepção da Nutrição como valor social, 

acontecendo, na década de 80, o início da organização dos nutricionistas 

em uma categoria profissional. ( p. 7 ).  
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Infelizmente, a preocupação com a organização profissional dispersou 

e ao que parece esvaziou a ação técnica daquela Associação, segundo 

avaliação da própria  Federação Brasileira de Nutrição – FEBRAN (1989) 

 

“... talvez tenha permitido e até favorecido o crescimento geométrico 

e desordenado dos Cursos de Nutrição, sem uma cuidadosa reflexão sobre 

os novos rumos da prática deste profissional em atendimento exclusivo das 

políticas de educação definidas para o país.” ( p. 378 ) 

 

Esse tipo de desenvolvimento, segundo alertava  Ypiranga(1989), 

teria gerado avanços na concepção da prática profissional do nutricionista, 

mas também, teria produzido algumas perdas, e entre elas, a percepção 

concreta do seu objeto de trabalho. Em importante artigo já era discutido o 

embrião desta  temática, quando se propunha a distinção clara entre o 

objeto de estudo do nutricionista, a ciência da Nutrição, e o objeto de 

trabalho deste profissional: a alimentação do homem. Essa abordagem 

esclarecia definitivamente que a atuação do nutricionista em Nutrição não 

era isolada, mas se fazia em complementaridade a uma equipe de 

profissionais.(p 15) 

 

A década de 80 foi contemplada por uma reflexão profunda sobre a 

prática do nutricionista, o que estimulou a busca da autonomia destes 

profissionais através de seu intenso aperfeiçoamento, gerador de grandes  

conquistas individuais. 
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Concomitantemente iniciou-se um movimento para avaliação da 

formação dos nutricionistas. Sob o patrocínio do Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição - INAN, com a coordenação da então Federação 

Brasileira de Nutrição, (FEBRAN), esse movimento desenvolveu dois 

diagnósticos dos cursos de Nutrição existentes, e dois Seminários para 

apresentação e discussão destes referidos diagnósticos, respectivamente 

em 1975 e 1982. A conclusão era desfavorável à manutenção  da situação 

vigente que foi assim resumida por COSTA (2000): 

 

“...Os anos 80 foram marcados pela reflexão sobre a prática desse 

profissional, avançando-se na mobilização da categoria e na percepção 

crítica da formação do nutricionista como manutenção e reprodução das 

relações sociais vigentes, atendendo a interesses das classes dominantes”  

(p. 53 ) 

 

 

Entretanto, as dificuldades já referidas de instalação dos diferentes 

órgãos  representantes dos nutricionistas recém criados, a dissolução 

política e gradualmente técnica do Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição (INAN), agente fundamental nas discussões iniciadas, os 

problemas econômicos e a relutante adesão de tantos e novos profissionais, 

impediram a continuidade das discussões e o encaminhamento de 

proposições para enfrentamento daquele diagnóstico. 
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Por outro lado, o crescente interesse em qualidade de vida, (com seus 

desdobramentos na área de estética, exercícios físicos e combate ao 

stress), aliado ao progresso da ciência, em particular no domínio da genética 

e ainda à crescente defesa dos interesses e direitos do consumidor, vinha 

levando mais e mais profissionais a se dedicarem ao estudo e práticas em 

áreas nunca antes pensadas pelo profissional. 

 

 A década de 90 assistia uma expansão considerável do número de 

cursos de Nutrição, não sendo acompanhada pela defesa consistente de um 

novo perfil para o profissional, que atendesse às demandas estabelecidas 

pelas transformações mencionadas, bem como pela sociedade brasileira, 

também ela em profunda transformação.     

 

Finalmente, essa segunda expansão de Cursos, as reformas na 

Saúde e na Educação, e a crescente busca de participação efetiva na 

sociedade brasileira, fizeram emergir um novo e crescente interesse dos 

profissionais em ter para si o controle do destino da profissão no país.  

 

A aprovação da nova lei de regulamentação do profissional, com 

definição de suas atividades privativas e funções estabelecidas na equipe de 

saúde (LEI Nº 8.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1.991 (DOU 18/09/1991), 

desencadeou a discussão do Código de Ética do Nutricionista (aprovado por 

resolução do CFN 141 em 1993 e revogado em 2004, pela aprovação da  
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resolução nº 334/2004), e das atribuições do nutricionista por área de 

atuação (resolução do CFN 200 em 1998), em vigor. 

  

 

2.1.2 A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO NUTRICIONISTA 

 

            Os termos  “Identidade” e “Profissão” nos remetem a vários 

conceitos, estudados por diferentes áreas da ciência, sobre os quais é 

importante nos debruçarmos. 

 

Sabemos que as profissões nascem, a partir da divisão social do 

trabalho, e  normalmente, da destreza com que alguns indivíduos assumem 

pessoalmente, certas tarefas.  

 

Sua habilidade passa a ser admirada cada vez mais e outras 

pessoas, desejosas do “saber fazer igual”, buscam sua aprendizagem com 

aqueles “agora profissionais”.  

 

O conjunto de saberes que o grupo formado pouco a pouco passa a 

dominar, e aperfeiçoar, se torna então privativo daqueles que se submetem, 

voluntariamente, ao aprendizado e regras estabelecidos por aquele primeiro 

grupo.  
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A defesa para que,  numa sociedade, só os que cumprem esse ritual 

possam ser reconhecidos como verdadeiros profissionais, faz nascer a 

regulamentação das profissões que só podem ser desempenhadas por 

aqueles que cumprem os passos acima descritos, sob pena de crime de 

exercício ilegal de determinada profissão. 

 

Segundo Bosi (1996), em meados do século XVI o termo profissão 

passou a designar ocupações com formação recebida em universidades, e 

possuidores de alto status e prestígio social. Pouco a pouco essa situação 

se consolidaria até que no século XIX já se diferenciava os profissionais com 

elevado grau de conhecimento formal dos demais trabalhadores.(p. 37) 

 

 Com o passar do tempo, e do crescimento de cursos para formar tais  

profissionais, a sociedade, não podendo responder pela fiscalização de 

todos , regulamenta cursos (dispondo sobre seus objetivos, forma e 

conteúdo), profissões (que garantem o exercício somente para quem cumpre 

esses requisitos e portanto detentores de exclusividade no desempenho de 

determinadas atividades ) e elegem um grupo dos referidos profissionais 

para defender a sociedade do mau exercício profissional..  

 

Surge aí a figura dos conselhos a quem  cumpre fiscalizar o exercício 

profissional, e daí o estabelecimento de normas de conduta. 
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A sociedade passa, gradativamente, a reconhecer naquele profissional o 

detentor de determinado “modo de agir e fazer” e o avalia como bom ou mau 

profissional, a partir de critérios relativos à solução de seus problemas. Seu 

prestígio aumenta proporcionalmente à rapidez  e eficiência com  que as 

soluções se desenvolvem. 

 Aí entramos no terreno da “Identidade profissional”, conceito 

analisado em suas diferentes dimensões. 

Vygotsky (apud BAPTISTA, 2002), considera que a construção da 

identidade dos indivíduos se dá a partir do processo de internalização de um 

sistema de classificação através do qual ele passa a se sentir parte da 

sociedade em que vive. (pg 3) . 

Tajfel (apud BAPTISTA - 2002) cria a Teoria da Identidade Social, 

definida  como “consciência que o indivíduo possui de pertencer a um 

determinado grupo social, juntamente com a significância emocional dessa 

pertença social”.   Uma característica primordial dessa teoria refere-se ao 

fato de que ela defende que o processo de identificação social não acontece 

num vácuo social, mas ocorreria num determinado momento histórico. (p. 4) 

A compreensão teórica de como se dá a constituição da identidade 

profissional nos é oferecida por Habermas (1990) – que discute a questão da 

identidade do "eu" - e por Berger & Luckmann (1983) que descrevem o 

processo de socialização secundária.( apud BAPTISTA – 2002, p. 5) 
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Para estes autores a socialização secundária tem sua origem na 

divisão social do trabalho. Ela se iniciaria quando a pessoa entra em contato 

com outras realidades exteriores à família: os denominados sub-mundos 

institucionais, que necessitam ser interiorizados. Através deste contato que 

se dá de forma menos emocional que na socialização primária, a pessoa 

introjeta outros papéis sociais, entre os quais o papel profissional. 

A aprendizagem destes papéis sociais envolve desde rituais até os 

componentes normativos, cognitivos e os afetivos, ligados ao seu 

desempenho.  

Na socialização secundária os "outros significativos" se ampliam: 

podendo ser outros indivíduos, grupos, organizações, instituições.  

Para Habermas (1990) uma instância extremamente importante neste 

momento é a "identidade coletiva"- que dá sentido de continuidade para os 

indivíduos, por adotarem papeis, normas e valores válidos para todos os 

componentes do grupo, o que reafirma constantemente a realidade objetiva 

e subjetiva. Uma relação positiva entre condições subjetivas e objetivas 

permite o sucesso de uma socialização secundária. Em casos onde os 

grupos de outros significativos representam rupturas, inconsistências ou 

diferenças profundas, pode haver impossibilidade de se efetivar a 

socialização secundária.( apud BAPTISTA – 2002, pg 7) 
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Aprofundando a questão dos papéis sociais, Heller (apud BAPTISTA 

– 2002, pg7) nos diz que eles permitem a inserção automática do homem na 

realidade, mas por outro lado, podem cristalizar de tal modo a vivência do 

sujeito que o impede de criar a sua própria personagem, ou modificá-la na 

vivência do papel.  

Políticas de identidade podem ser responsáveis pela manutenção de 

determinadas configurações de identidades em certos períodos de tempos. 

No nível individual sempre que a pessoa reproduz indiscriminadamente esta 

identidade pressuposta pela política, poderá estar vivendo o que Ciampa 

(apud BAPTISTA – 2002) denomina "mesmice": cristalização de um 

processo de igualdade, movimento de reposição de uma identidade já dada. 

Nesta situação o autor especifica que se dá a constituição de uma 

"identidade mito,.(p.5 ). 

O fato da pessoa, durante a socialização secundária, vivenciar vários 

papéis, faz com que possa estabelecer as semelhanças e diferenças que 

existem entre eles. 

 Estas diferentes percepções permitem ao indivíduo assumir os 

papéis com maior autonomia em relação aos modelos oferecidos, assim 

como estabelecer representações genéricas dos papéis e de si próprio.  

Este é o processo de individualização, de metamorfose que leva à 

constituição da chamada identidade do eu ou identidade autônoma.  
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Ao estudar a sociologia das profissões, Pereira Neto(2000), apoiado 

em vários autores também explica  o processo de profissionalização como 

uma conquista de um determinado grupo social.  

“... profissão é definida como ocupação com prestígio e poder 

especial. Diferencia-se da ocupação em razão de chegar a adquirir, por 

meios políticos, culturais e ideológicos, extraordinária autoridade cognitiva e 

normativa....” (pg,04 ) 

 

Definindo como autoridade cognitiva: 

 

“.... deve deter pelo menos três características: ser complexa e 

incompreensível para leigos, ser institucionalizada em estabelecimentos de 

ensino e ser aplicável, de modo a resolver problemas tidos como relevantes 

pela sociedade.” (p. 04). 

 

E autoridade normativa: 

 

“... o profissional deve submeter-se a longo treinamento, orientado 

por currículo padronizado, repleto de etapas e exigências. Durante o período 

universitário e ao longo de toda a sua atividade, deve sujeitar-se aos 

mecanismos de regulação de conduta, formalizado em um código de ética 

relativo a seus pares, concorrentes e até clientes.”  (pg 04). 

 

 

Tais condições fariam com que as profissões se tornassem 

comunidades com identidade, compromisso pessoal em interesses  
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específicos e lealdade corporativa, o que  permitiria a conquista de prestígio  

junto à clientela. 

 

O autor acrescenta ainda, que o exercício da atividade do profissional 

no mercado de trabalho deveria desenvolver-se com ampla autonomia 

econômica e técnica, uma vez que a autonomia econômica permitiria que o 

profissional tivesse liberdade de atuar em sua esfera exclusiva de 

competência.  

 

E alertava que, por sua vez, na dimensão técnica da autonomia 

estaria pressuposto que o profissional fosse capaz de invalidar o serviço 

leigo, comprometendo-se com a organização do efetivo controle de 

admissão. 

 

O profissional graduado em Nutrição recebe o nome de dietista na 

América Latina espanhola, Estada Unidos e Europa, porque sua 

responsabilidade está focada na alimentação e dietética, sendo o termo 

nutricionista reservado ao especialista que se dedica a Ciência da Nutrição, 

podendo ter a sua formação básica em Nutrição e Dietética ou qualquer 

outra área de aplicação do conhecimento.  
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No Brasil, rejeitou-se este conceito, e o termo dietista designou 

inicialmente o técnico de nível médio e nutricionista o de nível superior, o 

que provavelmente era um reflexo do modo como os idealizadores destes  

 

cursos visualizavam o profissional: de um lado viam-no como um 

eterno auxiliar e do outro o percebiam como potencialmente autônomo 

 

Segundo Boog(1988), a profissão de nutricionista nasceu no Brasil na 

década de 30, mas o interesse pela ciência da Nutrição evoluiu no país 

particularmente a partir da década de 60, o que foi modificando a atuação 

deste profissional. 

 

“...O nutricionista brasileiro atuou tradicionalmente em 03 áreas: 

inicialmente no ambiente hospitalar, em decorrência da idéia de que o 

alimento é um agente de tratamento. Em um segundo momento, os 

cuidados com a alimentação estenderam-se a pessoas sadias, o que levou 

o nutricionista a administrar Serviços de Alimentação em empresas, escolas, 

creches e outros. Em terceiro lugar o nutricionista configurou-se como 

membro da equipe de saúde nos programas de saúde pública, embora suas 

funções tenham sofrido influencia negativa ao vincular seu papel técnico ao 

alivio e não solução das tensões sociais que originam os riscos das doenças 

nutricionais”.(p. 11) 

 

 

De acordo com a FEBRAN (1989) 
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“... Os dois caracteres que assimilam a origem do profissional 

nutricionista: a elaboração e orientação dietética como elemento da saúde e 

a administração de serviços de alimentação, são traços dominantes na 

determinação do perfil profissional que o nutricionista apresenta ma 

sociedade. É o mínimo que se espera que ele faça, pois para isto foi 

originariamente concebido(p.24). 

 

 

Estudando o processo de profissionalização do nutricionista  e 

também amparada nos estudos da sociologia das profissões, Bosi (1996)  

afirmou  que a despeito do seu reconhecimento legal como profissão 

autônoma, é conceitualmente uma semi profissão,  argumentando que a 

dimensão do conhecimento seria o determinante fundamental, uma vez que 

sua base cognitiva não lhe possibilitava uma clara identidade profissional, 

bem como o monopólio e autonomia técnica no desenho de certas 

atividades, concluindo que: 

 

“... os nutricionistas, apesar de já terem percorrido as etapas 

clássicas da profissionalização, não conquistaram o que representa a 

essência da profissão: a autonomia técnica. ..” (p. 180). 

 

Segundo a mesma autora,  

 

“... possuem escolas próprias, controlam algumas instâncias que 

outorgam o título, pautam sua prática por normas e até conseguem apoio 

estatal para suas demandas. Entretanto, não conseguem – enquanto 

categoria- controlar tecnicamente seu próprio trabalho..(p. 180). 
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Em relação à identidade profissional, a autora ressalta que em seus 

estudos, a mesma não se revelou clara, não só para a sociedade, como 

também para o próprio grupo. Indicou o que chamou de “objetos potenciais”, 

que se apresentaram em seu estudo, os núcleos de saber e prática que 

considera capazes de conferir identidade profissional ao nutricionista. Usou  

como referência as áreas tradicionais de atuação deste profissional, objeto 

de seu estudo. 

 

Essa análise revelou o que entendeu como “graves deficiências”, a 

falta de profundidade e de especificidade, no que diz respeito à base técnica. 

 

Os primeiros Cursos de Nutrição no Brasil asseguravam ao 

nutricionista o direito de existir na hierarquia do Serviço Público, em 

hospitais, parques infantis, fábricas e restaurantes do Ministério do Trabalho, 

cuja demanda havia sido criada pelo impacto das políticas sociais criadas no 

governo Getúlio Vargas. 

 

No entanto, a regulamentação desta profissão foi caminhando 

lentamente e de modo quase paralelo ao reconhecimento do Curso de 

Nutrição em nível superior.  Segundo a Associação Brasileira de Nutrição - 

ASBRAN (1991), três projetos da década de 50 foram apresentados ao 

Congresso Nacional, todos incluindo matérias relacionadas ao curso e 

processo de registro de diplomas para o exercício legal da profissão.  
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Entretanto, foram continuamente arquivados, até que , somente em 

24/04/67, após muito debate e até um veto do presidente Castelo Branco, foi 

promulgada a lei nº 5276 que fez o reconhecimento oficial da profissão, após 

quase 20 anos de luta da categoria.(p. 265)  

 

 Aos nutricionistas estava agora garantido por esta lei,  o exercício 

privativo das seguintes atividades: 

 

I. direção e supervisão de escolas ou cursos de graduação de 

nutricionistas 

 

II. planejamento, organização e chefia dos serviços de alimentação, 

em estabelecimentos públicos, paraestatais, autárquicos e de 

economia mista, bem como inspeção dos mesmos serviços nos 

aludidos estabelecimentos, 

 

III. orientação de inquéritos sobre a alimentação, 

 

IV. regência de cadeira ou disciplinas que  se incluam com 

exclusividade, no currículo do curso de Nutricionista 

 

V. execução dos programas de educação alimentar. 
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E também outras atividades( não privativas), tais como: 

 

I. elaboração de dietas para sadios, indivíduos ou coletividades, e 

sob prescrição médica, planejamento e elaboração da alimentação  

de enfermos.Observada a legislação em vigor, tal atividade poderá 

ser exercida em consultórios dietéticos particulares, 

 

II. Organização e participação oficial de congressos comissões, 

seminários e outros tipos de reunião, destinados ao estudo da 

nutrição e alimentação; 

 

III. Participação nas pesquisas de laboratório e nos trabalhos de 

saúde pública, relacionados com a nutrição e a alimentação. 

 

 

A fiscalização do exercício profissional era procedida pelos órgãos 

regionais de fiscalização da Medicina, sendo que a criação dos 

Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas e a regulação do seu 

funcionamento somente foi obtida pela Lei nº 6583 de 20 de outubro de 

1978. 
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Mais uma vez a formação se antecipou à legislação e a partir da 

homologação pelo Ministério da educação e Cultura, em 23/12/74, da 

resolução nº 36 que estabelecia o currículo mínimo de conteúdo e 

duração do curso de graduação em Nutricionista),   ampliava-se o perfil 

profissional do nutricionista para membro de uma equipe de saúde. 

     ( ASBRAN, 1991). 

 

“... advertia que a Lei de regulamentação da profissão reconhece que o 

Nutricionista atua individualmente ou como integrante de uma equipe em 

diversos níveis, de acordo com as necessidades e prioridades do País”, 

(p.273) 

           

          e 

 

“...    recomenda  que o estudante  adquira consciência de que pertence 

à equipe de saúde, e que é necessário que se identifique o seu papel 

profissional, para o que deve participar precocemente em experiências 

conjuntas com estudantes e profissionais dessa equipe”. (p.274) 

 

Finalmente, após uma grande expansão do número de Cursos de 

Nutrição no país e a conseqüente luta para conquista de novos espaços de 

trabalho, suas atribuições foram re-estabelecidas através da Lei 8234/ 1991, 

que regulamentou, pela segunda vez, a profissão, revogando lei anterior. 

 

As atividades privativas dos nutricionistas são agora: 
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I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação 

em nutrição; 

II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação 

de serviços de alimentação e nutrição; 

III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de 

estudos dietéticos; 

IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação 

em nutrição; 

V - ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos 

de graduação da área de saúde e outras afins; 

VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; 

VII - assistência e educação nutricional a coletividades ou 

indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e 

privadas e em consultório de nutrição e dietética; 

VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível 

de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, 

planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas 

para enfermos. 
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A ele também são atribuídas as seguintes atividades, desde que 

relacionadas com alimentação e nutrição humanas: 

I - elaboração de informes técnico-científicos; 

II - gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos 

alimentícios; 

III - assistência e treinamento especializado em alimentação e 

nutrição; 

IV - controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios; 

V - atuação em marketing na área de alimentação e nutrição; 

VI - estudos e trabalhos experimentais em alimentação e 

nutrição; 

VII - prescrição de suplementos nutricionais, necessários à 

complementação da dieta; 

VIII - solicitação de exames laboratoriais necessários ao 

acompanhamento dietoterápico; 

IX - participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos; 

X - análises relativas ao processamento de produtos 

alimentícios industrializados; 
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XI - participação em projetos de equipamentos e utensílios na 

área de alimentação e nutrição. 

 

Em parágrafo único é mencionada a obrigatoriedade da participação 

de nutricionistas em equipes multidisciplinares, criadas por entidades 

públicas ou particulares e destinadas a planejar, coordenar, 

supervisionar, implementar, executar e avaliar políticas, programas, 

cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer 

natureza, diretos ou indiretamente relacionados com alimentação e 

nutrição, bem como elaborar e revisar legislação e códigos próprios 

desta área. 

 

Este histórico comprova no mínimo, os esforços empreendidos por 

essa categoria para obter o reconhecimento legal do seu exercício 

profissional, porém, como alertou Ypiranga(1989) na defesa da delimitação 

do objeto de trabalho do nutricionista, a alimentação humana,  “o objeto de 

trabalho de um profissional é definido, teoricamente por sua formação, mas 

sua delimitação só se dá realmente no campo da sua prática” (p.  16) 
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Uma rápida busca pelo termo identidade Profissional nos banco de 

dados disponíveis para a pesquisa científica nos leva a múltiplos textos, de 

toda a gama de profissionais, num repensar contínuo de suas atividades, em  

 

conjugação com o desenvolvimento complexo da sociedade moderna. 

Os profissionais de saúde, em particular, têm a origem desta preocupação 

nas mudanças ocorridas na organização dos sistemas de saúde e nas 

concepções atuais de atenção à saúde, que modificam suas práticas e 

interferem mais diretamente no exercício da docência.                             

 

2.2   O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS 

 

           Segundo a ASBRAN - Associação Brasileira de 

Nutricionistas (antiga FEBRAN), Paula e Souza instalou na Universidade de 

São Paulo – no então Instituto de Higiene, o Curso de Nutricionistas, em 

1939. Era o primeiro dos seis Cursos de Nutricionistas existentes no Brasil 

durante quase 30 anos. Reconhecidos em nível superior a partir de 1962, 

pelo parecer CFE 265/62,  o curso era inicialmente de três anos, com um 

ano de estagio prático.(1996, p. 08) 

 

Para a formação deste profissional o Curso tinha como objetivo: 

 

“... preparar profissional especializado em Nutrição, de nível 

universitário, com bom padrão cultural, de modo a tornar possível um  
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profundo conhecimento dessa ciência, com todas as suas 

implicações e inter-relações: profissional este capacitado para estudar os 

problemas de Nutrição e planificar as suas soluções, visualizando as 

regiões geofísicas, educacionais de economia alimentar do País.” Lei 

5276/67. 

 

 

A portaria 514/64, do Ministério da Educação e Cultura, segundo o mesmo 

autor,  fixou o primeiro currículo mínimo de matérias e determinou a duração 

mínima de três anos para todos os Cursos de Nutrição no país, e em 1972 

re-estabeleceu sua duração para 04 anos(p.10) 

 

Somente na década de setenta, iniciou-se a abertura de novos 

cursos, o que apesar de ser desejo da categoria, não alcançou suas 

expectativas de projeção social na seqüente absorção pelo mercado de 

trabalho. 

 

A Reforma Universitária de 1968, e o direcionamento do Estado para 

a área de Alimentação e Nutrição, foram os reais responsáveis pela primeira 

expansão e inclusive pela confirmação do perfil deste profissional, agora 

administrador de serviços de alimentação do trabalhador, a revelia de uma 

reflexão coletiva e mais profunda acerca do seu papel na sociedade 

brasileira. 
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A partir da bibliografia nacional concernente ao nutricionista, verifica-

se a existência de trabalhos desenvolvidos nas décadas de setenta a 

noventa que recuperam a trajetória da formação e da prática desse 

profissional, dentro de uma abordagem histórico social, ou seja, no contexto 

do processo de constituição da sociedade capitalista brasileira.  

 

 

Segundo Costa,(2000) 

 

“... dentre os eventos e estudos ocorridos, ressalta-se a realização, 

nas décadas de setenta e oitenta, por iniciativa da então Federação 

Brasileira de Nutrição (hoje Associação Brasileira de Nutrição - ASBRAN), o  

 

 

I Diagnóstico dos Cursos de Nutrição, sobre os auspícios do Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição(INAN), realizado em 1975, o II 

Diagnóstico dos Cursos de Nutrição e o I Seminário Nacional de Avaliação 

do Ensino de Nutrição em 1982, além do II Seminário Nacional sobre o 

Ensino de Nutrição em 1987 ( p.10) 

 

 

O mesmo autor afirma que a análise desses momentos permite a 

verificação, em uma primeira aproximação, da existência de eixos temáticos 

comuns que perpassam com maior ou menor intensidade os referidos 

estudos: “perfil profissional e o currículo”. 
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No que se refere a currículo, teriam sido grandes os esforços, primeiro 

para uma uniformização curricular, devido a grande diversidade estrutural 

dos mesmos na década de 60, seguida da proposta de analisá-los e 

substituí-los por uma proposta de currículo mínimo, o que foi decidido nas I e 

II Conferências sobre o Treinamento de Nutricionistas-Dietistas na América 

Latina, realizadas, respectivamente , em Caracas-Venezuela, (1966) e São 

Paulo (1973), sob os auspícios da Organização Pan-americana de Saúde e 

dos governos dos dois países e Estado de São Paulo.(p.277) 

 

A primeira estabeleceu as funções e responsabilidades do 

Nutricionista e foram especificadas as normas técnicas e operacionais 

referentes aos planos de estudo para sua formação. Na segunda,  foram 

analisados os programas de ensino destinados à formação de Nutricionistas  

e Dietistas na América Latina, criando-se a Comissão de Estudos sobre o 

Ensino de Nutrição na América Latina (CEPANDAL). 

 

O autor relata ainda como é importante destacar a influência dessa 

Comissão nestes momentos de análise, cujas conclusões e recomendações 

deveriam ser adotadas pelos Cursos/Escolas de Nutrição latino-americanas.  

 

Entre seus principais objetivos estavam os de delimitar as 

responsabilidades e qualificações do nutricionista/dietista nos programas dos 

serviços de saúde, surgindo a necessidade de incorporar a nutrição  



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 36 

 

enquanto ciência aplicada aos serviços integrados de saúde, que 

continuaram sendo um dos principais objetivos nas conferências seguintes, 

especialmente porque se referiam às questões administrativas e práticas em 

relação à necessidade de delimitação do espaço a ser ocupado pelo 

nutricionista no país. 

 

Essa mesma preocupação continuou na década de 70, com 

recomendações expressas de revisão do currículo mínimo dos Cursos de 

graduação para que atendessem à realidade brasileira, o que acabou sendo  

 

consubstanciado na adoção do Currículo Mínimo estabelecido pelo 

Conselho Federal de Educação, Resolução CFE/36 de 1974, e que se 

constitua mais como um parâmetro quantitativo que possibilitava a análise 

da dosagem de carga horária por área de conhecimento, das orientações 

pedagógicas e de metodologias de ensino. 

 

Para Ypiranga (1991), a análise sobre os aspectos conceituais, 

estruturais e metodológicos dos cursos de nutrição levou, em 1987, o grupo 

à constatação de que a expectativa de formação centrava-se no profissional 

generalista, e o desejo de reformular a formação ficava evidenciado pelo 

descontentamento expresso com o currículo adotado, principalmente pela 

detecção de um hiato entre o biológico e o social, e o descompasso entre a 

teoria e a prática. 
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“...A incorporação do termo generalista ao discurso da formação do 

nutricionista não parece ter sido acompanhada de maiores discussões sobre 

o seu significado, além do que o sentido de uma formação geral se opunha 

a tendência do mercado de trabalho, que historicamente absorvia os 

profissionais para a Dietoterapia e Alimentação Institucional” (p. 11)  

 

 

Santos (1989), também sinalizava para a contradição do discurso com 

a manutenção de uma grade horária incompatível com os objetivos 

pretendidos. 

 

 

“...Quanto à visão social pretendida para o profissional, mesmo 

considerando que este termo pode denotar coisas até contraditórias, a 

análise dos currículos demonstrou que, disciplinas como Ciências Sociais e 

Econômicas, Educação, e Saúde Pública, espaços possíveis para a 

articulação do social ao biológico, tinham carga horária abaixo das 

recomendações. “(p. 139). 

 

É obvio que a formação em nível de graduação não pode abarcar 

todo o conhecimento existente num determinado campo. No entanto, 

segundo BOSI (1996), uma categoria para se firmar como profissão deve 

buscar a mais elevada formação no seu campo de atuação. (p. 180) 

 

Ainda quanto ao currículo, segundo documento emitido pelo II 

Seminário Nacional sobre o Ensino de Nutrição,( FEBRAN, 1989).   
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“...A formação do profissional da área de nutrição vem sendo feita a 

partir de visão de mundo fragmentada e biologicista que ao abordar a saúde 

e a doença como processos naturais e individuais, não forma um 

profissional realmente comprometido com a prática voltada para a 

transformação dos processos sociais e biológicos que determinam a fome e 

a desnutrição” (p. 359 ).  

  

Segundo Costa (1999), esses momentos foram importantes, porém, 

representaram uma etapa inconclusa do processo, quando se tentou o 

compromisso do nutricionista com a sociedade no plano das idéias. 

 

 

 “... é difícil ver neles algo além do mérito de estimular o consenso 

em torno de seus ideais, atribuindo-se ao discurso difundido uma força 

capaz de transformar a prática, como se o discurso pudesse se tornar 

realidade pela própria força da evidência e pela implementação de medidas 

administrativas”.(p.15 ) 

 

 

Essa crítica é ampliada pela leitura de Bosi(1996), segundo a qual o 

profissional conservava uma formação tecnicista e afastada da realidade 

social do país. 

 

“...Formavam-se ainda profissionais voltados para uma atuação 

distanciada dos problemas sociais, disputando com tantos outros, fatias de 

um mercado altamente competitivo, tanto mais forte a disputa quanto mais 

elitizado o mercado” (p. 158). 
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Um último estudo de caráter nacional realizado sobre a formação do 

nutricionista no Brasil, foi desenvolvido pela Associação Brasileira de 

Nutricionistas - ASBRAN, juntamente com a Fundação Arthur Bernardes 

(FUNARBE-MG), que foi incumbida do papel de gerenciador-operacional,  e 

publicado pelo Instituto Internacional de Estudos Avançados em Ciência, 

Técnica e Cultura – CIVITAS, em 2000, em colaboração ao Centro 

Colaborador de Alimentação e Nutrição da Região Sul, instituído pelo 

Ministério da Saúde  e apoio da Organização Pan-americana da Saúde – 

OPAS.(CIVITAS: CCAN-Sul, 2000) 

 

Conforme o relato constante da própria publicação, o Projeto de Auto 

Avaliação do Processo de Formação do Nutricionista no Brasil, fora 

apresentado ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), para 

financiamento em outubro de 1996 e aprovado pela extinta autarquia, com 

destaque para sua função estratégica de representar os anseios nacionais  

da categoria de nutricionistas. O Ministério da Saúde, responsabilizado pelas 

atividades do extinto órgão, finalmente financiou o projeto, destinando 

apenas cerca de 70% do montante previsto, em agosto de 1998, com 

vigência de desenvolvimento até dezembro de 1999.(p.11) 
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Com a chegada dos recursos, a ASBRAN organizou um grupo de 

trabalho nacional composto de representantes de universidades públicas  

 

brasileiras, das cinco macro regiões nacionais, da FUNARBE, do 

Ministério da Saúde e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS-

OMS), que desenvolveu o estudo no período de 1996/2000 . 

 

Em meio às dificuldades político-administrativas geradas, foi 

desenvolvido um desenho estratégico de consulta às Universidades públicas 

e privadas com a elaboração de um retrato de Auto-avaliação do processo 

de formação do nutricionista, seguido da realização de oficinas regionais. 

(p.12) 

 

Um dos objetivos da proposta era conhecer os obstáculos para 

implantação das últimas recomendações do CEPANDAL( elaboradas em 

1991) que propusera a elaboração de Plano Estratégico de Desenvolvimento 

pelos  Cursos de Nutrição, estabelecendo como meta a discussão dos 

mesmos numa nova Conferência, para a elaboração de uma proposta para a 

América Latina  na década de 2000 a 2010. (p43) 

 

Também, pela competência, era oportuno avaliar as condições 

existentes para a implantação das mais recentes  Diretrizes Curriculares  
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Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição, ( Resolução 

CNE/CES nº 05 de 7/11/2001), o que foi pelo próprio estudo definido como 

fortalecedor da pesquisa proposta. 

 

“.... A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao 

estabelecer de forma imperiosa a necessidade de revisão das práticas 

vigentes, vem fortalecer os propósitos já enunciados no projeto de auto-

avaliação, porque lança a todos o desafio de pensar um  novo processo de 

formação, a partir de diretrizes abrangentes resultantes de uma ampla 

discussão de especialistas, comunidade interna e externa e dirigentes 

educacionais...”(p.21) 

 

Aqui, lembramos que de modo paralelo, desde a criação do Conselho 

Nacional de Educação(CNE), em 1995,  surgiram as comissões de 

especialistas para as várias áreas, que passaram a funcionar junto à  

 

Secretaria de Educação Superior/MEC, sendo que em 30 de agosto 

de 1996, por meio da Portaria nº 160, a SESU/MEC designou a primeira 

comissão de Especialistas do Ensino de Nutrição e Economia Doméstica. 

 

Essa comissão foi composta por professores indicados por 

universidades e por órgão de classe e passou inicialmente a analisar os 

processos de solicitação de abertura de novos cursos.   

 

Em dezembro do mesmo ano, esta comissão foi convocada para 

participar do Seminário Nacional sobre o Ensino Superior, em Brasília,  
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evento que objetivava discutir o sistema de ensino superior brasileiro 

e que culminou na publicação da Lei nº 9394 de 20/12/96 que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

As atribuições das Comissões de Especialistas foram ampliadas, 

passando a assessorar a SESU/MEC, inclusive com a proposição de 

diretrizes e organização curriculares das respectivas áreas. Pouco depois, o 

SESU/MEC acolheu solicitação de desmembramento da antiga Comissão e 

foi constituída a Comissão de Especialistas de Nutrição, composta por 04 

reconhecidos profissionais da área. 

 

A área de Nutrição elaborou, a convite da Comissão de Especialistas, 

um Anteprojeto sobre Diretrizes Curriculares para o Ensino da Nutrição,  

 

como estratégia para iniciar a discussão do assunto com a 

comunidade acadêmica, especialistas e profissionais da área. A idéia foi 

patrocinada pelo Conselho Federal de Nutricionistas, com a realização do 1º 

Seminário “ Novos Rumos para o Ensino da Nutrição, realizado em Brasília, 

em novembro de 1997 com a presença de 62 profissionais, de 

representantes de 34 Cursos de Nutrição( dos 45 existentes), e de 

representantes dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas e 

Associação Brasileira de Nutrição. 
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O Edital nº 04/97, da SESU/MEC, convocou as Instituições de Ensino 

Superior a apresentarem propostas para as novas Diretrizes Curriculares 

fato que mobilizou a categoria para participar dessa elaboração. O Conselho 

Federal de Nutricionistas realizou novo Seminário, em 1998, agora sobre 

Diretrizes Curriculares, que propiciou a elaboração de importantes 

contribuições.  

 

Finalmente, as diretrizes curriculares resultantes da revisão das 

propostas apresentadas pelos Conselheiros da Câmara de Educação 

Superior e demais segmentos na área da educação, saúde, representantes 

de entidades de classe e comissões de especialistas, foram aprovadas pelo 

Parecer 1133/2001, em 7/8/2001( e posterior RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, 

DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001)e concluíram por contemplar aspectos 

relativos ao perfil profissional, conteúdos curriculares, organização do curso 

e seu acompanhamento e avaliação.  

 

Em relatório constante do referido parecer, “Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição”,  

ficam  expressos os objetivos de promover no estudante a competência do 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente, a 

recomendação de abandono de concepções antigas de grades curriculares, 

preparando-se o futuro graduando a enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, mercado de trabalho e condições de exercício  
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profissional e ainda formação de profissionais capazes de atuar em 

qualidade, eficiência e resolutividade no Sistema Único de Saúde, SUS. 

 

O desenho preconizado nestas novas diretrizes apresenta um núcleo 

comum na formação dos profissionais de medicina, enfermagem e nutrição, 

o que já deixa subentendido o objetivo do trabalho em equipe e propõe 

capacitá-los a desenvolver não só as ações de atenção à saúde  

demandadas pelo SUS, como também a tomada de decisões, a atuação em 

equipe, a  atitude de liderança, a aptidão para gestão de serviços e sua 

disposição para o aprender contínuo. 

 

 O perfil profissional descrito manteve a orientação generalista, mas foi 

acrescentado de um elenco de habilidades que agora deveriam ser levadas  

 

em conta pelas Instituições de Ensino na elaboração dos projetos 

pedagógicos de seus cursos, prática estimulada pela Lei de Diretrizes e 

Bases em substituição ao currículo mínimo, em vigor anteriormente.  

“ Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica. 

Capacitado a atuar, visando a segurança alimentar e a atenção dietética, em 

todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição se 

apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da 

saúde e para prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios 

éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural ”   
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(Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Nutrição, RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001  ). 

         

Numa 1ª etapa do estudo realizado pela ASBRAN/ FUNARBE-

MG/CIVITAS, obteve-se o retorno de 16 Universidades (das 56 existentes na 

época), com o preenchimento de questionários síntese - elaboração de 

diagnóstico da situação, o que permitiu o agrupamento das variáveis nas 

seguintes categorias: alunos, professores, mercado de trabalho, avaliação 

institucional, infra-estrutura, parcerias e balanço crítico. 

 

Apareceram novamente as principais queixas que apontavam para “a 

permanente busca de identidade pelo nutricionista”, “curso de grande 

interesse e pequena evasão, especialmente feminino” que apesar de sua 

“produção científica significativa” e “atividades de extensão relevantes”, 

ainda apresentava uma visão fragmentada, e dificuldade de interação com 

demais áreas do conhecimento. Criticava-se, mais uma vez, a distância 

entre uma teoria idealizada e a prática do profissional.(p.23) 

 

 As oficinas regionais, (em nº de 07), realizadas em Brasília, Belo 

Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Curitiba, buscaram a 

discussão das seguintes questões: “Quem somos?”, “Qual o perfil do 

profissional que pretendemos formar?” e “ Qual o perfil dos professores,  
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protagonistas principais desse processo de transformação? O estudo 

concluiu que:  

 

“... é um curso da área da saúde, em permanente busca de sua 

identidade profissional e de seu compromisso com o social.Esta constatação  

fica evidente pelos estudos que vêm sendo realizados desde a década de 

70 e pelo processo sistemático de introdução de dados avaliativos, seja no 

âmbito da avaliação institucional, seja no âmbito dos estudos exploratórios 

realizados com ex-alunos, com profissionais e com os atores do processo de 

formação que participa da construção de uma nova proposta....”(p. 25), 

 

 “...De maneira geral, as instituições manifestaram-se apontando o que 

é voz corrente na graduação brasileira: é preciso formar um profissional 

generalista, com uma sólida formação de conhecimentos que lhe permita 

buscar as especificidades de forma permanente e onde elas efetivamente se 

encontram...”(p. 27),     

 

“...Para tanto é fundamental que, refletindo sobre a prática nossa de 

cada dia, possamos desencadear em cada curso, em cada Universidade, um 

processo efetivo de reflexão e de posicionamento estratégicos, que nos 

propiciarão os insumos necessários à construção coletiva de um plano de 

desenvolvimento institucional e um projeto pedagógico, para além das  

diretrizes emanadas do poder superior, como uma resultante da nossa 

capacidade de mobilização, das nossas possibilidades concretas de imaginar e 

construir o futuro para os profissionai9s da área de Nutrição...”(p.29). 

 

“...Os currículos apresentavam-se organizados por disciplinas e os projetos 

pedagógicos inconsistentes, por não considerar os interesses e necessidades 

da comunidade. ..”(p.30) 
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O estudo apontou ainda para a necessidade de continuidade do 

processo de avaliação desencadeado, sendo proposta uma agenda temática 

por região. Os encaminhamentos feitos pelos participantes do projeto 

apontaram para a necessidade de  

 

“...uma agenda única do projeto de auto-avaliação com os demais 

eventos propostos pelo Conselho Federal de Nutricionistas e Associação 

Brasileira de Nutrição, a importância de vincular os resultados com as 

atividades desenvolvidas pelos Centros colaboradores de Alimentação e 

Nutrição, devendo-se discutir novos paradigmas e estratégias para o ensino 

de nutrição, devendo-se criar uma home page do Projeto Auto Avaliação do 

Processo de Formação do Nutricionista no Brasil, definindo-se prioridades 

para avaliação da formação do nutricionista e fórum de debates sobre 

aspectos específicos dentre os quais destacamos “ construção do perfil do 

nutricionista a partir do seu enfoque histórico social ”.(p.38) 

 

Foi estabelecido como alvo de análises e discussão os resultados da 

auto avaliação dos cursos, os obstáculos enfrentados para o processo de 

mudança e também as perspectivas e necessidades de mudanças na 

formação do nutricionista, a ser desencadeado pela ASBRAN. 

 

Em dezembro de 2001, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

através do Laboratório de Currículo e Ensino, do Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde – NUTES,  realizou worshops, contando com a 

participação de outras escolas do estado do Rio de Janeiro, e os 

comentários de renomados especialistas sobre as diretrizes curriculares 

para a Nutrição e Medicina.  
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Nessa análise o elenco de habilidades apresentados pelas Diretrizes 

Curriculares colocava, na avaliação de Silva ( apud NUTES, 2001) 

 

 

 

“... importantes questionamentos acerca da contribuição dos modelos 

atualmente adotados pelos cursos de Nutrição, quando se pensa na 

preparação de um profissional questionador, para o qual o processo e o 

produto da formação não são previsíveis e os conteúdos não podem ser 

recortados previamente , nos moldes de uma organização curricular 

verticaL...” (p. 51), 

 

Que também já advertia: 

 

“... Os currículos atuais apresentam limitações claras para a 

redefinição de novos processos de formação dos nutricionistas, face a sua 

estrutura disciplinar pouco flexível, departamentalizada, e conteúdos 

práticos das disciplinas sub-utilizados frente as possibilidades de contato do 

aluno com a realidade profissional desde os períodos iniciais...” (p. 53). 

 

 

O mesmo autor apontava como desafios a necessidade do processo 

coletivo de revisão de valores e posturas, a partir do diálogo entre 

profissionais, instituições, comunidade e outros cenários de inserção deste 

profissional, e a qualificação docente em práticas pedagógicas. 
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Outras críticas se referiram ao termo “generalista”, que comportaria múltiplas 

interpretações, e a certa incoerência no conjunto de competências e 

habilidades, que ora restringem a inserção do nutricionista em equipes 

multiprofissionais no plano das ações do SUS, e, portanto deixando de 

considerar a possibilidade de ampliação de espaços, e a falta de referência à  

construção do conhecimento,  permitindo ao egresso  não apenas a 

reprodução de fórmulas técnicas. 

 

 Para Santos M. (apud NUTES, 2001), o conjunto das competências e 

habilidades apontadas, não caracterizariam o papel do profissional produtor 

do saber, pouco se destacando sua participação na formulação das políticas 

de alimentação e nutrição, e traduzindo apenas ações no nível da execução. 

(pg 65)  

 

 O mesmo autor expressava a sua expectativa (frustrada) de 

implantação em todas as Instituições Federais de Ensino Superior de 

modelos curriculares inovadores e questionava as dimensões envolvidas na 

definição de um novo projeto pedagógico para a formação do nutricionista.  

Citando Bosi(1998), apresentava sua concordância com  

 

“...o pequeno mérito que representam, para a categoria profissional, 

as reestruturações curriculares pontuais e dissociadas de uma discussão 

ampliada, que garantam a participação de entidades de classe,  
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pesquisadores, docentes, discentes e profissionais de Nutrição, de 

todas as regiões do país, no sentido de identificarmos as dificuldades e 

limitações na esfera do conhecimento, possibilitando definir os conteúdos 

estratégicos para a construção de uma prática plena e legitimada pela 

sociedade.”  (p. 67). 

 

 

Em outro depoimento, Mendonça( apud NUTES, 2001), relatava que o Curso 

de Nutrição  na Universidade que atuava , iniciara um movimento de reflexão 

e mudança curricular , motivado pela insatisfação manifestada pelos 

docentes do ciclo profissional com o currículo então em vigor, e culminara 

com uma pesquisa de avaliação do curso, que já antecipava as demandas 

agora apresentadas formalmente pelas diretrizes curriculares. Ressaltava a 

operacionalização da prática integrada e a instauração de trabalho conjunto 

como os principais desafios discutidos em sua prática.(p. 83 )    

 

 Finalmente, Santos, S.(apud NUTES, 2001) a quem coube a função 

de comentar as diversas exposições do evento,  fazendo uma avaliação 

histórica da formação do nutricionista, conclui, referindo-se às diretrizes 

curriculares, que:  

 

“... devemos entendê-las como mais uma resposta histórica às 

pressões experimentadas pelos que estão nos serviços de saúde, na 

comunidade e nas Universidades. Por outro lado, cabe destacar que, no 

âmbito especificamente pedagógico, introduzem novas roupagens para 

antigas questões. Positiva também é a superação daquele currículo mínimo  
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que, de certa forma, levava a pressupor que alguém poderia ser 

igualmente profissional com menos saber  do que outro...” (p. 95) 

 

 

Adverte que o reforço na autonomia, na flexibilidade e na 

prática precoce encerra riscos, o que a faz afirmar: 

 

 

“... particularmente, como docente, tem-me preocupado 

profundamente a constante demanda dos alunos por mais e mais prática, 

que vejo encontrar eco em alguns processos de reforma em andamento e 

nos textos normativos, num pleito que separa a teoria da prática, como se 

fora possível aprender a fazer sem pensar e refletir sobre o porquê de fazer 

e sobre o feito...” (p.  96). 

 

  Novamente   crítica o termo generalista: 

 

“ sob o difuso termo já muito se avaliou a formação de um 

especialista em generalidades: aquele que é tudo e nada ao mesmo tempo, 

e sem dialética”...(p. 96 ). 

 

 E comenta o seu desgosto com o que avaliou como especialização 

precoce na graduação, comentando a falta de diálogo comum na atualidade 

entre os nutricionistas de cada “setor”,  

 

“... é certo  que, com o crescimento da profissão, e com a 

multiplicidade dos espaços e formas que vem caracterizando o fenômeno 

alimentar e nutricional nas modernas sociedades complexas, a 

especialização é uma tendência, também uma necessidade, inclusive para a 
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produção de conhecimentos, Mas para tanto existem as oportunidades de 

pós graduação...”. ( p. 98). 

 

Cita como base dos dilemas do nutricionista a falsa dualidade entre a 

teoria e a prática, fazendo referências a  Sartori(1997), que  confirma uma 

relação entre o saber e o fazer. 

 

 

“... Se assim entendermos, será possível compreender que toda ação 

é precedida por um discurso, tanto quanto o discurso prEnuncia uma ação. 

Isto significa aceitar que para cada “como fazer” existe um “porquê”, A 

questão que permanece é se na formação e no exercício da profissão 

desejamos que o Nutricionista seja capaz de pensar sobre e decidir o que 

fazer, formulando enunciados com validade científica, do tipo  

“se...então”.(apud NUTES, 2001, p. 99 ). 

 

E pondera os limites e oportunidades para a mudança  no que 

dependem da formação pedagógica dos docentes, e avalia a 

insuficiência de quadros para dar conta do novo projeto  pedagógico 

proposto.  

 

Conclui sua análise com uma mensagem de esperança. 

 

“... como desde sempre, com ou sem novas diretrizes curriculares, 

professores, alunos e profissionais poderão tentar abrir as portas, superar os 

obstáculos e avançar, ou tão somente ficar no mesmo lugar ou retroceder. 

Se até agora fomos capazes de abrir tantas portas, estou certa de que 

poderemos prosseguir...” (p. 102) 
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Os projetos pedagógicos são o desafio presente dos Cursos de 

Nutrição. Citando introdução constante da proposta preliminar do Projeto 

Pedagógico do Curso de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. (2002), 

transcrevemos  sua análise sobre esse importante momento. 

 

 “... Desde os anos 80 a problemática do projeto pedagógico tem 

comparecido na pauta de discussão dos educadores, contrapondo-se ao 

planejamento centralizado e tecnicista da década de 70 e se orientado para 

a institucionalização, na educação, de espaços políticos formais. Como 

proposição o Estado integrou, em 1993, as formulações do Plano Decenal 

de Educação para Todos e, em 1996,  com a nova Lei de Diretrizes e Bases 

– LDB - Lei nº 9.394/96 ganhou caráter compulsório e função estratégica na 

convergência das reformas educacional e do Estado.” (disponível em 

www.ufba.gov.br). 

 

Ainda segundo este histórico, os cursos de nível superior do País se 

caracterizavam pela ênfase nos perfis profissionais, objetivos e grade 

curricular, não apresentando explicitamente os princípios básicos que 

norteiam um Projeto Pedagógico.  

Afirma que, a partir de 1990, ajustes contínuos foram sendo efetuados 

na perspectiva de acompanhar a evolução do conhecimento técnico 

científico na área da Nutrição e Saúde, assim como as mudanças no perfil 

epidemiológico, mas admite que esses ajustes se realizaram apenas no 

sentido de reformular conteúdos programáticos das diferentes disciplinas 

e/ou inclusão de disciplinas.  
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Esclarece que na última década além dos motivos acima citados, para 

os ajustes realizados, os cursos de nível superior têm sido também 

estimulados, pelas novas relações impostas pelo mundo do trabalho, a 

incorporarem, no seu processo de formação, conhecimentos, habilidades e 

atitudes que possibilitem maior performance na auto-aprendizagem; nas 

relações inter-pessoais e uma visão mais holística do ser humano. 

 

E conclui  

“... Uma proposta de projeto pedagógico fundamenta-se em 

princípios que estão vinculados aos eixos educacionais definidos para o 

curso, a saber: perfil profissional, competências, objetivos educacionais, 

eixos temáticos, organização curricular, estratégias educacionais, sistema 

de avaliação da aprendizagem e processo de acompanhamento e avaliação 

do curso. Um projeto pedagógico deve incorporar ainda: condições 

estruturais de implantação e viabilização do Projeto como infra-estrutura de 

suporte para implantação do projeto pedagógico, o que inclui aspectos 

relacionados ao programa de aperfeiçoamento pedagógico, programa de 

suporte para o corpo discente, programa de modernização da infra-estrutura 

acadêmica, programa de capacitação do corpo técnico administrativo e 

modernização da gestão acadêmica.(disponível em www.ufba.com.br). 

 

 

Vários Cursos de Nutrição no país estão em franco processo de 

reflexão e dedicados ao debate das mudanças introduzidas pela nova Lei de 
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Diretrizes e Bases e suas conseqüências  no debate  e re-elaboração dos 

seus projetos pedagógicos. 

 

Comentando sobre a construção da Identidade Profissional o 

nutricionista Santos(1989) afirma que:  

 

“... Este tem sido um exercício que ultrapassa a questão pedagógica, 

não menos importante, para docentes, na maioria das vezes não 

profissionalizada especificamente como tal. Porém, há um sentimento 

crescente de que um conjunto padronizado de diretrizes e metas  

 

 

curriculares nacionais é indispensável para elevar o padrão e fazer 

com que as escolas sejam responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de 

seus alunos. (p. 118 ). 

 

 

Segundo Silva (2001), professores e gestores são obrigados a 

aprofundar seus conhecimentos das matérias acadêmicas e mudar 

concepções sobre o próprio conhecimento. Isto terá como conseqüência 

maior integração entre professores, administradores e alunos, tornando-os 

mais responsáveis, cooperativos e participativos.(pg  57) 

 

Portanto os cursos de graduação em nutrição devem adequar seus 

objetivos às tendências de novos modelos de prática profissional e 

considerar a evolução dos serviços de saúde e as mudanças sociais, 
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definindo seus novos currículos com clareza e precisão frente ao perfil que 

se propõe para o nutricionista. 

 

O convite à reflexão filosófica sobre a conduta do nutricionista é 

assunto que exige amadurecimento conjunto. 

 

Todos esses aspectos não devem ser apenas conteúdos explorados, 

mas também atitudes vivenciadas nas atividades realizadas e até nas 

entrelinhas das propostas manifestadas pelo conjunto de docentes, com 

objetivo de dar visibilidade e concretude à identidade do profissional 

pretendida pelo  Curso. 

Conhecer os movimentos que os docentes nutricionistas têm 

realizado, as modificações que têm proposto nas suas abordagens 

educativas e as questões que têm trazido para alimentar a análise crítica 

da atuação profissional, é de fundamental importância para o 

reconhecimento dos pontos frágeis a serem trabalhados no sentido de 

uma efetiva profissionalização do nutricionista, o que não é apenas 

urgente, como representa um resgate de uma dívida, não só com a 

categoria profissional, mas com a própria sociedade. 
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OBJETIVOS 

 

 “A mente que se abre a uma 

idéia, jamais voltará ao seu 

tamanho original.” 

Albert Einstein 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar, a partir de depoimentos de alunos e coordenadores de cursos de 

Nutrição do município de São Paulo, o ensino da temática “Identidade 

profissional”, nestes Cursos. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

a) Investigar a concepção que alunos e coordenadores de cursos têm 

sobre “Identidade Profissional”. 

 

b) Identificar conteúdos que contemplam a temática “identidade 

profissional”; durante a Graduação. 

 

c) Caracterizar a forma e o momento no qual estes conteúdos são 

contemplados. 

 

d) Levantar expectativas dos coordenadores de Cursos e estudantes 

quanto à necessidade e aperfeiçoamento desta abordagem. 
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       METODOLOGIA 

 

“Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto 

 É como se abrisse o mesmo livro numa pagina nova” 

 

 Mario Quintana 
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  4. METODOLOGIA 

 

4.1 Referencial teórico metodológico 

 

Para a realização deste estudo, apoiamo-nos na abordagem 

qualitativa, com enfoque nas concepções que os estudantes têm do 

profissional que desejam ser, e de seus professores nutricionistas que, no 

exercício da coordenação de Cursos, têm conhecimento global da proposta 

de trabalho desenvolvida pelos mesmos, bem como dos objetivos na 

formação do nutricionista pelos referidos Cursos. 

 

Essa escolha levou em consideração as afirmações de Richardson 

(1989), sobre a determinação de métodos: 

 

“...em sentido genérico, método significa a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos, e  a natureza do 

problema ou nível de aprofundamento desejado determina a escolha do 

método.”(p. 29) 

 

Bem como a observação do mesmo autor sobre esta modalidade de 

pesquisa(1989). 

 

“... a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção 

do investigador, justifica-se especialmente, por ser uma forma adequada  
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para entender a natureza de um fenômeno social. Isto por que os estudos 

que empregam essa metodologia podem descrever a complexidade de  

 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos”.(pg.38-9) 

 

Levamos em conta, também,  dentre os autores consultados, as 

observações de Minayo (1999), sobre variáveis não quantificáveis. 

 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 

se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados , 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. ( p.10) 

 

e  de Gil(1996),  quando valoriza a compreensão ou interpretação do 

fenômeno social. 

 

 “A pesquisa qualitativa rejeita a possibilidade de descoberta de leis 

sociais e está mais preocupada com a compreensão ou interpretação do 

fenômeno social, com base nas perspectivas dos atores por participação em 

suas vidas. Seu propósito fundamental é a compreensão, explanação e 

especificação do fenômeno”. (pg.17) 
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Consideramos ainda as afirmações de Bogdan e Biklen (apud LUDKE E 

ANDRE, 1986), quando argumentam que: 

 

“... O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 

compreender o comportamento e experiências humanos, ...tentam 

compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados e descrever em que consistem estes mesmos significados..... 

Estabelecem diálogos com os sujeitos relativamente ao modo como estes 

analisam e observam os diversos acontecimentos e atividades, encorajando-

os a conseguirem maior controle sobre suas experiências,.....(pg70). 

 

Entendemos que esta opção possibilitou maior aproximação do foco 

de análise,  permitindo maior compreensão do mesmo. 

 

  Aqui é importante lembrar a observação de Minayo (1999), que 

ressalta que : 

 

“...  A pesquisa nesta área lida com seres humanos que, por razões 

culturais, de classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, têm um 

substrato comum de identidade com o investigador, tornando-os 

solidariamente imbricados e comprometidos, como lembra Levi-

Strauss(1975): “Numa ciência, onde o observador é da mesma natureza que 

o objeto, o observador, ele mesmo, é uma parte de sua observação”(p. 14) 
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4.2 O contexto da pesquisa 

 

 Foram estudados 09 cursos (08 do setor privado e 01 público): 05 

pertencentes a Universidades (08 campi), 3 a Centros Universitários (06 

campi) e 1  pertencente a Instituição “tipo” Integrada, num total de 15 campi,  

universo dos Cursos que já formaram suas primeiras turmas no Município de 

São Paulo. O QUADRO I apresenta o número atual de cursos de graduação 

em Nutrição no município de São Paulo. Não foi analisado um Curso 

instalado nesta região por não ter concluído sua primeira turma.  
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QUADRO I -  DISTRIBUIÇÃO EM Nº ABSOLUTO DE CURSOS DE 

NUTRIÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, JANEIRO 2005. 

INSTITUIÇÃO CURSO CAMPI 

UNIVERSIDADES 

PUBLICA 

PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

PRIVADA 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 

  01 

  02 

  03 

  06* 

  01 

  01** 

CENTROS 

UNIVERSITÁRIOS 

G 

H 

I 

  02 

  01 

  03 

FACULDADE 

INTEGRADA 

J   01 

TOTAL 10  21 

Fonte : www.cfn.org.br 

*( 05 CAMPI INICIARAM EM JANEIRO DE 2005 

**( 1ª TURMA NÃO CONCLUIDA) 

 

 

Para melhor compreender a dimensão do município de São Paulo na 

distribuição dos cursos de Nutrição no Brasil recorremos à última atualização 
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do número de cursos de graduação de nutricionistas (janeiro de 2005), 

elaborada pelo Conselho Federal de Nutricionistas e disponibilizada em site 

da Instituição. Há na atualidade 241 cursos de Nutrição com a distribuição 

regional apresentada na Tabela I, abaixo.  

 

TABELA I – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CURSOS DE 

NUTRIÇÃO NO BRASIL EM JANEIRO DE 2005. 

 

Região 
Cursos 

Nº absoluto   % 

Norte 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 

     09 

     26 

     15 

   143 

     48 

  3,73 

10,78 

  6,22 

 60,35 

 19,92 

Total    241 100,00 

Fonte –  www.cfn.org.br 
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É interessante também observar a distribuição destes cursos na 

região sudeste brasileira, onde o Estado de São Paulo representa 

aproximadamente 54%  dos cursos, conforme tabela II, abaixo. 

 

TABELA II – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CURSOS DE 

NUTRIÇÃO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL, EM JANEIRO DE 2005. 

 

Estado 
Cursos 

Nº absoluto   % 

          Espírito Santo 

          Minas Gerais 

         Rio de Janeiro 

          São Paulo  

 

  04 

  45 

  21 

  77 

 

 

   2,72 

 30,61 

 14,28 

 53,39 

 

Total 147 100,00 

Fonte –  www.cfn.org.br 

 

 

 Dos 77 cursos da região sudeste, 26 estão localizados no 

município de São Paulo.  
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No que diz respeito à tipologia das Instituições, verifica-se que do total 

de cursos  no Brasil, 28( 11,61%) são públicos e 213 particulares (88,39%), 

sendo que 34% destes últimos estão localizadas no Estado de São Paulo, 

conforme . 

 

Pretendeu-se ao estudar o Município de São Paulo, oferecer 

subsídios para o objeto de pesquisa estudado, ou seja, a análise do 

desenvolvimento da Identidade Profissional do nutricionista, durante o curso 

de Graduação, dada a significativa proporção deste município no conjunto 

de cursos  de Nutrição brasileiros. 

 

 

4.3 Os sujeitos da pesquisa  

 

Minayo (1999) propõe, para a pesquisa qualitativa, uma amostra que: 

 

� Privilegia os sujeitos sociais que detêm os atributos que o 

investigador pretende conhecer;  

� Considera-os em número suficiente para permitir uma certa 

reincidência das informações, porém não despreza  
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� informações impares cujo potencial explicativo tem que ser 

levado em conta; 

 

� Entende que na sua homogeneidade fundamental relativa aos 

atributos, o conjunto de informantes possa ser diversificado 

para possibilitar a apreensão de semelhanças e diferenças; 

� Esforça-se para que a escolha do lócus e do grupo de 

observação e informação contenham o conjunto das 

experiências e expressões que se pretende objetivar com a 

pesquisa.(pg 102) 

 

Assim, entrevistamos os 09 coordenadores dos Cursos mencionados, 

por considerar que tinham clareza da globalidade do trabalho desenvolvido  

pelo Curso que coordenam, e dos objetivos específicos da Instituição na 

formação do nutricionista. 

 

Foram entrevistados também, de 1 a 3  alunos de último ano de cada  

Curso de Nutrição estudado, por compreender que no último ano letivo já 

tenham uma visão geral da profissão e façam uma análise crítica do 

aprendizado recebido   e, possivelmente,  uma síntese do tema objeto de 

estudo. Por seleção aleatória um total de 17 estudantes foram entrevistados 

por adesão espontânea à pesquisa, estando 08 Cursos representados, uma 

vez que um dos Coordenadores, apesar de ter participado da pesquisa,  
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inviabilizou nosso contato com os alunos do 4º ano, por problemas 

internos da Instituição. 

 

4.4 Os instrumentos da pesquisa 

 

 Segundo Richardson,(1989),  

 

“Recorre-se à entrevista sempre que há necessidade de obter dados 

que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais e que 

podem ser fornecidos por pessoas, especialmente quando se trata de 

estudo de opiniões.A entrevista possibilita registrar, além disso, observações 

sobre comportamento e atitudes do entrevistado”. (p. 161)  

 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa a entrevista semi 

estruturada, considerada por vários autores como um dos principais 

meios que o pesquisador tem de realizar, numa pesquisa qualitativa,  a 

sua coleta de dados. 

  

Triviños( 1987), explica: 

 

“Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela 

que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira o 

informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de  

 



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 70 

 

 

suas experiências dentro do foco colocado pelo investigador, começa 

a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.”(p. 146) 

 

e reafirma: 

 

“ queremos privilegiar a entrevista semi estruturada porque 

esta, ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, 

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias , enriquecendo 

a investigação.”(p. 146). 

 

A técnica adotada foi a não diretiva, onde o pesquisador não dirige o 

entrevistado, mas apenas guia a entrevista e mantém-se interessado no que 

ele fala. O entrevistado tem liberdade de falar, pode abordar o tema na 

forma que quiser, permitindo-se sua análise e manifestando interesse e 

prestando atenção do começo ao fim. 

 

No presente estudo, os eixos norteadores da entrevista foram para 

coordenadores: a concepção sobre Identidade Profissional e sua construção 

durante o Curso, (disciplinas e conteúdos que a oportunizam e 

desafios/sugestões para uma melhor abordagem).  

 

E para estudantes, sua concepção sobre identidade profissional  

(através da sua leitura sobre áreas de atuação, atribuições e 

reconhecimento do nutricionista pela equipe de saúde e sociedade )  e a  



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 71 

 

construção  desta Identidade Profissional durante o curso ( através da 

análise de sua formação no tema e sugestões para sua melhor abordagem). 

 

 

Para o momento da entrevista foram elaborados roteiros (anexo 1 e 

2), onde os aspectos mencionados foram dispostos através de perguntas 

apresentadas em seqüência lógica e respeitado o sentido de seu 

encadeamento. 

 

Os entrevistados foram contatados pela pesquisadora, por telefone ou 

no caso de estudantes, também em reuniões de estágio desenvolvidas 

periodicamente pelos Cursos. Neste primeiro contato, receberam uma 

informação sucinta sobre os objetivos da entrevista , procurando-se garantir 

a  realização das entrevistas pela própria pesquisadora, em local e horário 

de conveniência para o entrevistado e buscando-se condições para que ela 

ocorresse com tranqüilidade e discrição. 

 

No primeiro momento do encontro foi-lhes apresentado uma síntese 

do estudo proposto, além do cumprimento das exigências da resolução 

Ministério da Saúde nº 96/1996 sobre ética na pesquisa. 

 

 A listagem de questões foi então apresentada, para conhecimento, 

ressaltando-se que a entrevista deveria transcorrer num clima de 
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informalidade e que o roteiro mencionado teria a flexibilidade possível, 

dando-se oportunidade para os entrevistados discorrerem livremente sobre o 

tema. 

 

A entrevista ocorreu em clima de confiança, tendo a pesquisadora se 

proposto a ouvir mais do que falar. Apenas fez-se intervenções no momento 

das perguntas ou quando necessário, reconduzindo a entrevista ao assunto 

objeto da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas para 

análise, e para tanto obteve-se autorização prévia dos entrevistados.  

 

A transcrição mencionada foi realizada na forma original, e depois 

digitada. 

 

 

4.5 -  Análise de dados 

 

Minayo (1999), chama a atenção para três obstáculos para uma 

análise eficiente. O primeiro diz respeito à ilusão do pesquisador em ver as 

conclusões como transparentes o que pode levá-lo a uma simplificação dos 

dados ou conduzir a conclusões superficiais ou equivocadas.  

 

O segundo se refere ao fato de o pesquisador se envolver tanto com 

os métodos e técnicas a ponto de esquecer os significados presentes em 

seus dados, o que levaria a uma não consideração de dados coletados,  
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Por fim, o terceiro obstáculo relaciona-se à dificuldade que o 

pesquisador pode ter em articular as conclusões que surgem dos dados 

concretos com conhecimentos mais amplos e abstratos. (pg 68-69). 

 

Na escolha da técnica de análise optamos pela análise de conteúdo, 

considerando desde a sua definição  por Bardin (1977) como: 

 

“...um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam 

inferir conhecimentos relativos às condições de produção destas 

mensagens”. (  p. 42 ). 

                                                                                                                                           

Até a argumentação de Franco (2004),  para quem, apesar de várias 

controvérsias, o uso da análise de conteúdo é crescente na  análise de 

dados em pesquisas qualitativas.  

 

O ponto de partida para este tipo de análise, para esta autora, é a 

mensagem expressa que teria um significado(generalizado), um 

sentido(atribuição pessoal), e estaria sujeita ao contexto dos seus 

produtores. As relações e comparações contextuais a uma teoria, estariam 

direcionados pelo pesquisador, dependendo muito da sua sensibilidade, 

intencionalidade e competência teórica.  
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Do ponto de vista analítico instrumental o conceito de BARDIN foi 

fundamental para a compreensão dos dados fornecidos em entrevistas.Ele 

permitiu explicitar e sistematizar o conteúdo das mensagens e a expressão 

deste conteúdo, a partir de um conjunto de técnicas parciais e 

complementares. O objetivo desta abordagem foi o de efetuar deduções 

lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens do estudo.  

De acordo com Bardin (1977), as fases de análise de conteúdos, 

organizam-se cronologicamente em: 

 

� Pré análise – de organização propriamente dita, que visa 

operacionalizar e sistematizar idéias, elaborando esquemas de 

desenvolvimento de trabalho. É bastante flexível, permitindo 

eliminação, substituição e introdução de novos elementos que 

contribuam com o estudo. Abrange três aspectos: escolha do 

material, formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de 

indicadores para a interpretação dos resultados. Deve-se proceder 

uma leitura superficial do material, para uma posterior escolha dos 

documentos principais, respeitando-se os princípios: exaustividade 

(nenhum documento-tipo pode ser descartado), representatividade 

(deve existir fidelidade aos documentos que integram o conjunto),  
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homogeneidade ( não devem ser aceitas particularidades), e 

adequação( atender aos objetivos da pesquisa). 

 

� Análise de material: consiste basicamente em codificação, 

categorização e quantificação da informação, 

 

� Técnica de análise de conteúdo: entre as possibilidades de 

categorização, a mais utilizada, mais rápida e eficaz, que sempre 

se aplica a conteúdos diretos(manifestos) e simples, é a análise 

por temas ou análise temática. Consiste em isolar temas de um 

texto e extrair as partes utilizáveis, de acordo com o problema 

pesquisado, para permitir sua comparação com outros textos 

escolhidos da mesma maneira. Geralmente se escolhem dois tipos 

de temas: principais e secundários. 

 

Partindo-se destas premissas, os dados foram então organizados 

primeiramente em quadros, onde anotamos as respostas dos diferentes 

entrevistados, por tipo de sujeitos, a cada pergunta formulada, 

transcrevendo literalmente a resposta dada a cada pergunta. 

 

Fez-se uma leitura exaustiva deste quadro, o que  permitiu a definição 

de dois grandes eixos de abordagens, a saber:  “Concepção sobre 
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Identidade Profissional do Nutricionista” e “Ensino e aprendizagem do tema 

Identidade Profissional”. 

 

Com esta temática, elaboramos novos quadros, agora dispondo 

novamente as respostas, e apontando-se os aspectos que se apresentavam 

similares, ou ímpares, contraditórios ou complementares em cuja leitura 

então nos debruçamos mais uma vez. 

 

Os resultados com a discussão pertinente são apresentados nos 

próximos capítulos.  
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A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO 

NUTRICIONISTA - CONCEPÇÕES DE 

ESTUDANTES E COORDENADORES 

DE CURSOS 

 

 

 

Penetra surdamente no reino das palavras 
                                            .... 

Chega mais perto e contempla as palavras 
                       Cada uma 

Tem mil faces secretas sob a face neutra 
E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível, que lhes deres: 
Trouxeste a chave? 

 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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5. A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO NUTRICIONISTA - CONCEPÇÕES 

DE ESTUDANTES E COORDENADORES DE CURSOS 

 

 

Para investigar a concepção que alunos e coordenadores de cursos 

têm sobre o “ser nutricionista” abordamos de maneira diferente os dois 

grupos.  

 

Aos primeiros interrogamos sobre o conceito e visão da prática do 

profissional, uma vez que se tratava de estudantes de último ano de curso e 

teoricamente, recém ingressos na prática profissional através de seus 

estágios curriculares, realizados normalmente nos dois últimos semestres 

dos Cursos de Nutrição. 

 

Optou-se por lhes formular  diferentes questões acerca de suas áreas 

de atuação , suas atribuições e reconhecimento social desta profissão, bem 

como sua atuação em equipe multidisciplinar, partindo-se do principio que 

não estariam aqui presentes a vivência  profissional, fator limitante nesta 

concepção, mas opinião igualmente importante, por expressar a imagem 

construída deste profissional pelo futuro nutricionista.  

 

Aos coordenadores foi perguntado diretamente sobre concepção da 

“Identidade Profissional do Nutricionista”.   
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Em  texto  publicado por Ypiranga (1990), pesquisadora muito 

presente no  estudo da história do nutricionista no Brasil,  já era discutido o 

embrião desta temática, quando  propunha a distinção clara entre o objeto 

de estudo do nutricionista, a ciência da Nutrição, e o objeto de trabalho deste 

profissional: a alimentação do homem. 

 

Partia do conceito de Nutrição mais difundido, o de F. Stare, para 

quem “Nutrição é o estudo da relação entre o homem e o alimento”, que a 

definia como ciência aplicada, e que foi utilizado nas  reflexões da autora. 

 

Assim, para ela,  a conceituação do objeto de estudo da Nutrição 

implicaria em vários desdobramentos. A percepção integral deste objeto – 

relação homem /alimento – necessitaria do conhecimento, não apenas do 

homem, em sua natureza biológica, psicológica e social, isto é , nas suas 

dimensões individual e coletiva, do alimento, em sua natureza específica( 

processos físico-químicos) e em suas formas de produção e transformação 

para a alimentação humana, mas sobretudo das relações desses 

componentes, relações estas que se processam sob condições históricas e 

culturais, específicas a cada sociedade. 

 

Este objeto de estudo assim definido, faria da Nutrição uma ciência 

multifacética, onde a participação multiprofissional seria imprescindível ao  
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seu entendimento e desenvolvimento, já que o conhecimento não se 

esgotaria na ação de um único profissional. 

 

Argumentava então que, se o objeto de estudo da Nutrição como 

ciência, é amplo, polifacético e mutiprofissional, o objeto de trabalho dos 

diversos profissionais, cuja formação se baseia na ciência da Nutrição 

necessitaria definição específica e delineamentos claros, já que seria a 

atuação profissional sobre este objeto que o identificaria perante a 

sociedade em que estava inserido.  

 

Afirmava que o processo de trabalho em saúde objetiva a 

produção/manutenção da saúde, individual ou coletiva, do homem e para 

isso se divide em diversos processos especializando vários profissionais, 

segundo a especificidade de sua prática, defendendo para o  nutricionista a 

ação específica de atenção dietética. 

 

Conceituava atenção dietética como o conjunto de ações relacionadas 

à alimentação humana, que visam a promoção, a prevenção e a 

recuperação do estado nutricional podendo ser individual ou coletiva, se 

dirigida à população. Seus componentes para atendimentos a indivíduos 

seriam a anamnese alimentar, a avaliação nutricional, o cálculo de dietas,  a 

prescrição dietética, a orientação alimentar ou dietética e o controle do 

processo de atendimento. 
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Para a atenção dietética coletiva, as atividades seriam o diagnóstico 

do problema alimentar/nutricional e planejamento de intervenções que 

seriam exercidas em diferentes níveis de atendimento e com diferentes 

características, dependentes do setor onde estivessem inseridas, tais como 

Saúde, Educação, Agricultura...entre outros. 

 

Fazia ainda um relato do desenvolvimento profissional do nutricionista 

no Brasil e apontava para a necessidade de estudos sobre a atuação deste 

profissional, mais especificamente no campo da sua prática, linha de 

estudos que o subsidiaria  para a construção da sua identidade . 

 

O primeiros estudos subseqüentes se dedicaram principalmente a 

analisar a formação do nutricionista e perfil dos alunos egressos dos Cursos 

de Nutrição, que tiveram seu número bastante ampliado na década de 80, o 

que delimitou o ensino como  área prioritária para a pesquisa. ( Boog, 1989; 

FEBRAN, 1987; Gil,1986)  

 

Em meados dos anos 80 e mais intensamente na década de 90, 

surgiram os principais estudos sobre identidade do nutricionista, assunto de 

interesse crescente entre os profissionais. (Bosi, 1996; Santos,1988; 

Rottemberg e Prado, 1991; Prado e Abreu, 1993, Viana, 1996). 

 



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 82 

 

 

Bosi destacou em seu estudo de 1996 que: 

 

“.... a revisão bibliográfica apontou uma escassez bastante 
acentuada de trabalhos referentes à reflexão dos profissionais sobre a sua 
prática, abordando quase que exclusivamente a formação ou os aspectos 
descritivos da prática considerada a priori como prática de uma 
profissão.......”( p. 22) 
 

E acrescentou: 

  
“... tudo o que consultamos e vivenciamos até aqui aponta a questão 

da identidade profissional como um dilema central para o nutricionista, já 
que este não parece ter claro para si o objeto de sua prática, suas funções, 
atribuições e compromissos.....(p. 21). 

 

 Esse autor explicitou a identidade profissional como: 

 

“.....ao que define um nutricionista no exercício da sua prática. Para 
além do conteúdo do trabalho,  tal conceito abrange também a percepção 
desse fazer cotidiano, expresso como um conjunto de valores 
compartilhados pelo grupo...(p. 21) 
 

 

Em um mundo em rápida e constante transformação como o da 

atualidade, é natural que tenhamos aflorada essa preocupação e, 

freqüentemente haja o relato de verdadeiras “Crises de Identidade”, também 

nas profissões da área da saúde.  

 

Especialmente a partir do movimento da Reforma Sanitária 

empreendido no Brasil desde o final da década de 80, e finalmente 

consubstanciado na aprovação da lei 8080/91 sobre o Sistema Único de 

Saúde , estudos sobre as mudanças necessárias na atuação dos  
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profissionais de saúde foram desenvolvidos nas diferentes profissões 

desta área.  

 

Na visão dos coordenadores dos Cursos de Graduação de 

Nutricionistas investigados no presente estudo, ficou evidenciado que o 

conceito de “identidade profissional” não tem sido objeto de aprofundamento 

pelos cursos, embora já tenhamos à disposição os estudos mencionados. 

 

“...nós temos 65 anos de Curso de Nutrição, e acho que em  
pouquíssimas ou raríssimas oportunidades, esse assunto foi colocado...” 
C10 
 

 

Alguns coordenadores consultados, afirmaram que esta identidade 

profissional ainda não está consolidada, correlacionando-a à autonomia do 

nutricionista. 

 

“...eu acho que nós ainda não a sedimentamos, a gente busca 
mais autonomia dentro da equipe de saúde, portanto está revendo 
conceitos, está sempre se perguntando que papel a gente está 
ocupando...” C4   

 
 
 
O surgimento do nutricionista no Brasil está vinculado à iniciativa de 

médicos e enfermeiras que o conceberam como um profissional de nível  
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pós-médio, voltado inicialmente para a administração de programas 

institucionais e mais tarde incorporado ao setor hospitalar e saúde pública.    

 

Dessas vertentes, o profissional foi ampliando suas  possibilidades  de 

atuação, a partir de conquistas efetivas e abrangendo atividades de 

complexidade crescente, à medida que a ciência da Nutrição evoluía. 

 

Entretanto, ainda são freqüentes os depoimentos sobre a sua 

necessária  autonomia  técnica, especialmente no que diz respeito a sua 

atuação em equipe multidisciplinar de saúde. 

  

É relevante a observação de Santos (1988) que, sob um ponto de 

vista histórico, considera o dietista (precursor do nutricionista) 

 

“... Uma função que descolada da prática da enfermagem passa a 
constituir mais um agente de Saúde, trazendo já em sua origem histórica as 
determinações de uma prática complementar ao ato médico e a esta 
subordinada técnica e cientificamente..”.(p.39). 

 
 

Igualmente importante é também considerar a afirmação de Bosi 

(1996), no seu estudo sobre as características profissionais do nutricionista: 

 

 

“...vêem-se com clareza os obstáculos que se apresentam, desde a 
origem do dietista, para a conquista de autonomia técnica. Dentre os 
determinantes que podemos ressaltar pesarão:  as características da base 
cognitiva, decorrentes         do baixo poder de determinação e de 
participação da própria categoria no desenho desta formação e produção do 
saber, o pouco prestigio e status atribuído a categoria, uma vez que já nasce  
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subordinada tecnicamente, e a própria dificuldade de delinear 

claramente o seu objeto, fruto de uma dupla personalidade já instalada na 
ocasião do seu surgimento, dentro e fora da saúde....(p.60). 

  

 

Segundo Machado& Pierantoni (1994), ao analisar as profissões da 

saúde, há consenso entre os teóricos do campo da sociologia das 

profissões, de que: 

 

“.... a existência de um corpo esotérico de conhecimento (base 
cognitiva) e a orientação para um ideal de serviço (mercado de trabalho), 
conferindo-lhe exclusividade no ofício, são atributos inquestionáveis para se 
definir profissão. A advocacia, engenharia, o clérigo, magistério...por 
exemplo, são nesta perspectiva considerados profissões. Já os 
farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, entre outras, são classificados 
como semi-profissões. A justificativa para tal diferenciação é a ausência (no 
segundo caso), de um corpo de conhecimento específico, que lhe daria 
autonomia de decisão e ação, e a inexistência de um mercado de trabalho 
inviolável, que lhe assegure exclusividade e clientela cativa, como ocorrem 
com os médicos, advogados, sacerdotes, engenheiros,...etc” (p.17) 

 

 

De acordo com o autor, devido a complexidade da sociedade 

moderna, existiriam barreiras que, por vezes, impediriam ou dificultariam que 

a atividade profissional fosse exercida na sua plenitude. Seriam os contextos 

organizacionais que ameaçariam a autonomia e o ideal de serviço e 

constrangimentos ambientais(sociais, políticos, econômicos, entre outros) 

que iriam interferir diretamente no exercício profissional. 

 

Uma concepção de identidade vinculada à área de atuação, perfil e 

até mesmo atribuições, vistos principalmente sob as lentes da especificidade 

técnica, aparece tanto nas falas dos coordenadores como nas dos alunos. 
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“...é um profissional que tem uma responsabilidade muito grande, em 
relação aos outros profissionais da equipe de saúde, ...é que ele é 
especialista da área de nutrição...” C6,  
 

 
 
“ ... em qualquer lugar que o alimento está, a nutricionista pode atuar 

por que é especializada em nutrição...”E17 
  

 

Entendendo-se que um dos componentes da Identidade Profissional é 

a especificidade da área de atuação, que lhe confere autoridade cognitiva 

em determinada temática, a grande maioria dos coordenadores e estudantes 

entrevistados, relacionou a Identidade Profissional do nutricionista à área de 

saúde. 

 

“...hoje podemos dizer que o perfil desse profissional,...posso 
caracterizar como nutricionista o profissional da área da saúde, com 
formação generalista, ou seja, com visão ampla de todas as áreas em que a 
ciência da nutrição pode atuar..”.C3 

 
“... aí temos a parte focada na saúde, interagindo com o paciente, no 

hospital, no ambulatório, instituições do tipo creche, que a gente pode estar 
atuando...  E1” 

 
 

A Nutrição, juntamente com biologia, biomedicina, educação física, 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina 

veterinária,  odontologia, psicologia, terapia educacional e serviço social, 

acrescidas de administração hospitalar e saúde coletiva, são consideradas 

profissões de saúde, segundo o próprio Ministério da Saúde (texto disponível  

http://portal.saude.gov.br/saude/ - jan 2005) 
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O próprio profissional se auto define, em documento elaborado por 

uma comissão de nutricionistas de diferentes instituições, e publicado na 

Revista Nutrição em Pauta, julho a agosto, (2000). 

 

“...Com formação de nível superior, o nutricionista atua em 
diferentes áreas ligadas à alimentação e nutrição, proporcionando 
melhoria nas condições de vida e saúde do público que atende. Sua 
prática assegura, além de uma alimentação balanceada, através do 
planejamento e elaboração de cardápios, considerando as 
características individuais: idade, sexo, atividade física, patologias, 
momentos biológicos específicos (gravidez, adolescência, terceira 
idade...), a racionalização dos custos com alimentação e orientação 
quanto ao correto armazenamento e recepção dos gêneros, tendo 
em vista a qualidade e otimização dos recursos existentes, o controle 
das condições higiênico-sanitárias do Serviço de Nutrição em todos 
os setores, evitando possíveis contaminações, treinamento, 
orientação e coordenação dos funcionários que desenvolvem 
atividades relacionadas ao serviço de alimentação, e implementação 
de programas de educação alimentar, buscando a promoção da 
saúde”(P.1). 

 

 

No contexto de concepção de identidade voltada para a área de 

atuação, os alunos enumeram além das áreas tradicionais de atuação dos 

nutricionistas - clínica, saúde pública e administração de serviços - outras  

que o avanço da ciência e as novas necessidades do mercado globalizado 

têm permitido ampliar, especialmente marketing, controle de qualidade de 

alimentos e esporte. 

 

“....área social, clínica, de produção, marketing,.esporte......E6” 

 

Bosi  (1996), afirma que: 
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“... em termos específicos, Alimentação Institucional, Clínica e 

Nutrição em Saúde Pública, são hoje as três  áreas  principais e também os 
eixos organizadores do currículo de formação (disciplinas e estágios 
práticos)...”(p.92) 

  
  

Em pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Nutricionistas junto 

aos Conselhos Regionais, sobre o panorama de atuação dos profissionais e  

 

do seu mercado de trabalho, constatou-se, especialmente na região 

compreendida pelo CRN3 ( MS, PR e SP), que  o mercado de trabalho vinha 

exigindo um novo perfil do nutricionista. 

 

Nesta região, as áreas de maior atuação do nutricionista eram a de 

alimentação institucional (concessionárias e serviços de auto-gestão) e 

nutrição clínica (hospitais).  

 

As áreas em expansão eram naquele momento, a de ensino, 

hotelaria, gastronomia, atendimento domiciliar (home care), personal diet, 

nutrição em estética, nutrição esportiva, nutrição bio-molecular e terceiro 

setor . 

 

Segundo a avaliação do CRN3, os Cursos de Graduação não vinham 

acompanhando esta evolução. As mudanças curriculares, deveriam ocorrer 

com maior agilidade, possibilitando a formação de um nutricionista mais 

próximo daquilo que o mercado esperava. 
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Para o CRN-3, uma das medidas para essa conquista poderia ser 

uma legislação baseada em parâmetros técnicos mais fundamentados e  o 

incentivo ao nutricionista para ser mais participativo nas questões sociais 

que envolvem a nutrição e a alimentação, além da própria atuação 

profissional, que deveria ser mais incisiva, com uma postura marcante. 

(Revista do CFN - Edição número 04) 

                                                                              

Outros estudantes, enumeraram as áreas de atuação do nutricionista 

a partir de suas preferências pessoais, embora referissem conhecer a 

atuação do nutricionista somente através dos estágios já realizados,  

 

“ ...tem N áreas para se atuar, mas a de saúde coletiva,  saúde 
pública,  assim... é ... vigilância sanitária, acho que é uma ótima área de 
atuação...E11” 
 

“...mais ou menos oito, por aí...  é o que me vem na cabeça,.... mas 
acho que eu gosto mais.... seria de dietoterapia e esportes...E12” 
 

“...Tem que trabalhar com voluntariado em ONGs, e através de 
doações... ajudar...seria de grande ajuda...E3” 

 
 

Especificamente para a área de administração, alguns estudantes 

apontam para uma   desvalorização do profissional, por que o acumularia de 

afazeres não vinculados diretamente à ciência da nutrição. 

 

“... tem áreas que são mais desvalorizadas. Foi o que eu percebi nas 
áreas que eu fiz estágio... Em administração você trabalha como um 
administrador, sem pensar muito nos princípios da ciência da nutrição e se 
baseia mais no administrativo e financeiro, sempre trabalhando com essa 
base de custo...e por aí fica muito limitado, né...eu acho assim, você estuda  

 



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 90 

 
4 anos e até mais e às vezes tem que fazer coisas que vão contra 

seus princípios,...E5” 
 

 

 Viana (1996), em seu estudo sobre a identidade profissional do 

nutricionista nesta área de atuação, nos revela um conflito: 

 

“...Qualificados como profissionais de saúde, porém desenvolvendo 
no interior das indústrias uma prática predominantemente administrativa, 
vivenciam , no cotidiano de seu trabalho, os conflitos resultantes de 
mensagens sociais contraditórias relacionadas ao que fazem e ao que 
deveriam fazer....”(p.117). 
 

 

Mais adiante, com base em fragmentos de discurso desses 

profissionais, nos quais se encontravam as representações que faziam de si, 

da formação e da prática, identificaria posições fundamentais para definição 

das  suas  identidades: 

 

“... a primeira refere-se à posição assumida pelos nutricionistas, na 
qual a grande maioria declara reconhecer-se como profissional de saúde. 
Esse procedimento, sugere que o nutricionista busca no próprio grupo 
reforço para assumir a identidade adquirida por meio de qualificação (ser 
profissional de saúde). Dessa ótica, parece ignorar o conteúdo de suas 
tarefas, naturalizando-as como atividades em saúde, na busca por 
assegurar e legitimar a identidade que lhe deu origem como profissional...” 
(p. 119) 
 

 

 A maioria dos alunos, defende a área clínica, que ganha maior 

importância, por que, na compreensão de alguns, seria a área que melhor 

permitiria a atuação do nutricionista. 

 

“...eu penso assim...a pessoa que está na graduação deveria ser 
mais preparada para a área clínica do que a área de administração de  
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serviços, por que a pessoa que faz o curso técnico está habilitada 

para isso e toda a base que a gente tem no curso de graduação está mais 
para a área clínica, a gente querendo ou não, parte da área clínica...E1” 

 
 

 

De acordo com Garcia R. (2004) 

 

“... A implementação de práticas que avaliem o estado 

nutricional e monitorem durante a internação ou no acompanhamento 

de pacientes crônicos, passou a ser uma recomendação para 

redução de morbimortalidade e de custos na internação. Os 

resultados de estudos nesta área reafirmam a importância do 

constante monitoramento do estado nutricional, assim como o 

acompanhamento das dietas prescritas durante a hospitalização. O 

nutricionista deve ocupar-se não apenas do diagnóstico nutricional, 

mas criar critérios de acompanhamento e controle dos fatores que 

contribuem para os problemas nutricionais tanto por carência como 

relacionados à obesidade...”(p.62) 

 

Finalmente houve aqueles que preferiram não definir área de atuação 

mas atribuição principal, que seria desenvolvida pelo profissional em 

qualquer área de atuação. Foram especialmente valorizadas suas ações de 

promoção à saúde, saúde preventiva e defesa da qualidade de vida, tanto 

por parte dos coordenadores como dos alunos. 

 
‘ Bom,... o nutricionista, eu tenho falado com meus alunos, hoje é o 

profissional que se preocupa com a promoção da saúde através dos 
alimentos. Então, seja trabalhando em clínica, seja trabalhando em saúde 
pública, ele reconhece o tempo todo, por mais que ele, muitas vezes, se 
veja como um administrador...ele está também envolvido em cuidar da 
saúde da sua clientela...(C7), 

 
 

 “...é melhorar a alimentação... e melhorando a alimentação, melhora 
a qualidade de vida de toda a população. Hoje em dia , a qualidade de vida 
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é muito mais, melhorar a alimentação é um método de melhorar a qualidade 
de vida...E8” 

 
 
 
 

Segundo reportagem veiculada na Revista do Conselho Federal de 

Nutricionistas( ) a Junta de Consultores da Organização Mundial da Saúde 

(OMS – FAO) em Dieta, Nutrição e Prevenção de Doenças Crônicas, reuniu-

se em Genebra, de 28 de Janeiro a 1º de fevereiro de 2002, motivada pela 

crescente epidemia mundial de doenças crônicas não transmissíveis, 

reconhecendo a importância da mudança de hábitos em relação ao consumo 

alimentar decorrente das mudanças de estilo de vida da população, e 

também da industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e 

marketing globalizado. 

 

Assim recomendou, como estratégia, que os países insiram  em suas 

políticas de alimentação e nutrição, ações eficazes para prevenir estas 

tendências desfavoráveis. Estas ações abrangem a restrição de propaganda 

de alimentos não saudáveis, sobretudo as dirigidas às crianças, a exigência 

de informações mais completas e adequadas aos consumidores, o que 

implica em mudanças qualitativas na produção, processamento, distribuição 

e marketing de alimentos 

 

 

Segundo Iost, (2003) 

 

“....o profissional nutricionista hoje se constitui em uma peça 
fundamental na engrenagem alimentação – nutrição – qualidade de  
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vida. É importante enfatizar que nos últimos tempos esse segmento 
de atuação evoluiu de forma bastante rápida, embasada 
principalmente nas atitudes e posturas tomadas por seus 
profissionais....(p.56) 

 

 

 

Tanto os coordenadores como os estudantes identificam uma 

atribuição  importante ou característica da atuação do nutricionista, vendo-a 

presente em todas as áreas de atuação do profissional. Trata-se da 

orientação ou reeducação nutricional, função esta que o legitima como 

profissional de saúde, uma vez que estaria sempre aliada à prevenção de 

doenças, promoção de saúde ou ainda obtenção de melhor qualidade de 

vida.  

  

“... eu acabo me prendendo muito na reeducação de uma forma 
geral,.. Social é importante,  só que para prevenir uma obesidade, para 
prevenir uma anemia, a gente tem que ser educadora, né?...E7” 

 

“...identificar...né? identificar os problemas através de estudos, 
identificar e educar passo a passo, ver quais os objetivos que deve seguir, a 
meta que quer alcançar,... eu acredito na educação e não só para quem 
trabalha na saúde pública...E8” 
 

“... o nutricionista é um profissional da saúde... é um educador, em 
qualquer área de atuação, eu gostaria muito de reforçar isto na formação 
dos alunos,...essa visão de educador, ter uma ação transformadora no seu 
ambiente de trabalho e, obviamente baseado em toda a tecnologia, na 
técnica e na ciência da nutrição..”.C8 
 

Boog (2004), lembra que atualmente há uma notória demanda 

por orientação profissional na área de alimentação. Há uma 

percepção de que é preciso reeducar-se para tornar a alimentação  
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mais saudável, não como imposição, mas como uma chance 

de ganhar mais vida com qualidade.  

 

O autor enfatiza que não comemos nutrientes, mas alimentos 

com significados na esfera afetiva, psicológica e nas relações sociais, 

aspectos que não podem ser desconsiderados pelo profissional.  

“....Educar no campo da nutrição implica em criar novos sentidos e 
significados para o ato de comer. Foi-se o tempo em que se puxava da 
gaveta dietas prontas de 1200kcal que proibiam o consumo de tudo que 
não fosse arroz, bife grelhado e salada. Educar, no âmbito da alimentação, 
implica em conhecer profundamente o que é alimentação. ...”( p. 12) 

 

E finaliza:   

“...Educar em nutrição é tarefa complexa que pode ser pensada pelo 
paradigma da complexidade. Além da busca por um certo conhecimento 
necessário à tomada de decisões que afetam saúde, cabe analisar as 
atitudes e condutas relativas ao universo da alimentação. Atitudes são 
formadas por conhecimentos, crenças, valores e predisposições pessoais e 
sua modificação demanda reflexão, tempo e orientação 
competente”....(p.12) 

 

Para os estudantes, a atividade educativa tem uma conotação mais 

transmissiva de informações. 

 

“...então, poder passar para esse público, pra sociedade, um pouco 
de conhecimento, né, explicando direitinho como faz uma alimentação 
saudável, como faz para prevenir certas doenças...E4” 
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“ ...é a gente tentar passar os valores, né...tentar corrigir, modificar 

hábitos das pessoas, somos questionados o tempo inteiro, então, tirar 
dúvidas o máximo possível, ...E14 

 

Boog (2004), analisando o desenvolvimento da Educação Nutricional, 

tanto no Brasil como no exterior,   afirma que entre as décadas  60 e 70,  

esta era exclusivamente a mudança de comportamento observável, 

inspirada nas concepções behavioristas de educação. No Brasil, entre as 

décadas de 70 e 80, ela passou a ser vista como prática domesticadora, 

repressora e até aviltante, reprovada por todos os que prezassem a 

liberdade de expressão.  

No início da década de 90, porém, diferentes fatos fizeram com que a 

Educação Nutricional fosse lembrada como medida a ser considerada para 

reverter a tendência ao crescente consumo de gorduras, açúcares e 

produtos industrializados que não trariam benefícios à saúde. (p.3). 

 

Os coordenadores assumem uma posição  mais crítica, não  

dispensando o nutricionista do  trabalho em equipe, no contexto de saúde de 

um país com a peculiaridade brasileira,  o que certamente dá uma dimensão 

muito maior à atuação deste profissional. Avançam para uma nova definição, 

um determinado modo de atuar, com responsabilidades mais amplas. 
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“ não pode ser tecnicista como algumas linhas querem, mas voltado 

à saúde e ao social. A identidade profissional tem que estar ligada com a 
realidade social de onde ele atua...” C1 

 
 

 
Esta ênfase no trabalho em equipe foi também unânime entre os 

estudantes. Alguns remetem inclusive,  a qualidade do seu trabalho à 

situação de equipe multiprofissional.  

 

 
“...eu acho que o nutricionista não pode trabalhar sozinho, assim, é 

necessário o acompanhamento de outros profissionais, uma grande 
transdisciplinaridade, né...o nutricionista é o profissional que tem que atuar 
na sua área, juntamente,... agregando conhecimento das outras 
profissões...É legal ...E9 
 

“ ...trabalho multi, em equipe sempre dá resultado, né... desde que os 
profissionais tenham paciência, esta equipe pode dar certo, né..agindo 
sempre com disciplina, integradamente... então vai da equipe interagir para 
poder mostrar que todos têm o seu valor pra poder mostrar aquilo que 
aprendeu...E4” 

 
“...principalmente em clínica, que a gente está trabalhando com 

outros profissionais, de outras áreas, então,... tem aquela coisa de 
multidisciplinar, acho que a gente tem que respeitar a profissão do outro e 
fazer a nossa parte, conciliando com as demais para tratar o paciente, que é 
o principal...E2” 

 
 

Segundo Rodrigues e Araújo (2002) durante os últimos anos, a saúde 

vem se constituindo como um campo de construção de práticas cuidadoras, 

socialmente determinadas, dentro do qual o formato da ação médica tornou-

se hegemônico.  

 

Citando Merhy (1995), explica que o modo de operar os serviços de 

saúde é definido como um processo de produção do cuidado, sendo um  



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 97 

 

 

serviço peculiar, fundado numa intensa relação interpessoal e 

dependente do estabelecimento de vínculo entre os envolvidos para a 

eficácia do ato. Por ser de natureza dialógica e dependente, constitui-se 

também num processo pedagógico de ensino-aprendizagem.  

 

Nesse sentido, define o trabalho em saúde, no qual se inclui a prática do 

nutricionista, como um serviço que não se realiza sobre coisas ou sobre 

objetos, como acontece na indústria; dando-se, ao contrário, sobre pessoas,  

com base numa intercessão partilhada entre o usuário e o profissional. 

 

Assim sendo, propõe que, para se pensar um novo modelo assistencial 

em saúde centrado no usuário, é fundamental resignificar o processo de 

trabalho. Essa re-significação exige a mudança da finalidade desse processo, 

que passa a ser a produção do cuidado, na perspectiva da autonomização do 

sujeito, orientada pelo princípio da integralidade e requerendo, como 

ferramentas, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, o trabalho em 

equipe, a humanização dos serviços e a criação de vínculos 

usuário/profissional/equipe de saúde.  

 

Essa compreensão implicaria, segundo Souza et al., 1993, reconhecer 

que a construção de um novo modelo de saúde humanizado pressupõe a 

ampliação da dimensão cuidadora, no sentido de desencadear processos  
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mais partilhados dentro da equipe de saúde e também entre os 

profissionais e usuários, para que se garanta o vínculo e a co-

responsabilização. Implica também numa melhor combinação entre a 

capacidade de produzir procedimentos e cuidado, requerendo competências 

diversificadas por parte dos profissionais atuantes que se expressam, no 

campo da cooperação (núcleo cuidador), pelo conhecimento ético, pela 

destreza nas relações interpessoais, pelo conhecimento institucional e pela 

compreensão do processo de trabalho; no campo da direcionalidade técnica 

(núcleo profissional/específico), pelo conhecimento técnico-científico, da 

clínica, do planejamento e ainda o conhecimento sobre gerência e supervisão 

dos serviços. (p. 15) 

 

Com relação ao cuidar, entretanto, observa-se que o aluno ainda não 

tem a dimensão exata desta concepção, confundindo-o simplesmente com 

auxilio, expressão ainda carregada de um ranço assistencialista. 

 

“... o que é ser nutricionista? É ajudar as pessoas através da 
alimentação....E3” 

 
   

“...é cuidar do alimento que você ingere. Eu vejo assim, é estar 
cuidando dos alimentos que as pessoas ingerem para que elas tenham 
saúde, e observando as falhas, pra poder ir acertando,..né?...E15” 
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Apesar disso, a maioria dos alunos percebe a atuação do nutricionista 

como ampla e abrangente, presente em todas as circunstâncias em que haja 

relação entre o binômio homem e alimento.  

 
“... eu explicaria assim... o nutricionista é um profissional 

especializado em alimentação e nutrição, ou seja... ele tem conhecimento 
sobre todas as áreas que existe alimentação, né? E17” 
 

 “ ...   Bom, é um profissional que deve estar qualificado para 
trabalhar com pessoas de todos os tipos... doentes, com funcionários, com 
paciente na parte social, de vários tipos de etnia, é...classe econômica, 
social, deve estar...ah, vamos ver, formado para opinar perante alguns 
assuntos... E6” 

 

Esta visão ampla e abrangente do exercício profissional é também 

realçada pelos coordenadores. 

  

“...eu gostaria que o nutricionista que nós formamos aqui, tivesse 
uma visão abrangente, e não apenas aplicar...o técnico que aplica a ciência 
específica, mas de um profissional dentro de um contexto de saúde, de um 
país em desenvolvimento com muita diferença social...estar trabalhando em 
equipe e nesse ambiente onde vários profissionais...eu acho que você tem 
que ter essa identidade de ser um elemento da área de saúde...”C8 

 
 

 

Esta abrangência a que coordenadores e alunos se referiram, é 

enfatizada, como já descrito, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação do Nutricionista. Propõem, inclusive, competências gerais a todos 

os profissionais da área da saúde, subentendendo-se que as ações destes 

profissionais se desenvolvem em contexto de equipe, onde a ação de cada 

um é complementada pelo outro: atenção à saúde, tomada de decisões, 
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comunicação, liderança,  administração e gerenciamento e  educação 

permanente.  

 

Destaque especial é dado à atenção a saúde, devendo os 

profissionais estarem aptos a desenvolverem ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo.  

 

Neste sentido, cada profissional deve assegurar que a sua prática 

seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos.  

 

   Entretanto,  a inserção do nutricionista nas equipes de saúde é na 

realidade um primeiro e importante desafio, conforme já menciona Boog e 

col ( 2003): 

 

“.... o documento legitima o nutricionista como um profissional 
da saúde necessário à consolidação do SUS, no entanto, na prática, 
o profissional vem sendo marginalizado no sistema. O SUS prioriza a 
prevenção, a educação nutricional é primordial, mas o nutricionista 
não tem feito parte da maioria das equipes de saúde dos serviços 
públicos de assistência primária.  (p. 80)”. 

 

 

Na abordagem dos alunos, mostra-se expressiva a queixa sobre a 

baixa visibilidade do nutricionista para a sociedade.  
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“...sei lá, a população, geralmente não vai acreditar no nutricionista. 

Vai acreditar mais no médico, né...E4 
 

“...Eu vejo isso na minha própria família. O maior exemplo para mim 
é minha própria família: meu pai é super instruído e minha mãe também... e 
eles acham que nutricionista é cozinheira...Tenho que falar todos os 
dias...E5” 

 
 
 

 Essa queixa se confunde com a alegação  de falta de espaço que 

lhes estaria sendo concedido pelos demais profissionais da área de saúde,   

 
 

 
“... Numa equipe de multiprofissionais  a gente vê que a nutricionista 

... sempre fica um pouco fora... né do trabalho de todo mundo; a gente vê 
em vários estágios a gente nunca vê a nutricionista em auge. E6” 
 
 
ou, até do desconhecimento sobre o nutricionista pela equipe> 
 
 

“... não...você veja, no hospital que são profissionais de saúde eles 
não fazem a mínima noção do que a gente pode fazer... muitas vezes eles 
acham que a gente tem a doença e o que vai resolver é o remédio, a 
alimentação é um detalhe... então, eu tenho certeza de que se o profissional 
da saúde não sabe... que dirá a população...E5” 

 

 

Os coordenadores mencionam essa insatisfação quando se referem à  

falta de consolidação da identidade do nutricionista na atualidade 

 

“... acho que a gente não gosta da identidade passada, a que foi 
formada, né?...a gente foi criado como assistente de um profissional maior, 
então essa identidade de assistente ainda nos incomoda muito,...a gente 
busca uma nova identidade,...mais autonomia dentro da equipe de saúde...” 
C4 
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Alguns estudantes mostram-se dispostos a enfrentar esse desafio, 

reconhecendo que essa situação já fora pior. 

  

“...ainda precisa explicar muito... apesar que agora está melhor... 
você já tem bastantes pessoas que estão sabendo o que é ser nutricionista, 
estão querendo a ajuda deste profissional, mas ainda falta muito 
assim...né..pra gente crescer...E3” 

 
 

“...bom...não digo na totalidade, mas esse conceito de nutricionista 
está mudando, desde que eu conheci o curso até agora, eu tenho sentido 
que , que já teve uma diferença. Antes o nutricionista mexia com 
panela,...acabou. Agora não, estão reconhecendo que tem outras áreas, só 
nestes três anos eu já notei...E10” 

 
 

 

Parece consistente, no entanto, o discurso de alguns estudantes que 

reconhecem que o profissional teria recuado diante das dificuldades e se 

acomodado ao exercício parcial de suas funções.  

 

“.....Mas aí está a nossa briga.. Tem gente que sai formado e 
pensa: pra que vou brigar com eles?...Não é brigar. É discutir... E5” 

 
“... Não há reconhecimento das outras profissões e...o que a 

gente tem no mercado são profissionais que também não se impõem 
né...que se acomodam. Muitos não são preparados....E16 

 

 

Segundo Santos e Nunes (apud Costa 1999),  

 

“... a relação hegemônica da medicina-profissão dominante na 
área da saúde- com as demais profissões da área tem sido discutida 
em alguns estudos, que evidenciam a relação hierarquizada 
existente entre os profissionais de nutrição e os médicos nutrólogos 
recuperando o caráter de subordinação e os mecanismos de 
resistência utilizados pelos primeiros ( p. 06) 
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          O autor cita ainda Castellanos, que teria afirmado que ,  

  

“... a medicina detêm o domínio intelectual na área da saúde e 
com isso o controle da assistência ao paciente, reproduzindo as 
relações de classe da sociedade brasileira, estabelecendo com as 
demais profissões do setor saúde relações de poder para a sua 
própria reprodução...”(p. 07) 

 

 

Na visão dos coordenadores a Identidade do nutricionista seria 

definida através de um processo, contínuo e dinâmico de construção, que se 

desenvolveria desde o primeiro ano da formação deste profissional, 

transformando-o e transformando a sua prática. 

 

 

“... é a característica que o profissional deve ter não só depois 

de formado, mas sendo construída a partir do momento que ele entra 

no Curso. São importantes aquelas características que estão ligadas 

à formação pessoal, mas junto com isso a parte profissional, da 

conduta, da postura, do conhecimento...” C2   

 

Na verdade , quando se propõe para o nutricionista uma atuação 

ainda mais ampla, através da intervenção em todas as ocasiões em que a 

relação entre homem e alimento está presente, denuncia-se um movimento 

latente daquilo que estaria sendo denominado de reconstrução da 

Identidade do Nutricionista,  perfeitamente compatível com a expectativa de 

sua atuação.  

  

“ ...Por que eu vejo que a  Identidade Profissional sofre alguma 

alteração?... Porque desde o seu surgimento com aspectos clínico e 
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assistencialista, ela cresceu...Hoje, o binômio homem alimento ampliou as 

proporções de atuação do nutricionista...” C3 

 

“...existe um vínculo muito forte entre alimento e homem, e em todas 

as relações que são pertinentes a esse binômio, o nutricionista está 

presente...” C10 

 

 Laurenti e Barros (2000), citando Ciampa (1987)  afirmou que o 

movimento é uma característica inerente a todas as coisas, incluindo a 

identidade: 

 

“... Identidade é movimento, é desenvolvimento do concreto,...é 

metamorfose...” (p. 11). 

 

 

Ciampa teria partido  do princípio de que o ser humano é matéria, e 

como matéria está em constante transformação.  

 

“...É essa materialidade que permite ao homem expressar a condição 

da plasticidade, entendida como a capacidade de projetar mundos, ou seja, 

o devir da identidade na forma de personagens possíveis. Em função desta 

plasticidade, o homem pode negar o seu passado no futuro mediante 

condições objetivamente dadas. O individuo pode negar aquilo que lhe 

negam, criando condições objetivas para se transformar, o que se dá 

mediante o exercício da reflexão..”.(p. 11) 

 

No final da década de 80, SANTOS  (1989), estudando a busca de 

autonomia pelo nutricionista, já afirmava: 

 

“... A busca da independência intelectual e o respeito a sua 

competência, implica para o profissional um repensar da sua organicidade  
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histórica, que pode ser construída em espaços complementares: o 

aparelho formador, o mercado de trabalho e os movimentos da categoria. 

Entende-se que os cursos através dos seus currículos podem contribuir 

efetivamente para que o profissional acumule novas experiências e 

aperfeiçoe sua forma de atuar na sociedade. Neste aspecto a produção de 

discussão de conhecimentos comprometidos com as condições concretas 

de vida da população brasileira é fundamental (pg 216)”. 

 

E completava. 

 

“... A sociedade brasileira vive sob a égide de uma nova constituição 
que incorporou demandas sociais que vinham sendo gestadas nos últimos 
anos. É sabido, no entanto, que as poucas conquistas registradas só se 
transformarão em efeitos concretos se cada cidadão brasileiro se 
responsabilizar por seu cumprimento”.(pg 216). 
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O ENSINO APRENDIZAGEM DO 

TEMA “ IDENTIDADE PROFISSIONAL” 

NA FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA. 

 

 

O ser humano 
descobre-se a si 
mesmo quando se 
defronta com os 
obstáculos. 
 
        Saint- Exupéry 
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 6. O ENSINO APRENDIZAGEM DO TEMA “ IDENTIDADE 

PROFISSIONAL” NA FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA 

 

 

Os dois grupos estudados foram questionados sobre este tema de 

modo diferenciado. Aos coordenadores perguntou-se diretamente sobre em 

que  momentos, disciplinas e conteúdos o tema era abordado e que 

dificuldades/desafios enumerava para uma possível melhor abordagem. Aos 

estudantes, perguntou-se de que modo o curso havia contribuído para a sua 

visão atual sobre “ser nutricionista” e sugestões para  o aprimoramento 

deste processo. 

 

Não podemos deixar de considerar que a maioria dos cursos de 

graduação no Brasil vem vivendo períodos de reformas nos  seus currículos, 

decorrentes, em parte, das mudanças implantadas pelo advento da nova Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE 

NOVEMBRO DE 2001) A  determinação para elaboração de Projeto 

Pedagógico pelas Instituições de Ensino, agora a partir das diretrizes 

curriculares,  e não mais do  “currículo mínimo”, cria uma nova situação. 

Apesar da vantagem de fugir da padronização imposta pelos currículos 

mínimos, os cursos, agora, atravessam um período de incerteza  e 

insegurança característicos de toda mudança. 
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O Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 

(ForGRAD), comprometido com a necessidade da construção do projeto 

pedagógico dos cursos de graduação pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES), realizou várias Oficinas para discutir e elaborar subsídios para essa 

importante tarefa.  

Dentre os documentos gerados nestes encontros, destacamos aquele 

que se propôs a formular os marcos conceituais, as abordagens e as 

estratégias a serem consideradas como elementos constitutivos do novo 

Projeto Pedagógico: “Do pessimismo da razão ao otimismo da vontade”  

(Forgrad, 1999), de  onde  retiramos as seguintes orientações:  

 

“...As iniciativas requeridas por parte das IES devem englobar a 
análise das novas demandas da sociedade contemporânea, na busca de 
identificar fatores que favoreçam as mudanças pretendidas e que devem ser 
incrementados, e aspectos que bloqueiam estas mesmas transformações e 
que devem ser criteriosamente observados. Para tanto, o Projeto 
Pedagógico da Graduação deve estar sintonizado com nova visão de 
mundo, expressa nesse novo paradigma de sociedade e de educação, 
garantindo a formação global e crítica para os envolvidos no processo, como 
forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como sujeitos de 
transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas 
contemporâneos...”(p.10 ) 

 

Destacam que, partindo-se da existência de um projeto pedagógico 

consensualmente aceito no âmbito de cada instituição, seria possível pautar 

permanentemente as práticas cotidianas, na medida em que a relação entre  

o desejado e o cotidiano vivenciado se explicitaria, tendo o projeto 

como referência.  
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Admitem que a história tem demonstrado que as mudanças 

pedagógicas não se fazem por decretos, normas e portarias. Argumentam 

que elas são processuais e se constituem no tempo, pela dinâmica da 

articulação entre a subjetividade (vontade de mudar) e a objetividade 

(condições objetivas para que as mudanças ocorram).  

 

Alertam que, caso se desconsidere esta dinâmica de articulação entre 

os dois pólos, pode-se cair no idealismo ingênuo (consideração somente da 

subjetividade) ou no pragmatismo imobilista (ênfase exclusiva nas condições 

objetivas). 

 

           Reconhecem que a discussão levada durante 1998 para a elaboração 

das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em cada IES, nos 

órgãos e conselhos de classe e no ForGRAD, representaram um momento 

de reflexão interna que serviu, sem sombra de dúvidas, para a motivação 

concreta da necessidade de serem revistos os currículos dos cursos em seu 

sentido mais amplo, passando a ser motivador da discussão e da elaboração 

do projeto pedagógico próprio para cada curso, levando em conta a história 

e as particularidades de cada instituição. 
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Além desses aspectos, que tomaram como positivos, apontavam 

outros que consideravam merecer especial atenção na elaboração do 

Projeto Pedagógico. Um deles referia-se à necessidade de se estabelecer 

consenso a respeito de uma série de conceitos administrativos e 

pedagógicos. Acreditavam que muitas vezes as discussões se prolongavam 

de forma desnecessária pela falta de homogeneidade na conceituação dos 

termos utilizados, dificultando e desmotivando a participação dos docentes, 

principalmente daqueles de áreas mais técnicas.  

 

Além disso, muitos docentes encaravam a perspectiva de mudança 

como ameaça, seja pelo desconhecimento de seus efeitos, seja pela forma 

como se dava sua formação e a forma como era desenvolvido seu trabalho. 

Neste sentido, o documento defendia que: 

  

 “... eliminar a apatia, sensibilizar para a importância do Projeto 
Pedagógico, superar resistências são condições fundamentais para a 
construção consensual dos conceitos que permeiam o discurso 
administrativo-pedagógico...”  (p.  13 ). 

 

E recomendava: 

 

“...A criação de infra-estrutura técnica para assessorar os cursos na 
elaboração de seus projetos é uma forma de eliminar barreiras, despertar o 
potencial e ampliar a massa crítica. Na prática, investir na implantação do 
Projeto Pedagógico é investir na melhoria da qualidade dos cursos de 
graduação...”.(p. 17 ) 
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A compreensão destas reflexões e a habilidade  das Instituições de Ensino 

em implantá-las, resultou em diferentes velocidades de engajamento e 

discussões, o que nos fez encontrar cursos em fases diferentes de análise 

de seus currículos, aspecto não pesquisado neste trabalho. Entretanto, 

sabemos que o momento de reflexão por que todos passavam, com menor 

ou maior profundidade, contribuiu para a adesão espontânea e, em alguns 

casos , vibrante dos coordenadores e estudantes ao nosso estudo. 

 

Os coordenadores e os alunos apontaram como necessárias algumas 

mudanças na formação do nutricionista, tendo esta temática provocado 

momentos de reflexão nos dois grupos. 

 

“...por que o projeto pedagógico...por que a todo momento a gente 

está vendo que não é mais aquilo, é mais rápido,...nós estamos nesta 

construção...C9” 

  

”.. talvez a gente consiga construir um modelo de graduação e de 

formação do profissional melhor, né....C4” 

 

“...embasar mais o aluno na vivência prática, além da vivência 

teórica...E1” 

 

“...Algumas matérias importantíssimas, não foram passadas 

adequadamente; ou a gente não captou a mensagem direito né...E6  
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Um aspecto enfatizado é o compromisso deste processo formativo com a 

formação generalista do nutricionista. 

 

“....Hoje nós podemos dizer que o perfil, que essa Identidade 
Profissional, posso caracterizar como nutricionista o profissional da área de 
saúde com formação generalista....”C3 

 
  

“...Se a gente trabalha com o perfil profissional e a imagem é que ele 
seja generalista..... não podemos ter na graduação o especialista ou o 
especializado....” C1 

 
 
 Esta ênfase vem ao encontro do perfil profissional delineado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Nutrição 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

 

“Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica. 

Capacitado a atuar, visando a segurança alimentar e a atenção dietética, em 

todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e nutrição se 

apresentem fundamentais  para a promoção, manutenção e recuperação da 

saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos 

populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado 

em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, 

social e cultural”  

 

 Há muitos anos propõe-se ao nutricionista, bem como aos 

profissionais de saúde em geral,  um perfil generalista, o que justificou nesta 

última década, várias adequações e renovada distribuição de disciplinas nas 

grades curriculares, com o objetivo de atender às múltiplas interpretações do 

termo. A concepção que o mesmo encerra, entretanto, é ambígua. 
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Bosi (1996) faz sua análise desta forma: 

 
 

“... recoloca-se essa questão, também pelo fato de o termo 
generalista conter em si uma certa ambigüidade: se geral e generalidade 
são palavras cujos significados equivalem a maior amplitude e abrangência, 
compreensão do todo, genérico e generalidades por sua vez, designam 
respectivamente, princípios elementares e  rudimentos  e  o que se opõe ao 
específico. Dessa forma, torna-se possível entender o paradoxo de a 
categoria criticar e, ao mesmo tempo aspirar a uma formação 
generalista....”(p. 160 ). 
 
 
 
 
E acrescenta: 
 

  
“... no nosso entendimento ao definir sua formação como generalista, 

a categoria o faz no sentido de pretendê-la ampla e abrangente, entretanto, 
ao criticar o  caráter generalista dessa mesma formação parece-nos claro 
que  as ressalvas são feitas ao seu conteúdo que não ultrapassa o plano 
das generalidades, ( p 162.) 

 

 

Especificamente com relação ao ensino da Identidade Profissional, a maioria 

dos coordenadores de cursos reconhece a necessidade de maior discussão 

sobre esta temática. 

 

 “.... tem que haver um trabalho com os docentes ,ne´...com relação a 
isso... Refletir sobre quem somos? O que somos? Para que servimos?... tem 
que criar condições e pressionar de alguma forma as instituições para que 
elas sejam de fato locais onde essas questões possam ser discutidas, 
também com os alunos...”C8 
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Ainda de acordo com o mesmo autor (1996), 
 
 

“...Como ciência , a Nutrição se constrói na interface de várias 
disciplinas, e sua construção se dá num confronto com os pares, ( quais as 
fronteiras?) numa reflexão permanente sobre o que se é...” (p. 162) 

 

 

Essa descrição ilustra a dinamicidade da ciência da Nutrição, que não 

apenas se atualiza a partir dos seus estudos específicos, como também no 

de todas as ciências que constituem sua multidimensionalidade. Isto torna 

mais complexo o ensino da Identidade Profissional do nutricionista na 

graduação. Esta identidade, segundo Bosi é caracterizada como “o que 

especifica a prática da categoria em sua relação com os pares e em 

contraposição com os concorrentes...”(p.165 ). 

 

Para os estudantes, ao serem questionados sobre como sucedeu seu 

aprendizado e a que creditam sua opinião sobre o ser nutricionista, a 

aprendizagem do tema Identidade Profissional é relatada no contexto do 

ensino como um todo. Neste sentido, consideram sua formação geral 

consistente, fazendo uma avaliação positiva de seus Cursos.  

 

Compreendem que devem a eles a maturidade que adquiriram no 

decorrer do mesmo,  tanto no que diz respeito a aquisição de conhecimento 

como na sua concepção sobre o nutricionista brasileiro na atualidade. 
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“ ... alguns professores tentam nos ajudar a construir... “E5 

 

“...estágio contribui muito... graças a Deus foi um estágio bem 

interativo... o nutricionista participa... se as pessoas todas tivessem isso, 

talvez entusiasmasse mais...”E11 

 

“... o último ano, é mais importante... você tem a teoria e a prática 

juntos, né... então aí você começa a entender mais... você acaba ligando os 

dois... você consegue né...”E12 

 

 

A construção da identidade profissional fica, às vezes, prejudicada na 

concepção dos estudantes pela falta ou carência de proposta de ensino de 

áreas emergentes da prática profissional em Nutrição.  

 

“... você vê que o mercado está mais amplo e você pode atuar de 

muitas outras formas...E2” 

 

Vasconcelos (2002), fazendo uma análise histórica do 

nutricionista, afirma: 

 

“ ...Os avanços quantitativos e qualitativos conquistados pela 

categoria ao longo destas seis décadas de mobilização, organização e luta 

em busca de legitimidade, autonomia e identidade profissional são evidentes 

e, ao que tudo indica, irreversíveis. Dentre estas conquistas pode-se 

destacar a sensível ampliação dos campos de atuação profissional, fato 

gerador de um crescente processo de especialização/divisão do objeto de 

trabalho/estudo do nutricionista e, conseqüentemente, de uma melhor 

qualificação das suas habilidades e competências técnico-científicas. ...”(p. 

14). 
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O autor completa a sua análise, projetando que tais condições 

propiciarão a síntese de uma nova Nutrição para o século XXI, que poderá 

contribuir com a superação do paradoxo nutricional brasileiro, desnutrição  

versus obesidade. 

 

É do mesmo teor a reportagem assinada pela Comissão de 

Comunicação do CRN3 e  veiculada em sua revista “ As diversas faces da 

Nutrição”( 2004). 

 

“o nutricionista hoje tem seu trabalho reconhecido pela população, 
um mercado de trabalho em franca expansão: ele já não atua apenas em 
grandes cozinhas industriais de órgãos públicos ou nos refeitórios das 
escolas,   como no início. Tem presença marcante nas equipes de vigilância 
sanitária, nos hospitais,onde o conceito de gastronomia foi incorporado com 
sucesso, no desenvolvimento de pesquisas e nos programas de Saúde da 
Família, só para citar alguns exemplos de atuação na área pública. Nas 
empresas privadas, o nutricionista garante o sucesso das refeições em 
restaurantes, hotéis e, também, em clínicas de nutrição  e estética e até, na 
preparação e treinamento de super atletas que vão para as Olimpíadas. Os 
consultórios multiplicam-se, principalmente nos grandes centros, onde 
também há um crescente mercado para o personal diet. A reportagem “As 
diversas faces da nutrição”, mostra uma realidade que até mesmo os mais 
bem informados profissionais do setor desconhecem....” (p.5) 

 

 

 Apesar desta expansão/ampliação do campo profissional do 

nutricionista, as Diretrizes Curriculares Nacionais ainda enfatizam  as três 

principais áreas de atuação, conforme enunciado do Parágrafo único do 

Artigo nº 7, relativo a estágios curriculares : 
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“... a carga horária  de estágio curricular deverá ser distribuída 

eqüitativamente pelo menos nas três áreas de atuação: nutrição clínica, 

nutrição social e nutrição em unidades de alimentação e nutrição”. 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001)   

 

Perguntou-se diretamente aos coordenadores como os cursos vinham 

trabalhando o tema identidade profissional e em quais disciplinas, notando-

se que existem diferentes abordagens entre os mesmos. 

 

Na visão da maioria , o ensino da Identidade Profissional dar-se-ia de 

modo transversal na proposta curricular, pelo docente nutricionista. 

 

“ é um tema que deve ser trabalhado na transversalidade...C1” 

 

“... eu acho que... o objetivo de cada uma das disciplinas, de uma 

certa     forma está voltado para isso... esse aspecto está diluído em várias 

disciplinas...C9”  

 

“... acho que é tema transversal... para pontuar no dia a dia da sala 

de aula, isso tem que ser discutido cotidianamente..C8” 

 

 
Garcia (2002), comenta sobre a segmentação  de diferentes campos 

de conhecimento no enfoque intra disciplinar, onde muitas vezes, 

determinados conteúdos aparecem fragmentados pelos meios de que 

dispomos para conhecê-los. Argumenta que são necessários, modos de 

trabalhar esse conhecimento,  buscando uma reintegração de aspectos que 

ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar e aponta a  
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transversalidade e a interdisciplinaridade como pontos de 

convergência entre as várias áreas,defendendo uma abordagem conjunta, 

que propicie uma relação epistemológica entre as disciplinas.  

De acordo com os parâmetros nacionais para o ensino fundamental e 

médio(disponível em http://portal.mec.gov.br), os temas  transversais devem 

permear toda a prática educativa, exigindo um trabalho sistemático, 

contínuo, abrangente e integrado no decorrer de toda a educação.   

 Temas Transversais são definidos pelo documento como os que 

tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, 

pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu 

cotidiano, recomendando-se que sejam debatidos em diferentes espaços 

sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando 

posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito social 

mais amplo quanto à atuação pessoal.  

Referem-se a questões urgentes que interrogam sobre a vida 

humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam 

transformações macro-sociais e também de atitudes pessoais, exigindo, 

portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas 

dimensões.  

Embora alguns dos entrevistados enfatizem a necessidade de 

implementar currículos integrados e a abordagem transversal da Identidade  
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Profissional, outros coordenadores mantêm um ensino mais tradicional para 

a formação do nutricionista. Neste caso a discussão sobre Identidade 

Profissional tem-se dado através da análise das atribuições implicitamente 

inclusas no conteúdo programático de cada disciplina profissionalizante, 

havendo uma correlação imediata com um ensino concentrado nas normas e 

código de ética. A disciplina “ Etica  e Deontologia Profissional”, na maioria 

dos cursos a partir do 3º ano, é citada por muitos coordenadores como a 

principal responsável por este ensino no contexto do projeto pedagógico. 

 

“...Carga grande de Ética numa disciplina, ética tem que estar unindo 

saúde e social....C1 

 

“... nós temos na disciplina de ética profissional, no 4º semestre, ele 

tem toda aquela parte de legislação, o que regem os conselhos e as 

entidades de classe...e entram em contato com as portarias, ...com as 

resoluções e tal...C8” 

  

 

 Ao fazer uma sugestão preliminar de um plano para esta disciplina e 

estimular reflexão e análise sobre o tema pelos  corpos docentes dos 

diferentes cursos, o CRN3 (2003), pretendeu subsidiar a elaboração de 

modelos básicos para essa abordagem pelos docentes. 

 

“... para que o discente desenvolva uma consciência ética, 
relacionando a teoria com a prática profissional, e que os conteúdos teóricos 
sejam transformados em atividades dinâmicas que levem o aluno à reflexão  
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e discussão dos temas selecionados, preparando-o para o pleno 

desempenho de sua profissão...” (p.1) 
 
 
 
 A disciplina de Ética e Deontologia Profissional na Graduação em 

Nutrição tem realmente um papel fundamental na formação do nutricionista, 

mas apesar de sua relevância no processo de aprendizagem da temática 

Identidade Profissional, esta concepção  disciplinar de ensino vem sendo 

questionada. 

 

Segundo Morin, (1996), 

 

“no âmbito educativo, a retaliação da ciência em disciplinas isoladas 

e autônomas em relação aos fenômenos e aos problemas da realidade, 

geram uma perda da visão de totalidade e do significado social e humano do 

conhecimento, impossibilitando que se veja a complexidade do que é tecido 

junto”(p. 220) 

 

O autor defende que : 

 

“ À universidade cabe tratar o conhecimento/ciência, transformando-o 

em saber escolar, fazendo com que a síntese apresentada nas disciplinas 

em ação interdisciplinar seja traduzida ao nível de apreensão dos alunos e 

efetivada em práticas pedagógicas que garantam a aprendizagem. Para 

isso, impõe-se uma mudança nas formas de organização de seus currículos 

que supere as características da ciência fragmentada e avance para 

processos interdisciplinares e para a integração disciplinar com base na 

complexidade dos fenômenos que constituem seus objetos de estudo e 

apontam para uma abordagem temática....” (p. 221) 
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Outra estratégia, citada pelos coordenadores para a abordagem de 

conteúdos referentes a Identidade Profissional, foi a oferta de palestras 

sobre áreas de atuação do nutricionista em eventos promovidos durante os 

quatro/cinco anos de curso.  

 

“... nossos encontros de nutricionistas...isto sempre se faz, e procuro 

trazer para cá, professores ou palestrantes que tenham...uma certa ...tenha 

se destacado de uma certa forma dentro da sua área de atuação...C6” 

 

 “ a gente tenta trabalhar o aluno desde o primeiro ano do curso... 

apresentando a profissão, e a gente faz isto fora da disciplina, a gente faz a 

apresentação do curso, a gente fala sobre áreas... C4” 

 

 

 Porém, é dada grande importância ao desenvolvimento dos estágios, 

realizados no último ano da graduação, em todos os cursos estudados. 

 

 

“...a proposta no curso sempre foi que o último ano fosse de estágio, 

né? Onde o próprio aluno, fazendo essa prática do profissional, pudesse 

sozinho estabelecer o referencial...todos os conteúdos teóricos que ele teve 

nas disciplinas...como se ele pudesse estabelecer uma síntese...C9” 

 

 

Alguns coordenadores defendem o contato precoce do aluno com a 

prática profissional, criticando-se a realização de estágios somente no último 

ano dos cursos.  
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“... então a gente tem a cada ano tentado aproximar o aluno, cada 

vez mais da realidade, e estou tentando fazer estágio de observação já no 
primeiro ano. A minha idéia é que os alunos de primeiro ano possam passar 
pelo menos um turno de trabalho acompanhando um profissional....” C8 

 
 
“....Eu estou pensando em a gente descobrir uma forma deste aluno, 

fazendo alguns estágios, atividades práticas,  a partir do 1º ano,... eu acho o 
último ano muito pouco, ele está ansioso para conhecer a atuação do 
nutricionista....eu ainda não consegui visualizar assim na distribuição 
curricular como é que a gente poderia fazer... “C7 

 
 

Houve a citação da organização de clinicas de atendimento 

nutricional, voltados para a comunidade, que já foram organizadas por vários 

cursos,  (sete dos nove  estudados), como exemplo de estratégia com 

objetivo de aproximação com a prática de pelo menos duas áreas de 

atuação:  clínica e social.  

 

“...A gente tem um ambulatório que atende a comunidade e daí os 

alunos de último ano fazem o estágio aí, atendendo ...... e  os alunos de 2º e 

3º anos já ficam ansiosos para ir para lá...C7” 

 

“...E a partir desse ano, nós começamos uma coisa interessante 

...que nós vamos incorporando... que é a clínica de atendimento. Abrimos 

para participação de todos os alunos desde o 1º ano: se ele quiser ele pode 

participar primeiro como alguém que está lá assistindo, depois ele vai tendo 

pequenas atribuições, até ele conseguir fazer uma tomada de peso, 

estatura, pregas, ou uma medida de cintura, e participar das orientações ... 

C9” 
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Os estudantes também realçam o papel do estágio na formação do 

“ser nutricionista”, solicitando sua ampliação em momentos mais precoces 

do curso.  

 

 

“...eu acho que deveria no decorrer do curso haver mais estágios... 

nem que começasse com o aluno do primeiro ano com estágio de pouco 

tempo... de observação...E1” 

 

“... eu acho que um ano de estágio é muito pouco... por que eu 

gostaria de entrar na faculdade com a mente que eu tenho hoje... eu acho 

que sou mais crítica agora... depois do estágio..Se começasse antes, abriria 

mais a mente...E2” 

 

 

A realização de estágios apenas nas três áreas tradicionais de 

atuação do nutricionista, administração de serviços, clínica e saúde pública, 

foi questionada pelos coordenadores. 

 

 

“...nós criamos um 4º módulo de estágio, está sendo chamado de 

unidade de alimentação social,.....para justamente mostrar para os nossos 

alunos que existe uma diversidade de funções que não só as clássicas...C6”  

  

“... a gente manda os alunos para campo entrevistar os profissionais, 

para conhecer, como é o trabalho em restaurante, numa entidade, ou 

mesmo em uma área que nós já temos convênio para estágio...C7” 
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O estágio supervisionado no Curso de Nutrição obedece, geralmente, a um 

modelo padronizado, desenvolvido nas três áreas básicas de atuação do 

nutricionista, com inserções diferenciadas para as chamadas áreas 

emergentes. 

 

A realização desses estágios entretanto, vem merecendo discussão 

há algum tempo, questionando-se, entre outros aspectos, sua organização, 

programas, atribuições de supervisores e real aprendizado dos estudantes, e 

pretendendo-se sua reformulação.  

 

Segundo Pimenta(1995),  ao analisar os conceitos de prática  nos 

cursos de formação de professores, as aspirações por mais prática 

freqüentemente tem sido direcionadas às atividades de estágio, sempre 

considerado importante  e necessário como elemento formador.  Entretanto, 

o conceito de prática adotado por estes estágios vem modificando-se na 

história da educação, superando a fase de observação e reprodução de 

modelos, para uma prática mais teorizada e na direção de construção de 

modelos,  e na atualidade, impulsionada pela realização de pesquisas, a um 

novo entendimento de que a unidade entre a teoria e a prática abriria 

possibilidades de avanços para a melhoria da formação daqueles 

profissionais. 
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Em conferência realizada no evento “ II Encontro Nacional sobre 

Estágios, Ensino Superior e Mercado de Trabalho: Perspectivas para o 

Futuro” , promovido pelo Forgrad em abril de 2003, Kuenzer desenvolve 

reflexão sobre a competência como práxis, como  articulação entre o saber 

técnico e o saber prático. Alertou que o trabalho intelectual não se 

transforma em prática por si só, sendo necessário que o mundo das idéias 

se transforme em ação. Isso implicaria numa nova abordagem pedagógica 

para o processo de ensino –aprendizagem como um todo, para além da 

questão do estágio¸iniciando na sala de aula. Neste sentido, realça o papel 

do docente na supervisão do aluno no estágio. 

 

“.... utilizar o conhecimento científico para ajudar a entender o que se 

passa na experiência prática, onde se encontra o conhecimento tácito, 

aquele que se aprende pela imitação e pelo adestramento. Em decorrência, 

é importante não assumir posições preconceituosas em  relação ao mundo 

do trabalho: pode-se e deve-se incentivar o estágio durante todo o curso da 

graduação para que se trabalhe a transformação do pensamento em ação 

desde sempre. Porém, para tanto, deve-se ter o estágio como uma atividade 

pedagógica, planejada e supervisionada, e permitindo uma alternância entre 

a teoria e a prática, pedagogicamente inseridos nos cursos, com tutores 

teóricos e práticos. ...”(p. 5). 

 

 

No mesmo evento, Pimenta(2003) defende que a Universidade deve 

ser capaz de propiciar ao aluno a análise e a interpretação do mundo do 

trabalho e de como este ocorre na sociedade. Assim, segundo esse autor,  

estágio é componente curricular inserido desde o início do curso, não se  
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constituindo como estratégia de prática aplicada ou verificação de 

teoria, mas sendo simultaneamente teoria e prática: 

 

 

“... processo de pesquisa do real, realizada na Universidade e no 

locus da aplicação profissional, de maneira a contextualizá-lo na sociedade 

como um todo.”(p.12) 

 

 Teria, então, como objetivo, segundo a autora, realizar o diálogo 

entre o teórico existente e o real, explorando as contradições na busca de 

alternativas  e se caracterizando como uma estratégia de formação 

universitária , de interesse dos Cursos 

  

Alguns cursos já vêm introduzindo mudanças em suas grades 

curriculares, com projetos pedagógicos em reformulação, com respostas 

parciais a vários questionamentos atuais e ensaios de novas estratégias. A 

introdução de disciplinas no primeiro ano do curso, quebrando a tradição de 

apenas ciclo básico,é citado como estratégia de discussão da Identidade 

profissional, introduzindo  temas emergentes da evolução da ciência da 

nutrição e de  novas  áreas de atuação dos nutricionistas. 

 

“...nós colocamos disciplinas de Introdução à ciência da Nutrição: 

levamos o aluno a entender desde o primeiro semestre, a entender o que é 

nutricionista. O que é que eles estão buscando se formar...C3” 

 

“...a gente tem uma disciplina no 1º ano que coloca isso, já coloca o 

nutricionista, de como ele tem que se comportar e como ele tem que atuar 

na profissão. Como profissional de saúde, então coloca as atuações nas 

diversas áreas, o que o CRN coloca em cada área, então a gente trabalha 

nesse ponto a identidade: como é o profissional nutricionista...C5” 
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“... temos no primeiro semestre uma disciplina que se chama 

“Nutrição, curso e profissão”, seria aquela Introdução, né?... mostrando para  

o aluno como surgiu a profissão no Brasil, em que momento histórico ela 

apareceu... quais as áreas der atuação que o profissional pode estar 

trabalhando depois de formado...C8” 

 

 

O resgate da disciplina de técnica e dietética e sua importância na 

formação do nutricionista é realçada pelos coordenadores. 

 

“... a identidade do nutricionista tem início primeiro profissionalizante: 

é a técnica dietética, a relação direta com o alimento...a gente sente 

muita...o aluno não se identifica de inicio com essa questão de manusear os 

alimentos...reconhecer suas qualidades, entrar no preparo...C9” 

 

                                                                                                                                                     

Procuramos, em outra questão da pesquisa, identificar que conteúdos 

preferenciais eram referenciados para a abordagem do tema. Não houve por 

parte dos Coordenadores a indicação de conteúdos, mas de estratégias 

adotadas para esta temática. 

 

“... temos sugerido trabalhos integradores entre as disciplinas... a 

gente trabalha mais com estudos de caso...C1” 

 

“... dentro da disciplina de psicologia, com dinâmicas de grupo, 

levando situações que os profissionais enfrentam dia a dia... C2” 

 

 “...uso de bibliografia: básica, historia, lutas, conquistas de novos 

espaços...mas tem que ser aberta e ligada a órgãos de classe.Documentos  
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produzidos pelo CRN. Isto é fundamental...Isto vai contribuir bastante 

com o profissional que está se formando...C1” 

 

 

Utilizar estratégias de ensino-aprendizagem diversificadas, que favoreçam a 

aprendizagem significativa constitui mais um desafio para a abordagem de 

conteúdos essenciais na formação do nutricionista. 

 

Segundo Souza( 2002), 

 

“.... para que a aprendizagem significativa aconteça é necessário que 

a informação fornecida, sob forma de conceitos ou de proposições, se 

integre no que o aluno já sabe e possa ser expressa por outros símbolos ou 

por palavras.  Para que seja assim, o professor deve garantir por um lado 

que a informação fornecida não seja uma mera listagem de fatos, mas sim 

um conjunto de conceitos e idéias significativas, e por outro, que exista uma 

predisposição do aluno para aprendizagens significativas, que é o mesmo 

que afirmar para relacionar e para integrar ( Ausubel et al, 1980). O contrário 

de uma aprendizagem significativa é, na opinião do autor, uma 

aprendizagem mecânica, memorizada e reprodutiva. ..” (p. 50). 

 

 Segundo Batista (2004),  

 

“... A aprendizagem pode, superando as concepções tradicionais, ser 

entendida como processo de construção, em que o aluno edifica suas 

relações e intercessões na interação com outros alunos, professores, fóruns 

de discussão e pesquisadores. Aprender em um enfoque prospectivo, 

lidando com a provisoriedade do conhecimento e a urgência dos 

compromissos sociais....” ( p. 63) 
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O autor indica, seguindo o raciocínio, as situações de aprendizagem 

favorecedoras  de um aprender significativo: 

 

� Metodologias diversificadas, em que as dimensões inter e intra 

subjetivas sejam contempladas( trabalhos individuais, seminários, 

levantamentos em grupo, dinâmicas grupais, entre outras); 

� Conteúdos que possam  representar o acesso a conhecimento 

relevantes, tendo como parâmetros as condições sociais, as 

realidades de aplicação do que for aprendido, a motivação do sujeito 

que aprende; 

� A possibilidade de desenvolver propostas que invistam na 

contextualidade da aprendizagem, buscando-se a historicidade dos 

temas abordados e suas relações com a prática; 

� Valorização do grupo como um espaço que fortalece a aprendizagem, 

à medida que traz as diferenças de idéias e saberes, além de 

possibilitar o conhecimento de dinâmicas, tensões, desafios, e 

perspectivas do trabalho com outras pessoas, desenvolvendo redes 

de comunicação/negociação entre os sujeitos que aprendem e 

ensinam.  

 

E conclui, explicitando que aprender extrapola a aquisição de um novo 

conceito e/ou habilidade prática, mas  
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“...abrange todo um processo de transformação das concepções 

consideradas espontâneas ou ingênuas para explicação da realidade, (des) 

e (re) construindo conceitos, habilidades e atitudes em uma direção de 

reestruturar, em patamares mais complexos, as formas de pensar, 

compreender e intervir no mundo.” (p. 64) 

 

 

O perfil do aluno é apontado como importante no processo de 

formação do futuro nutricionista. Para os coordenadores, o freqüente 

despreparo do estudante no ensino médio tem sido um desafio para a 

graduação. 

 

 “... você sabe a dificuldade que nós temos com os alunos que saem 

do vestibular do 2º grau, a formação deles está muito fraca, eles se negam a 

criar, a ler, a pensar ...se acostumaram com testes e para avaliação... eles 

não sabem escrever e não entendem o que está sendo perguntado,....C6” 

 

“... mas o aluno é mal preparado desde o colégio....a gente percebe 

que os alunos ficam um pouco perdidos...C1” 

 

Apontado pelos próprios estudantes, a falta de amadurecimento do aluno 

também se  responsabiliza pelo aproveitamento parcial das mensagens que 

os cursos estariam oferecendo sobre o exercício profissional. 

 

 “...tem aluno que não está nem aí...não sabe nem pra que veio para 

a faculdade...E5 

 

“ todo aluno que sai do ensino médio entra muito cedo na 

faculdade...a gente entra muito adolescente e a maioria...assim...foi na fase 

do oba, oba e então não leva nada a sério..E2” 
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Neste sentido, citam sua intervenção pessoal junto aos alunos, com 

objetivo de colaborar com o  amadurecimento destes estudantes, ainda que 

de maneira não sistemática. 

 

 “... sempre que tenho disponibilidade vou a sala de aula e lembro a 

eles, a responsabilidade que é, que tem o nutricionista e o que se espera 

dele no futuro...C6” 

 

“o que eu não quero, não gosto e não deixo é que vá um aluno do 2º 

semestre fazer estágio num determinado local  ... que distorça a formação 

do nutricionista... Aí, como ele passa mais horas no estágio do que na 

faculdade e com a orientação de uma só pessoa...ele acaba distorcendo  a 

imagem do profissional...C3” 

 

 

  Tanto coordenadores de cursos como estudantes valorizaram  a 

participação discente em todos os momentos  do curso. 

 

“...acho importante que os próprios alunos participem deste processo 

e para isto tem que ter alguma estratégia, que tentem dinâmicas de 

integração, especialmente com as disciplinas ligadas à humanidades...C2” 

 

“...temos uma coisa muito interessante...é a representação discente 

em todos os colegiados,...e ele teria que estar levando para o restante , 

...uma participação política...C9 

 

  

Segundo Vasconcelos (2002),  

 



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 132 

 

 

“... é absolutamente decisivo que os alunos assumam seu papel de 

sujeitos, que sejam protagonistas do seu processo de educação , superando 

a longa tradição da maquinaria escolar que tenta, de todas as formas, ainda 

que com a melhor das boas intenções, a reduzi-los a meros receptáculos...... 

 

E  continua: 

 

“Objetivamente , muitos problemas da escola podem ser resolvidos 

de maneira menos desgastante e bem mais eficaz quando os alunos são 

sistematicamente ouvidos... se houver uma escuta atenta e qualificada, 

pode-se estabelecer um fecundo diálogo”.(p. 122). 

 

Coordenadores e estudantes apontam como decisivas para a 

melhoria dos Cursos e para a abordagem do tema proposto, a formação 

docente.  

 

“...as pessoas também tem que estar preparadas para estar 

trabalhando isso. Esse é um desafio....C8 

 

“... acho que a primeira coisa é a gente trabalhar o formador e o 

centro de formadores, por que é a partir da nossa visão que a gente vai 

conseguir ensinar... a gente não pode achar que o aluno tem uma visão 

distorcida da nossa profissão, por que talvez a gente também tenha, e seja 

essa visão que a gente tenha passado para o aluno ... C4 

 

Afirmam que, mais importante do que o conteúdo, é a postura do 

docente, especialmente o nutricionista, apontado como modelo. 
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 “...não acho que é pelo conteúdo... a gente fortalece a identidade 

profissional pela maneira que a gente trabalha, toda a equipe, 

principalmente como a equipe se mostra para o aluno... C4” 

 

“... a intenção nossa desde o começo é que os professores fossem 

exemplos,... conseguissem falar a mesma língua, ter uma postura 

ética...isso vai ser assimilado pelo aluno... o curso é reflexo do corpo 

docente...C2” 

 

“... a gente precisa de profissionais mais inflamados,...assim, de 

amar a profissão... e passar esse amor desde o primeiro ano de formação, 

para que as pessoas sintam vontade de se mostrar... de dizer... sou 

nutricionista... de boca cheia...E9. 

 

A postura docente ou do supervisor de estágio no tocante ao 

modelo profissional, muitas vezes gera uma visão negativa do 

nutricionista. Este fato é apontado tanto pelos coordenadores como 

pelos alunos. 

 

“...alguns professores ajudam a destruir...falam; não adianta, sempre 

foi assim, e vai ser assim...eu acho um horror...E5 

 

“...há estágios que são verdadeiros maus exemplos....tem gente que 

diz : eu odeio isto... Na outra encarnação não vou ser nutricionista... ou se 

não... vai prestar concurso público para mudar de profissão...Vamos estagiar 

e ouvir isto? É muito forte...E16” 

 

“...um dos maiores desafios é o reconhecimento do profissional e 

fazer /ensinar o profissional a se impor em muitas situações que ele ainda 

não se impõe...falta posição, e às vezes, falta conhecimento  e é preciso se 

impor...C3” 
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Vasconcelos, (2002), explica que: 

 

“... todo o processo de educação escolar, por ser intencional e 

sistemático, implica na elaboração e na realização de um programa de 

experiências pedagógicas a serem vivenciadas....” (p. 133) 

 

 

O autor define esse conjunto de atividades como currículo, visto como 

um caminho que tem referências mas admite mudanças, atalhos e 

alterações de rotas, flexibilidade que dão sabor ao que chama aventura do 

conhecimento. 

 

Porém, adverte: 

 

“... não se pode conceber uma reflexão sobre currículo, que não leve 

em conta a questão do currículo oculto, que acontece na escola, embora 

não tenha sido planejado, e que amiúde sequer é admitido pela 

instituição...”.(p. 132) 

 

Sobre esta temática, Silva ( 2001), esclarece que : 

 
"O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do 

ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, 

contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes (...) o 

que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, 

comportamentos, valores e orientações..."( p. 78). 

 

 

Vasconcelos (2002), lembra que: 

 

“.....A tarefa do professor é extremamente importante e complexa: 

deve estar preparado para exercê-la, ou melhor, considerando que a prática  
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é dinâmica e aberta, e que o professor não se propõe a realizar uma 

atividade mecânica e repetitiva, deve estar constantemente se qualificando 

para exercê-la. Tal qualificação portanto, não se dá necessariamente a 

priori: pode se dar antes  (reflexão para ação),durante ( reflexão na ação), e 

após a prática ( reflexão sobre a ação e sobre a reflexão para a ação.) 

Mesmo quem saiu dos melhores centros universitários sabe que não domina 

tudo o que a atividade educativa exige, tendo necessidade de 

aprimoramento continuo....”(p.123) 

 

 

Ainda segundo Pimenta e Anastasiou( 2002),   

 

“ entendendo que a democratização do ensino passa pelos 

professores, por sua formação, por sua valorização profissional e por suas 

condições de trabalho, pesquisadores tem defendido a importância do 

investimento no seu desenvolvimento profissional. Esse processo de 

valorização envolve formação inicial e continuada, articulada, identitária e 

profissional. Essa formação identitária é epistemológica, ou seja, reconhece 

a docência como um campo de conhecimentos específicos configurados em 

quatro grandes conjuntos: 1) conteúdo das diversas áreas do saber e do 

ensino, 2) conteúdos didático-pedagógicos diretamente relacionados ao 

campo da prática profissional;3) conteúdos ligados a saberes pedagógicos 

mais amplos do campo teórico à prática educacional;4) conteúdos ligados a 

explicitação do sentido da existência humana individual, com sensibilidade 

pessoal e social. E essa formação identitária é também profissional, ou seja, 

a docência constitui um campo especifico de intervenção profissional na 

prática social....”(p. 13) 

 
 
A resistência a mudanças, especialmente a um trabalho mais 

integrado é  apontado pelos coordenadores como dificuldades no ensino da 

Identidade Profissional. 
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“...afirmações como: minha aula é assim, tem sido assim há 20, 30 

anos ....e tem resistência muito grande em mudar...C1” 

 

“...quando a gente fala de categoria profissional a primeira coisa que 

tenta fazer , já falei várias vezes, é a integração e o respeito um com o 

outro...C2” 

 

“... não adianta você acrescentar uma disciplina, se na verdade você 

precisa quem vista a camisa e tenha consciência deste tema para o 

profissional...C6” 

 

 

Os estudantes também citam a existência de docentes não inteirados 

sobre a prática do nutricionista, ou ainda pouco inovadores e mantenedores 

de estratégias de ensino desestimulantes. Sugerem maior número de 

docentes nutricionistas, aparentemente aguardando deles as correções 

mencionadas, inclusive maior aprofundamento técnico. 

 

 “... não precisa ficar só na transparência e lousa. O aluno precisa de 

uma coisa mais didática E2 

 

“... professores menos acomodados..tem também professor 

acomodado... do jeito que tá tá bom...para que perder tempão discutindo... 

não vai levar a nada...não é explicito...mas faz aquela cara... que não vale a 

pena lutar..dificulta muito....E5” 

 

“... a partir do momento que a gente tem professor qualificado para 

aquela disciplina...nossa!!! Desperta! ... que bacana o que ele está 

dizendo...E2 
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Batista( 2004),  estudando o planejamento na prática docente em 

saúde, argumenta que: 

  

“No planejamento de ensino em ciências da saúde, algumas 

características docentes devem ser consideradas. Sob a ótica do exercício 

docente  como prática social, a profissionalização do professor universitário 

em saúde deve ser encarada como uma das estratégias para repensar a 

dinâmica do próprio ensino. O debate sobre profissionalização docente em 

saúde inscreve-se no movimento das relações de trabalho e produção 

características da sociedade: os saberes específicos de um campo 

profissional o prestigio social que tem um fazer humano reconhecido como 

profissão, a luta por espaços de autonomia e legitimação de diversas 

ocupações e as dinâmicas estabelecidas entre os grupos profissionais e o 

estado, conferindo contornos datados historicamente da explicitação do 

projeto de lidar-se com o professor como profissional.  O desenvolvimento 

exponencial do conhecimento técnico cientifico e a transitoriedade do 

conhecimento, trazem, por exemplo, implicações claras para a redefinição 

do lugar do docente em saúde: seu papel não pode vincular-se apenas ao 

domínio e a transmissão dos conteúdos de sua disciplina, devendo 

estender-se à gestão do processo educativo com seus alunos, à preparação 

do aprender a aprender”.( p. 39 ) 

 

 

Os coordenadores dos cursos de graduação em Nutrição do 

Município de São Paulo apontam para a necessidade de ampliar e 

aprofundar os estudos e a discussões sobre o ensino da temática Identidade 

Profissional  
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“... e que trabalhos de pesquisa sobre o tema sejam divulgados para 

que justamente possam provocar essa discussão...esse debate...C8” 

 

“”... são necessários fóruns de graduação... várias instituições têm se 

reunido incessantemente para pedir mudanças... C3” 

 

 

Para isto, um dos coordenadores comenta 

 

“... a gente tem que querer trabalhar o tema...então tem que ter 

fomento das instituições de classe para que esse assunto seja debatido 

basicamente na categoria, na nossa profissão...C8” 

 

 

De acordo com Batista, (2004) 

 

“...... o planejamento educacional em saúde implica, assim, 

esse olhar interdisciplinar que procura apreender a complexidade das 

práticas desenvolvidas descortinando possibilidades de projetar  e 

intervir na dinâmica das relações sociais. ...” (p.39) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Certeza 
 
 
De tudo, ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos começando... 
A certeza de que precisamos continuar... 
A certeza de que seremos interrompidos... 

Portanto devemos: 
Fazer da interrupção um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança... 
Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte... 
Da procura, um encontro. 
 
 
                                             Fernando Sabino 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Neste momento são importantes algumas considerações, com 

objetivo de analisar o percurso deste estudo, não apenas para avaliar seus 

resultados, como principalmente para dele depreender possíveis 

desdobramentos. 

 

Os objetivos inicialmente definidos foram  atingidos, uma vez que 

pode-se afirmar que foi possível perceber o conceito  sobre Identidade 

Profissional com o qual os Cursos de Nutrição trabalham, bem como 

estratégias e momentos dos Cursos que privilegiam essa abordagem. 

 

Repetindo a história deste profissional e os relatos dos últimos 

estudos sobre a sua formação,  verifica-se que o conceito sobre a Identidade 

Profissional permanece difuso e  freqüentemente confundido com atribuições 

e portanto, sujeito a uma definição tão múltipla quanto as  áreas de atuação  

do nutricionista. 

 

A compreensão que unicamente o seu fazer interfere na  

representação que a opinião pública faz da sua atuação  parece   frágil para 

ser aceito como aquilo que o identifica, uma vez que o nutricionista teria, ao  

 



Maria Luiza Sampaio Banduk 
 

Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde 

 141 

 

mesmo tempo,  vários e diferenciados papéis, em detrimento daquele mais 

específico, defendido pela unidade deste grupo destes profissionais. 

 

Pensar identidade sempre nos remete a um possível conceito que 

temos de nós mesmos como profissional ou como um grupo de 

profissionais., e partindo da análise crítica e amadurecida desse suposto 

conceito, poder-se-ia  lutar mais conscientemente pela sua transformação ou 

reafirmação, motivo pelo qual  considera-se fundamental esse debate. 

 

A compreensão de que a construção da identidade pode e deve ser 

realizada desde a graduação é uma constatação importante. Fica claro 

porém que a falta de debate e concordância sobre o conteúdo dessa 

proposta adia essa iniciativa pelos docentes.  Compreender ainda que a 

Identidade Profissional é uma característica em construção, não justifica o 

longo tempo que essa categoria de profissionais se eximiu desse debate e 

demonstra a relevância do aprofundamento dessa questão. 

 

Perceber-se como profissional da área da saúde e mais recentemente 

como um educador, na direção da conquista da qualidade de vida, foi um 

consenso. Entretanto considera-se importante  o investimento e a 

investigação sobre a prática do profissional nesta direção, para que não só 

seja parte da valorização do seu papel pela sociedade, como especialmente  
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se mostre relevante como resposta aos problemas nutricionais na realidade 

brasileira. 

 

A insistente defesa pelo seu perfil generalista é coerente com a 

abrangência assumida para a  atuação do nutricionista, porém pela  variável 

interpretação do termo, o que não foi objeto específico do presente estudo, 

talvez seja necessária uma incursão às origens da Ciência da Nutrição para 

depreender exatamente os meandros da atenção dietética na atualidade, e 

daí o novo e real objeto de trabalho do nutricionista que introduziria, pelo 

menos o debate sobre sua identificação. 

 

 Verificou-se a ênfase dos coordenadores no ensino de deontologia e 

legislação profissional como estratégia para o ensino da Identidade 

Profissional.Esta relação não é explicitada pelos alunos, prioritariamente 

preocupados com ampliação dos seus conhecimentos práticos e  

compreendendo a sua visibilidade social como dependente da  aceitação do 

profissional pela equipe de saúde.   

 

Entende-se que o convite à participação nos fóruns de representação 

do profissional poderia envolver o aluno neste tema e auxiliá-lo a construir o 

conceito de identidade em busca.  Estimulá-los a participar de suas 

entidades profissionais, e com isso participar da reflexão coletiva sobre  a  
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dimensão técnica e política da atuação profissional na sociedade 

torna-se assim importante.  

 

As múltiplas experiências que se tem apresentado nos cursos de 

graduação como respostas à necessidade do ensino sobre a Identidade 

Profissional do nutricionista parecem refletir o interesse  em introduzir esse 

debate.  Um ponto muito enfatizado tanto pelos coordenadores como pelos 

alunos foi a postura docente, especialmente do professor nutricionista no 

processo de ensino aprendizagem da temática Identidade profissional na 

graduação.  

 

Neste sentido emerge a necessidade de propostas de capacitação e 

desenvolvimento docente e de supervisores de estágio, docentes e não 

docentes,  bem como o investimento em novas pesquisas sobre o tema aqui 

abordado. 

 

A incorporação pelos docentes de novas técnicas e estratégias que 

valorizem a interdisciplinaridade, a transversalidade,  a dimensão da prática 

na construção do conhecimento e sua função mediadora na formação da 

Identidade profissional dos futuros nutricionistas, poderão tornar-se eixos 

direcionadores de uma proposta de Graduação comprometida com a 

formação de profissionais mais conscientes e identificados com sua função 

na sociedade e no próprio mundo do trabalho. 
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Esta investigação aponta para importantes desafios a serem 

enfrentados para o aprimoramento do processo de formação da Identidade 

profissional do nutricionista e de sua atuação como membro de uma equipe 

de trabalho em saúde.  

 

Como bem salienta um dos coordenadores investigados nesta 

pesquisa 

 

“ O grande  desafio é o trabalho para trabalhar identidade.  É 

necessário que haja uma integração da equipe, também uma reflexão da 

equipe, um consenso de como trabalhar a questão. As pessoas também tem 

que estar preparadas para estar trabalhando isso. Então, é um outro desafio 

capacitar os docentes, os formadores do profissional, para trabalhar a 

questão da identidade,por que eu não acredito que isso é uma questão de 

disciplina. Acho que precisa pontuar  no dia a dia da sala de aula..., isso tem 

que ser discutido cotidianamente.” C8 

 

 

A preocupação com a necessária reformulação do ensino superior na 

área da saúde, incluindo aí o ensino da Nutrição, vem sendo apontada em 

diferentes estudos e, recentemente é parte da própria política de Recursos 

Humanos do Ministério da Saúde. 
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O movimento atual deste Ministério propõe uma modificação na 

formação dos profissionais, ao mesmo tempo preocupado com a dimensão 

da atenção à saúde e ao cuidado, e  em conseqüência, da qualidade do 

trabalho em saúde. 

 

Neste sentido, propõe que a formação para a área da saúde deve ter 

como objetivos a transformação das  práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho e estruturar-se a partir da problematização do 

processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às 

várias dimensões e necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e 

das populações, numa perspectiva de integralidade, pensada tanto no 

campo da atenção, quanto no campo da gestão de serviços e sistemas. 

  

.A atenção integral à saúde, implicaria na ampliação dos referenciais 

com que cada profissional de saúde trabalha na construção de seu 

repertório de compreensão e ação e, ao mesmo tempo, no reconhecimento 

da limitação da ação uniprofissional para dar conta das necessidades de 

saúde de indivíduos e populações. Esta atenção integral implica na mudança 

de relações de poder entre profissionais de saúde (para que efetivamente 

constituam equipes multiprofissionais interdisciplinares) e entre profissionais 

de saúde e usuários (para que se desenvolva efetivamente a autonomia dos 

usuários). 
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Esta é uma oportunidade entre outras que o conjunto de nutricionistas 

não pode perder, e que certamente representaria uma importante 

contribuição que os docentes nutricionistas poderiam empenhar para o 

desenvolvimento do profissional e da percepção da sua Identidade 

Profissional não só pela equipe de saúde, como pela  sociedade brasileira, 

tão carente da atenção a saúde, nos seus mais diversos segmentos sociais. 
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“Quase sempre estão 

em nossas mãos os recursos 

que pedimos ao céu” 

                                                                           

                                                                                                   Shakespeare 
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9.1 – ANEXO 

APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ  DE ÉTICA 
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9.2 ANEXO II -  ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ESTUDANTES 

 

a. Neste momento em que você está concluíndo sua graduação, 

como você definiria a identidade do nutricionista no Brasil? 

b. Quais as principais atribuições do nutricionista? 
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c. Quantas áreas de atuação existem para o exercício da profissão? 

d. Qual o papel do profissional no atendimento da população? 

e. Existe reconhecimento da sociedade em relação às competências 

específicas do nutricionista? 

f. Como o nutricionista tem interagido com a equipe de saúde? 

g. Como o Curso interferiu/colaborou na sua visão sobre “Ser 

Nutricionista?” Qual foi o papel da Graduação nisto? 

h. Como você acha que a Universidade deveria trabalhar esta 

questão no seu currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 3 ANEXO III – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM 

COORDENADORES 

 

a. Como você define a identidade profissional do nutricionista? 

b.  Como o seu curso trabalha esta questão com os alunos? 
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c. Em que disciplinas? 

d. Em que momento do curso? 

e. Com quais conteúdos? 

f. Quais as dificuldades/desafios para uma melhor formação, na 

graduação, em relação a este tema? 

g. Que críticas e sugestões você daria para melhorar a 

Graduação com relação à formação da identidade profissional 

dos futuros nutricionistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 . ANEXO IV – CARTA DE CONSENTIMENTO 

 

São Paulo, ...........de.............de 2004. 
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Prezada Sra 

Coordenadora do Curso de Nutrição da ( ou aluno do 4º ano do Curso de 

Nutrição da) 

Universidade 

Profa ( ou Sra ) 

 

 

 

O motivo desta é convidá-la a participar da pesquisa “A Construção 

da Identidade Profissional no Currículo de Graduação de Nutricionistas”, que 

estou desenvolvendo, pelo Programa de Pós-Graduação: Ensino em 

Ciências da Saúde – Nível Mestrado Acadêmico, do Centro de 

Desenvolvimento de Ensino Superior da Saúde (CEDESS) da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, documento em anexo. 

 

Espero que as informações abaixo fornecidas sejam esclarecedoras 

para eu receber sua participação voluntária no referido estudo que objetiva 

conhecer, a partir de coordenadores e alunos de Cursos de Nutrição do 

Município de São Paulo, como o projeto pedagógico da Graduação de 

Nutricionistas aborda a temática “Identidade Profissional”. 
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O instrumento utilizado será a realização de entrevistas, inicialmente 

gravadas, para posterior análise da pesquisadora. A análise apoiar-se-á na 

abordagem qualitativa, segundo método proposto por BARDIN pretendendo-

se utilizar como eixos para análise, a identidade profissional (concepção e 

construção), a identidade profissional neste curso (projeto pedagógico e 

conteúdos desenvolvidos), dificuldades e outras oportunidades de reflexão 

sobre o tema.  

 

O desenvolvimento e resultados da presente pesquisa não trarão 

constrangimento ou riscos, não havendo benefício direto ao participante, e 

estando garantida a retirada do consentimento de participação a qualquer 

momento. 

 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de 

outros Cursos, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

 

Em qualquer etapa do estudo será garantido o acesso ao pesquisador 

para esclarecimentos e eventuais dúvidas, bem como para atualizar-se 

sobre o andamento da pesquisa. O principal investigador é Maria Luiza 

Sampaio Banduk, que pode ser encontrada no endereço: Rua Coronel 

Lisboa, 378, ou telefone 96274887.  

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Rua 
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Botucatu 572- 1º andar cj 14 fone: 55711062, fax 55397162, email: 

cepunifesp@epm.br 

 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, estando o material coletado apenas utilizado pelo pesquisador para 

a presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL NO CURRICULO DE 

GRADUAÇÃO DE NUTRICIONISTAS 

Pesquisador-Maria Luiza Sampaio Banduk 

Orientador-Prof.Dr. Nildo Batista 
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Síntese do Projeto: Observa-se que, na década de 30, com o 

desenvolvimento da ciência e a consagração do mundo do trabalho na 

perspectiva capitalista, a conseqüente divisão do trabalho na área da saúde 

desdobrou o trabalho do médico em várias áreas, dentre elas a nutrição, 

especialmente vista do ponto de vista clinico e individual, com ações 

desenvolvidas pelo nutricionista. Com o agravamento das condições sociais 

no pós-guerra, e a ênfase nas políticas sociais, especialmente em governos 

populistas, fez surgir no Brasil um novo viés deste profissional, agora na 

administração de refeições e/ou distribuição de alimentos, com objetivo de 

combater a desnutrição, desenvolver educação nutricional e atender as 

necessidades da classe trabalhadora. Os Cursos de formação deste 

profissional obedeceram a este perfil, no período de 1930 a 1970,  enquanto 

a profissão se organizava e almejava para si, outras dimensões, e para 

tanto, se unindo a reflexões que se faziam do perfil deste profissional, 

especialmente na América Latina. Entretanto o seu caráter de administrador 

e clínico foi mantido e sua atuação com perspectivas sociais e políticas se 

restringiu ao discurso, inconsciente desta defasagem.  A década de 70 

trouxe com a reforma universitária do Governo Militar, uma grande expansão 

dos Cursos Superiores e no de Nutrição em particular, com objetivo de 

atender a grande massa trabalhadora, resultado do franco desenvolvimento 

econômico praticado. A década de 80 obrigou o profissional não só a se 

especializar, em todas as áreas de sua atuação e nas muitas então 

emergentes, mas especialmente avaliar sua trajetória e resultados obtidos 

no país. Foi grande o número de pesquisas e iniciativas realizadas, de modo 
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a aperfeiçoar a formação e atuação do nutricionista em todas as áreas onde 

a Nutrição se torna necessária. A grande resposta só chegou, no meio de 

intensos questionamentos sobre a sua identidade perante a sociedade, após 

a publicação da LDB, que oportunizou a revisão dos currículos de cursos, 

através da elaboração mais flexível de projetos pedagógicos coerentes com 

as diretrizes pedagógicas publicadas pelo MEC para cada profissão. Partir 

do enunciado de um perfil profissional é o primeiro passo para a 

determinação dos objetivos que embasam o projeto pedagógico, com 

construção coletiva, e participação de docentes discentes e ex-alunos. 

Assim, é fundamental conhecer a concepção que o coordenador de Cursos 

de Nutrição, docentes nutricionistas e alunos fazem da profissão de modo a 

fundamentar a construção da identidade profissional durante a formação de 

novos profissionais. Apoiamo-nos na abordagem qualitativa, que é 

especialmente apropriada para a análise de concepções. 

 

Objetivo geral: Conhecer a partir de Coordenadores e alunos de Curso de 

Nutrição do município de São Paulo, como o projeto pedagógico da 

Graduação de Nutricionistas aborda a temática “Identidade Profissional”. 

 

Objetivos específicos: 

 

� Investigar a concepção que alunos e coordenadores de curso 

tem sobre “ser nutricionista”, 
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� Identificar conteúdos que contemplam a temática “identidade 

profissional”, 

� Caracterizar a forma e o momento no qual estes conteúdos são 

contemplados. 

 

Metodologia - Para a realização deste projeto, apoiamo-nos na abordagem 

qualitativa, com enfoque nas concepções que os coordenadores de cursos e 

os estudantes tem do nutricionista. BOGDAN E BIKLEN (1982) discutem o 

conceito de pesquisa qualitativa apresentando cinco características básicas 

que configurariam este tipo de estudo: Primeiro, a pesquisa qualitativa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada, seus principais instrumentos; Em segundo 

lugar, a natureza dos dados coletados é predominantemente descritiva, 

Ainda, a preocupação com o processo é maior do que com o produto, e daí 

o interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar 

como ele se manifesta nas atividades, procedimentos e nas interações 

cotidianas. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são 

focos de atenção especial pelo pesquisador e a análise de dados tende a 

seguir um processo indutivo. Pelo exposto, a metodologia de pesquisa 

qualitativa é que nos permitirá, segundo as próprias recomendações de 

MYNAIO, 1993, responder a questões muito particulares...Trabalhando com 

o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
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e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de 

variáveis. 

 

Sujeitos – Coordenadores de Cursos de Nutrição do município de São Paulo 

ou professores por ele indicados e 2 a 3 alunos de 4º anos por ele indicados. 

Instrumentos – entrevistas, gravadas, para posterior análise do pesquisador. 

Eixos para análise: identidade profissional (concepção e construção), a 

identidade profissional neste curso (projeto pedagógico e conteúdos 

desenvolvidos), oportunidades de reflexão. 

Análise de dados – Será realizada a análise de conteúdos, utilizando-se o 

método proposto por BARDIN, 1977 – para categorização e estudo de 

temas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das 

informações que li, sobre o projeto de pesquisa “ A construção da identidade 

profissional no currículo de graduação de nutricionistas”. 

Eu discuti com a pesquisadora Maria Luiza Sampaio Banduk, sobre 

minha decisão em participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os objetivos do estudo, procedimentos a serem realizados, seus riscos, 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo sendo que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

prejuízo ou perda de qualquer beneficio que eu possa ter adquirido. 

 

 

Assinatura do entrevistado                                   data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste entrevistado para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do pesquisador.                                  data 
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