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Resumo 

 

O presente estudo tem como propósito a caracterização do ensino da educação alimentar na 

graduação em nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), tendo em vista a formação 

do nutricionista como educador.  

Num primeiro momento, procedeu-se à caracterização da organização curricular do Curso 

de Nutrição e as reformas empreendidas, a partir da análise documental. Buscando as condições 

concretas de realização do curso foram realizadas entrevistas com a coordenadora e docentes. Na 

seqüência, a partir de entrevistas com egressos foram identificadas as trajetórias profissionais e as 

dificuldades enfrentadas no exercício do papel de educador, levando em conta a instrumentalização 

propiciada pela graduação. Finalmente, a partir dos dados disponibilizados foram elencados os 

desafios e sugestões relativas às modificações curriculares. 

O Curso de Nutrição na UFOP surge em 1980, estruturado na tradicional matriz disciplinar. 

Na primeira reforma curricular realizada em 1986, registra-se a preocupação com o ensino da Saúde 

Pública. Em 2004 ocorre a segunda reforma. Atendendo às DCN, registra-se, formalmente, a 

diminuição da carga horária do ciclo básico em detrimento do ciclo profissionalizante.  

Em meio à transição epidemiológica a obesidade ganha espaço no currículo, paralelamente 

à valorização da Nutrição Clínica. Apoiada na orientação nutricional, este percurso coloca em 

evidência as mudanças de hábitos alimentares, associado à atividades física. Destaca-se, a 

propósito, o requerimento do trabalho multiprofissional e a valorização dos aspectos psicológicos, 

na vertente comportamentalista. 

A educação alimentar considerada no plano das técnicas didáticas, se apresenta de forma 

genérica na atuação do nutricionista, ressaltando-se a ausência da formação do nutricionista como 

educador. Reconhecendo o peso desta lacuna as egressas referem as dificuldades enfrentadas 

deslocando o empenho pessoal no enfrentamento do problema, ao lado da alternativa de realização 

de especialização após a graduação.  

Paralelamente à proposta de aumento da carga horária do curso foi preconizada a inclusão 

da disciplina de Nutrição Esportiva e da temática da Promoção de Saúde, ao lado da discussão de 

autores da área de educação. Considerando o desafio do atendimento às recomendações das DCN, 

no que tange a integração de conteúdos e a relação teoria e prática, além da busca da autonomia dos 

alunos, cabe a indagação: em que medida as sugestões de mudanças são viáveis sem a alteração do 

modelo de organização curricular, tendo em vista viabilizar a formação do nutricionista como 

educador. 
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Abstract 

 

The following essay has as purpose the characterization of the food education inside the 

nutrition graduation, in the Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), with a view in the 

formation of the nutritionist as educator. 

At a first moment, it was proceeded the characterization of the curricular organization from 

the Course of Nutrition and the undertaken reforms, from the documentary analysis. Searching for 

the real conditions of the course realization some interviews were taken with the coordinator and 

professors. In the sequence, from interviews with egresses, professional trajectories and difficulties 

faced in the exercise in the educator role had been identified, considering the instrumentalization 

gave by the graduation. Finally, the challenges and relative suggestions to the curricular changes 

were listed from the disposable data. 

The Course of Nutrition in the UFOP appears in 1980, structuralized in the matrix of the 

traditional discipline. In the first curricular change carried through in 1986, it is registered the 

concerning about the Public Health education. In 2004 the second change took place. According to 

the DCN, it is registered, in a formal way, the reduction of the basic cycle time table in detriment of 

the professionalizing cycle.  

In the middle of the epidemiologist transition, obesity takes space in the resume, at the same 

time the Clinic Nutrition is valorized. Supported by the nutritional orientation, this path places in 

evidence the changes in the food behaviour, associated to the physical activities. By the way, the 

multiprofessional work petition is distinguished as the valuation of the psychological aspects, in the 

behaviour source. 

The food education considered in the level of the didactic thecniques, is presented in a 

generic way in the nutritionist performance, revealing the lack of formation of the nutritionist as an 

educator. Recognizing the weight of this gap the egresses mentioned the faced difficulties, 

dislocating the personal persistence in the confrontation of the problem, and also the alternative of 

reaching the specialization after the graduation.  

Parallel to the proposal of the course time table increasing it was preconized the inclusion 

of the Sportive Nutrition subject and the Health Promotion thematic, as well as the discution about 

educational authors. Considering the challenge of the attendance to the DCN recommendantions, in 

what it refers to the integration of contents and the relation between theory and practice, besides the 

search of the pupils autonomy, is relevant the question: in which measure the suggestions of 

changes are viable without the alteration of the model of curricular organization, in order to making 

possible the formation of the nutritionist as educator. 
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(PICASSO – Grande nu com poltrona vermelha – 1929) 

 

 

 

Desta forma me senti na construção desta pesquisa. 

________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO 
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A questão da educação alimentar no tratamento da obesidade, diante das distorções 

alimentares com as quais me deparava nos estágios, despertou meu interesse quando ainda cursava a 

graduação. 

Quando iniciei minhas atividades como nutricionista, já graduada, fui trabalhar em um 

restaurante industrial cujo consumo de frutas e verduras era muito baixo. No consultório, onde 

atendia clientes/pacientes obesos, repetia-se o mesmo quadro. Havia alto consumo de alimentos 

industrializados, ricos em gorduras, açúcar e sal e baixo consumo de frutas e verduras.  Também na 

Escola Maria de Castro Nogueira, na qual fazia um trabalho de educação alimentar com crianças de 

três a dez anos de idade, a merenda mais comum era o chips, wafer, refrigerantes, salgados (coxinha, 

pastéis, etc), biscoitos recheados. A resistência ao consumo de merendas mais saudáveis era muito 

grande.  

Minhas primeiras tentativas de educar meus clientes foram realizadas através de palestras 

sobre a necessidade da alimentação saudável. Contudo, observei que elas não atingiam a todos e não 

eram suficientes para propiciar mudanças hábitos que eu almejava. Na escola, fui despertada para a 

necessidade de acompanhar as crianças na forma de aprender, utilizando a experimentação, histórias 

infantis, e outros recursos que aprendia no contato com as professoras. Já no consultório, a prática 

levou-me a perceber que o tratamento não fluía. Os pacientes nem sempre o faziam e quando 

voltavam era com a reclamação de que era muito difícil. Eles não conseguiam seguir nada do que 

havia sido orientado, nem mesmo a dieta elaborada junto com eles.  

Para tentar fazer com que meus clientes no restaurante, meus alunos na escola e meus 

pacientes no consultório tivessem consciência da importância da alimentação saudável, percebi que 

apenas a orientação nutricional e a abordagem clínica não eram suficientes. Na confluência destas 

experiências me aproximei da educação nutricional. 

No âmbito dessa problemática se inscreve a questão da formação do nutricionista como 

educador – que constitui o objeto desta investigação. 
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(MATISSE – A Dança – 1909-1910) 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro com os autores, embora haja tantos desencontros. 

_________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 
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1.1  Educação Higiênica e Práticas Nutricionais 
 

À entrada do século XX, a economia do país, predominantemente agrária, 

constituía o eixo estruturador das ações de saúde. Embora, nos principais centros 

urbanos já existisse algumas faculdades (Medicina, Direito e Politécnica) orientadas, 

basicamente, para a formação profissional, a pesquisa era exercida nos museus, estações 

experimentais e institutos voltados para o enfrentamento das endemias rurais. Em 1900, 

são criados as duas principais instituições de pesquisa biomédica e saúde pública do 

país: o Instituto Soroterápico Federal – transformado posteriormente em Instituto 

Oswaldo Cruz (1908) e Fundação Oswaldo Cruz (1970) – no Rio de Janeiro, e o 

Instituto Butantã, em São Paulo. O paradigma bacteriológico vigente orientava 

investigações voltadas para as doenças transmissíveis, vislumbrando subsidiar ações no 

âmbito da saúde pública (LIMA et al, 2005 e COSTA, 1987). 

As intervenções urbanas que se iniciaram no Rio de Janeiro, então capital da 

República, e centros urbanos do Sudeste (particularmente São Paulo), compuseram o 

movimento de Reforma Sanitária em todo país, que se intensifica durante a Primeira 

guerra Mundial. Este movimento sanitarista traz o registro da consideração da educação 

em saúde no Brasil. De caráter transmissivo, a educação higienista, ancorada numa 

postura normativa, se exercia a partir dos profissionais de saúde (COSTA, 1987). No 

rastro deste movimento, criaram-se as bases para a institucionalização da Saúde Pública, 

com destaque para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 

1920. 

Na vigência do higienismo, surgem os programas de Educação em Saúde, em 

1924, com a criação do Primeiro Pelotão de Saúde em uma Escola Estadual do 

município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.  No ano seguinte (1925), este modelo foi 

adotado em todas as escolas públicas de ensino fundamental do Rio de janeiro. No 

mesmo período, Geraldo Horácio de Paula Souza cria a Inspetoria de Educação em 

Saúde do Estado de São Paulo, com a finalidade de “promover a formação de 

consciência sanitária na população e dos serviços de profilaxia geral e específica” 

(LEVY, et al, 2002). Surge também, nesta mesma época, surge a titulação de educador 

sanitário pelo Instituto de Higiene do Estado que divulgava as noções de higiene para os 

alunos das escolas estaduais de ensino fundamental. 
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Na década de 1930, primeiro governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério 

da Educação e Saúde Pública (MESP), que veio de encontro ao processo de 

centralização político-administrativo sufocando as iniciativas estaduais – responsáveis 

desde a constituição de 1891, pelas ações de saúde e educação – aumentando a 

concentração das atividades sanitárias nas cidades, principalmente nas capitais (LIMA, 

et al, 2005). 

As políticas de Saúde Pública se voltam, predominantemente, para a população 

rural que representava a maior parte da população brasileira. Nesta vertente, foram 

criados novos órgãos e reformulados os que já existiam, o que fortaleceu a estrutura 

centralizada e hierárquica e as formas para normalização e controle da execução das 

atividades de saúde em todo país. Neste contexto político e social, a concepção de 

educação em saúde no Brasil se apoiava na crença de que a informação, por si só, 

pudesse mudar o comportamento das pessoas. 

De acordo com Czeresnia (2003, pág 45), “os projetos de prevenção e de 

educação em saúde estruturavam-se mediante a divulgação de informação científica e 

de recomendações normativas de mudanças de hábitos”. 

Paralelamente ao desenvolvimento industrial do inicio do século, o Estado 

começou a assumir a assistência individualizada à saúde, sendo criado, em 1923, o 

seguro de acidente de trabalho. Com a Lei Eloi Chaves, as medidas de proteção social e 

a assistência médica têm reconhecimento legal no âmbito das políticas públicas. Em 

meio a conflitos trabalhistas, criaram-se as CAPs (Caixas de Aposentadorias e Pensões 

– Lei  Eloy Chaves) inaugurando a assistência previdenciária que estruturaria a 

organização do Sistema de Saúde no país (COHN, 1996). No período de 1933 a 1938, 

as CAPs foram unificadas e se transformaram em  IAPs (Institutos de Aposentadorias e 

Pensões) congregando os trabalhadores por categorias, vinculados aos sindicatos, 

considerando-se cidadãos apenas aqueles que tinham inserção formal no mercado de 

trabalho. 

Em meio a estes desdobramentos, o MESP, em 1937, foi desmembrado no 

Ministério da Educação e Saúde (MES) e no Ministério do Trabalho e Comércio 

(MTIC), atendendo à intensificação do processo de industrialização. O MES ficou 

responsável pela Saúde Pública, isto é, pelas ações de saúde relacionadas com a saúde 

da população, em geral. O MTIC ficou responsável pelo arcabouço jurídico e material 

de assistência médica individual previdenciária (LIMA et al, 2005). A cisão entre a 
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saúde Pública e a atenção individualizada repercute na consideração de questões 

nutricionais. 

De acordo com Franco (2006, pág. 48), o MTIC, tendo como foco a 

‘alimentação coletiva’, “criou o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), 

que foi o primeiro órgão de política de alimentação instituído no Brasil”. 

Diante da importância crescente da nutrição, no ano de 1939, surgiu o Primeiro 

Curso Técnico de Nutrição no Instituto de Higiene de São Paulo (atual Curso de 

Graduação em Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo), 

com duração de um ano. Seu funcionamento teve início em 1940 e sua regulamentação 

foi aprovada em 1946. O curso voltava-se para os restaurantes industriais que surgiam 

na época. A implantação de cursos técnicos de nutrição estava diretamente ligada às 

políticas trabalhistas do primeiro governo de Vargas e fazia parte do 
 
projeto de modernização da economia brasileira, conduzido pelo chamado 
Estado Nacional Populista, cujo contexto histórico delimitou a implantação 
das bases para a consolidação de uma sociedade capitalista urbano-industrial 
no país (VASCONCELOS, 2002). 

 
A educação nutricional começou a ser implantada no país, na década de 1940 – 

na iminência da deflagração da Segunda Guerra Mundial – associada à modificações 

das condições de alimentação das classes trabalhadoras. A formação dos nutricionistas, 

nesta época chamados de dietistas, era voltada para a perspectiva biológica subjacente à 

Nutrição Clínica ou Dietoterapia  ou para a vertente “dita” social que se orientava para 

administrar a alimentação voltada para os restaurantes industriais. 

Era um momento em que se defendia o poder da ciência e da medicina não só 

para combater e mesmo erradicar as doenças infectocontagiosas em todo mundo 

envolvendo a utilização de novos recursos tecnológicos e terapêuticos, associados ao 

pensamento tecnicista. 

Em 1941, a reforma administrativa no MESP reforçou a verticalização, a 

centralização e a ampliação das ações de saúde como responsabilidade do governo 

federal. Em 1942, segundo Levy et al (2002), houve uma transformação nas atividades 

de educação sanitária com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que 

reconheceu a educação sanitária como atividade de seus planos de trabalho, 
atribuindo aos diversos serviços profissionais, técnicos e auxiliares de saúde, 
a responsabilidade das tarefas educativas, junto a grupos de gestantes, mães, 
adolescentes e à comunidade em geral (LEVY et al, 2002). 
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Este órgão começou a preparar professores da rede pública de ensino para 

atuarem nas escolas como agentes da saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a OPAS, o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) começaram a se interessar pelos programas de controle e 

erradicação de doenças tropicais, no contexto da reorganização econômica das nações 

no Pós-guerra (LIMA et al, 2005). As políticas de saúde estavam relacionadas com a 

‘ideologia do desenvolvimento’ que faziam parte das iniciativas de planejamento 

estatal. Na década de 1950, tais projetos destacavam a necessidade de combate às 

endemias rurais, principalmente a malária. A higiene voltou-se para os problemas 

sociais e descobriu-se a ação comunitária.  

De 1950 até 1960, há uma produção de excedentes agrícolas e a necessidade de 

expansão de mercados no plano internacional. Neste contexto, emerge a Campanha 

Mundial Contra a Fome, cujo objetivo era o de alertar sobre a necessidade de resolver 

os problemas nutricionais existentes através da mobilização de recursos no plano 

nacional e internacional. Essa campanha consubstancia propostas de promoção do 

desenvolvimento agrícola, de implementação de novas técnicas de produção. Berg, 

citado por Goldenberg (1988, pág. 27), afirma que, ao lado da promoção do consumo de 

certos alimentos industrializados 

a própria Revolução Verde, apesar de seu propósito nutricional, foi o 
resultado, pelo menos em parte, da engenhosidade e investimento da 
produção de ‘marketing’ das indústrias de fertilizantes, pesticidas e outros 
avanços da moderna agricultura. 

 

 Em meio ao incentivo à modernização agrícola dos países subdesenvolvidos, no 

ano de 1966, durante a Reunião Técnica Conjunta FAO / OMS, são debatidos os 

métodos de planejamento e avaliação dos Programas de Nutrição Aplicada. Nessa 

mesma época, a Organização Pan-americana de Saúde apoiou a investigação 

Interamericana de Mortalidade da Infância que justificaria a urgência de intervenção na 

área da saúde. Neste contexto, a educação nutricional desempenhou o  papel de induzir 

a população a consumir os alimentos que eram “doados” por países desenvolvidos à 

programas sociais, tais como a United Nations Relief Work Agency (UNRWA), United 

Nations Children`s Fund (UNICEF) e World Food Program of the Food and Agriculture 

Organization (FAO) Isto contribuiu para “aliviar os excedentes agrícolas” e, assim, 

manter o valor dos produtos no mercado mundial. De acordo com Goldenberg (1988), 
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os programas criados por essas organizações internacionais serviram de “canais 

internacionais de escoamento de excedentes e de formação de novos mercados, sob o 

rótulo de suplementação de ajuda alimentar, acobertado, segundo Goldenberg (1988, 

pág. 25), pela valorização de ações ‘humanitárias capazes de aliviar tensões 

internacionais’”. 

Em 1958, a realização da 12ª Assembléia Mundial de Saúde, em Genebra, já 

reafirmava que a educação sanitária “abrange a soma de todas aquelas experiências que 

modificam ou exercem influência nas atitudes ou condutas de um indivíduo com 

respeito à saúde e dos processos expostos para alcançar estas modificações” (LEVY et 

al, 2002). A perspectiva social, já assinalada desde a década de 1930, no tocante à 

nutrição, passou a ser valorizada, dando origem a uma nova especialização para a 

profissão de nutricionista – a  Nutrição em Saúde Pública. De acordo com Vasconcelos 

(2002), citando Ypiranga & Gil, a Nutrição em Saúde Pública era 

 

“voltada ao desenvolvimento de ações de caráter coletivo ‘no sentido de 
contribuir para garantir que a produção e distribuição de alimentos’” 
fossem “‘adequada e acessível a todos os indivíduos da sociedade’” 
(VASCONCELOS, 2002) 

 

Em 1962, o Conselho Federal de Educação (CFE) reconheceu os Cursos de 

Nutricionistas como de nível superior. A aprovação do primeiro Currículo Mínimo 

contou com a Educação Nutricional como disciplina obrigatória nos cursos de nutrição. 

O CFE determinou, também, que a duração dos cursos seria de três anos em âmbito 

nacional. Contraditoriamente, neste currículo, contracenando com as questões da saúde 

coletiva, maior carga horária era dedicada à assistência individualizada do que à área 

social, de acordo com Ypiranga, Lima e Ypiranga e Gil citados por Franco (2006). 

De acordo com Bosi e Costa, mencionado por Franco (2006), a categoria médica 

teve grande influência na criação dos Cursos de Nutrição, definindo os conteúdos e o 

campo prático. Pretendia-se “uma formação pouco complexa, subordinada à profissão 

médica, onde os nutricionistas deveriam exercer suas atividades nas diversas 

Instituições de saúde para executar a administração e o tratamento dietético dos 

enfermos” (FRANCO, 2006, pág. 51). 

Neste momento, era perceptível, segundo Amorim et al (2001), que os alunos e 

professores davam pouca importância às Ciências Humanas, ressaltando a falta de 

integração entre teoria e prática. Esta fragmentação do conhecimento delimitaria a 
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formação destes profissionais no sentido da valorização tecnicista das práticas dos 

nutricionistas que se respaldam a perspectiva clínica em ascensão. 

O campo de atuação do nutricionista comportava três áreas: a área do ambiente 

hospitalar, onde o alimento era considerado “um agente de tratamento”; a área do 

atendimento à pessoas sadias em restaurantes, creches e outros serviços de alimentação 

e a área da saúde pública, onde o nutricionista atuava como membro de equipes de 

saúde – ressaltando-se, a propósito o compromisso do curso com a formação de 

profissionais que tivessem vínculos com órgãos governamentais ligados à saúde 

pública. 

No processo de constituição da Nutrição como área de conhecimento, vários 

projetos, tendo em vista a regulamentação da profissão de nutricionista, são 

encaminhados ao Congresso Nacional. Contudo, todos foram arquivados. Em 1966, a 

regulamentação foi aprovada pelo Congresso Nacional, porém não foi sancionado pelo 

presidente referindo-se que: 

a presente regulamentação se preocupa em forçar um mercado de trabalho, 
por meio de privilégios conferidos a uma classe de diplomados, bem como 
delimita artificialmente as atividades do Nutricionista, incluindo algumas 
que não se coadunam com a profissão e que se confundem com as que são 
privativas do Médico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NUTRICIONISTA, 1991, pág. 266). 

 

Este veto foi alvo de várias críticas por parte da imprensa, de médicos e de 

nutricionistas. Somente em 1967, foi promulgada a Lei 5276 regulamentando a 

profissão do nutricionista. No artigo 5º, que define as atividades privativas dos 

nutricionistas consta a “execução dos programas de educação alimentar” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO, 1991, pág. 318 – 319). 

Acompanhando o movimento desenvolvimentista do país, mudanças nas 

políticas de educação, na década de 1960, resultaram na Reforma do Ensino Superior no 

Brasil, de 1968, que subsidiou a reestruturação do ensino superior, estimulando-se o 

caráter especializante do ensino na formação profissional. 

A reforma do ensino superior foi responsável pela institucionalização de cursos 

de pós-graduação no país, requisição feita pelos professores junto às necessidades do 

governo de investir em pesquisas como fundamento para o desenvolvimento.  Com o 

fim da cátedra, se instalou a estrutura departamental das universidades, como forma de 

agilizar estas propostas. A partir da departamentalização das universidades, de acordo 
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com Rego (2003), a carga horária das disciplinas na grade curricular começou a ser 

motivo de disputa entre os departamentos dentro da faculdade. 

Entre as múltiplas tensões, havia, também, a necessidade do Governo Militar 

incentivar a expansão do ensino superior, que de acordo com Martins (1989), acabaria 

com a falta de vagas nas universidades públicas, diminuindo assim área de confronto 

com os estudantes. 

Nas negociações que se seguiram ocorre a abertura para os cursos privados que 

se expandiram nos anos seguintes. Estas disposições subsidiariam a expansão dos 

cursos de nutrição. De 7 (sete) cursos no fim da década de 1960, o número passaria para 

30 (trinta) no princípio dos anos de 1970. 

Dando destaque para a formação científica, a proposta comportava a criação do 

ciclo básico ao lado do profissionalizante, criando para as gerações futuras uma matriz 

disciplinar que dificultava a integração de conhecimento e postergava a prática para o 

final do curso. Reafirma-se nestas condições a matriz tradicional de ensino, segundo 

estudiosos da Educação Brasileira como Freire (1988, 2001), Saviane (1985), Libânio 

(2000), Gadotti (2000), entre outros, que se caracteriza pela preocupação com a 

transmissão de um grande volume de informação e de conhecimento, valorizando-se 

conteúdos, sem levar em consideração a realidade e as necessidades dos alunos. Nesta 

linha de concepção, a Educação Tradicional caracteriza-se por um modelo passivo de 

aprendizagem. Neste modelo, o professor é a autoridade máxima, responsável e 

condutor do processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao aluno a memorização dos 

conteúdos que são “cobrados” nas provas. 

Denominada por Paulo Freire (1998) como Educação Bancária, o autor chama a 

atenção para um sistema onde o professor é “um educador com muito pouco de 

formador, com muito mais de treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de 

destrezas”. (FREIRE, 1988, pág. 162). 

No plano da assistência à saúde, o período é marcado pela unificação da 

previdência (INPS) que, fortalecendo o processo de centralização dos serviços de saúde, 

aprofunda o “papel assistencialista da Previdência Social”, que acentuaria a 

incorporação da assistência individual. No âmbito da Saúde Pública, por sua vez, foi 

criada a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), a Fundação 

SESP. No final da década de 1970, a Divisão Nacional de Educação em Saúde da 
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Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde, ratifica a educação nos programas de 

saúde desenvolvidos pelo Ministério e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

No plano da educação, em 1974, o CFE definiu e determinou um segundo 

currículo mínimo para os cursos de nutrição que passaram a ter duração de quatro anos. 

Em 1975, foi realizado o I Diagnóstico dos Cursos de Nutrição com o objetivo de 

avaliar a formação do nutricionista em todo o país, “que revelou déficit em relação à 

carga horária das disciplinas da área social, composta por Educação, Saúde Pública, 

Nutrição Aplicada e Estágio em Saúde pública” (YPIRANGA, in: FRANCO 2006, pág. 

54). Estes movimentos são realimentados no processo da organização dos profissionais 

nutricionistas como categoria, quando emergiram as associações profissionais (ou pré-

sindicais), assim como a abertura dos Sindicatos de Nutricionistas nos vários Estados 

Brasileiros. Estes fatos resultariam, em 1978, na criação do Conselho Federal e dos 

Conselhos Regionais de Nutricionistas. 

Em meio aos desdobramentos em curso, em 1971, destaca-se a realização da I 

Conferência Internacional de Nutrição, Desenvolvimento Nacional e Planejamento que 

reafirmou a necessidade do planejamento nacional sob a inspiração da Teoria do Capital 

Humano, segundo a qual os gastos em nutrição constituiriam investimentos, 

concorrendo para o aumento da produtividade da mão-de-obra. Além disso, o combate à 

desnutrição significaria diminuição dos gastos em educação, pois implicava na melhoria 

nas condições do aprendizado, como dos gastos em saúde e em medidas curativas 

(GOLDENBERG, 1988). 

A partir de um dado momento surgiram críticas sobre “a colocação dos ataques 

ao problema da desnutrição como recurso para resolver o problema da pobreza, 

destacando-se, ao contrário, o ataque à pobreza como recurso para combater a 

desnutrição” (GOLDENBERG, 1988, pág 36). Criticando a concepção de que os 

investimentos em alimentação e saúde constituiriam a condição para propiciar o 

desenvolvimento, foi apontada a necessidade de modificação do modelo econômico 

como requisito das políticas nutricionais. A estruturação do Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PRONAN) no espaço do INAN comportaria a idéia de que ao 

invés de deixar o “bolo crescer para depois dividi-lo, cabia, isto sim, a necessidade de 

recompor o bolo enquanto ele crescia” (GOLDENBERG, 1988). 

Em meio às demandas relativas ao caráter social da desnutrição, reafirma-se a 

associação com a renda, o que comporta, por sua vez, reflexos na prática do 
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nutricionista. Segundo Castro e Peliano, citado por Boog (1997, pág 6-7),O binômio 

alimentação/educação foi substituído pelo binômio alimentação/renda, e os 

programas de educação alimentar partem para o ‘exílio’”. A partir dessas colocações, 

Boog (1997, pág. 6-7) comenta que “nesse período chegou a prevalecer uma rejeição à 

educação Nutricional (...), o que levou a Educação Nutricional a permanecer ausente 

dos programas de Saúde Pública durante duas décadas”. 
 

Junto à vertente clínica em ascensão registra-se, na verdade, a supremacia do 

caráter tecnicista da intervenção nutricional centrada no atendimento individual (clínico 

ou de proteção específica). Nestas condições a educação nutricional se mantém no 

“exílio” e, quando existe, ela se restringe à orientação nutricional. 
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1.2 Nutrição e Educação em Saúde: perspectivas em renovação 

 

A Educação Nutricional, ausente dos Programas de Saúde Pública nas décadas 

que se seguem aos anos de 1970, continuou a existir na prática dos nutricionistas, em 

meio às críticas de sua utilização como estratégia para ensinar o pobre a comer restos de 

alimentos disponíveis, em nome do valor nutritivo – segundo Valente, citado por Boog 

(1997, pág. 6-7). Acrescenta-se que, diante da necessidade de tratamento de várias 

enfermidades, a dietoterapia era requerida como referência para a implantação de 

Serviços de Nutrição junto aos ambulatórios, no dizer da autora, embora inexistissem 

referências específicas à propostas educativas.  

Com a ascensão do espaço da nutrição clínica, a Educação Nutricional acaba por 

se restringir à orientação nutricional. Definida por Mendonça (2005) como 

acompanhamento nutricional, baseada no conteúdo teórico, com direcionamento a 

objetivos, ela mantém a abordagem normativa. Nesta ótica, o profissional passa a 

determinar o que o cliente/paciente pode ou não comer, não sendo aceitas transgressões 

à dieta; o tratamento ocorre por tempo determinado, inexistindo relação afetiva entre as 

partes envolvidas. Nestas condições, o nutricionista é autoritário e o cliente/paciente, 

dependente. A educação alimentar, por sua vez, caracteriza-se como uma prática de 

educação bancária, transmissiva, apoiada na nutrimetria e antropometria. 

Vale dizer que a vertente social da educação alimentar não se extingüiu no 

tempo. Ela estava presente no cenário de Saúde Pública através da Coordenação de 

Orientação Alimentar do Instituto de Alimentação e Nutrição (INAN), na forma de 

política de governo (BOOG,1997).  Demarcando os desafios que se colocavam, registra-

se a disposição de repensar a dimensão técnica das práticas nutricionais para além de 

seu caráter biologicista, acompanhando o desenrolar das propostas de reformulações da 

assistência à saúde que se encontravam em estruturação. Este movimento foi 

potencializado pela organização dos nutricionistas como categoria profissional. 

Em 1981, o MEC juntamente com a Federação Brasileira de Nutricionistas e a 

Associações de Nutricionistas, promove o II Diagnóstico nacional dos Cursos de 

Nutrição, onde “se discutiu a proposta de que o nutricionista passaria a ser considerado 

generalista, (...) deparou-se com conteúdos excessivamente teóricos e articulação 

escassa com os aspectos sociais” (FRANCO, 2006). Neste segundo diagnóstico 
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continuava presente a deficiência da formação nas áreas de Ciências Sociais, 

Econômicas, Educação e Saúde Pública. 

Em 1982, ocorreu o Seminário Nacional de Avaliação do Ensino de Nutrição 

que recomendava modificações na área de Nutrição Social, envolvendo as disciplinas de 

Nutrição em Saúde Pública, Avaliação Nutricional, Nutrição Materno-Infantil e 

Educação Nutricional. 

A institucionalização da atenção médica à população, sob a assistência 

previdenciária, evoluiria para o desencadeamento de um processo de reformulação. Sem 

pretender estabelecer uma ordem cronológica, no contexto de uma economia recessiva, 

à entrada dos anos 1980, emerge a proposta de instalação das AIS (ações Integradas de 

Saúde) tendo como pressuposto uma nova racionalidade de interação entre as diversas 

esferas públicas. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, contando com ampla 

mobilização social, reafirmou os caminhos da Reforma Sanitária. Em 1987 foi instituído 

o SUDS (Sistema Descentralização e Unificado de Saúde), reiterando a disposição 

política de integração entre serviços de várias instâncias administrativas associada à 

reformulação da assistência. Em meio ao processo de redemocratização do país é 

aprovado o SUS (Sistema Único de Saúde), com a Constituição de 1988, que 

estabeleceu a saúde como “direito de todos e dever do Estado” (LIMA et al, 2005 e 

COHN, 1996). 

Citando o Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde, Czeresnia 

(2003) explicita que 

“direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de 
vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser 
humano em sua individualidade” (CZERESNIA, 2003, pág 46).  
 

A Constituição de 1988, endossando um conceito amplo de saúde, considera 

como fatores determinantes e condicionantes da saúde o meio físico, o sócio-econômico 

e o cultural, os fatores biológicos, e a oportunidade de acesso aos serviços que visem à 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Acentuando o caráter intersetorial das 

ações de saúde, é destacada a participação popular no controle social na implantação do 

SUS. 
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Nesta perspectiva, a implantação do SUS implicava passar de um modelo 

centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde levando em conta as 

necessidades da população. Ao priorizar a atuação primária, como contraponto da 

atenção hospitalocêntrica, coloca-se a necessidade de desenvolver uma postura crítica à 

educação higienista, revalorizando-se a presença da educação na atuação profissional de 

saúde. 

Tais posturas têm o respaldo do movimento mundial para a Promoção de Saúde 

definido pela Carta de Ottawa (1986)  
“o processo de capacitação do indivíduo em melhorar e controlar sua saúde. 
Para alcançar o estado de completo bem-estar físico, mental e social, um 
indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer 
necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde é vista, portanto, 
como um meio de vida e não um objetivo. Política de promoção de saúde 
envolve abordagens diversas, mas complementares, levando em conta as 
diferenças sociais, culturais e econômicas de cada país”. 

 

 Czeresnia (2003, pág. 45-46), a propósito, afirma que a Promoção de Saúde: 

postula a idéia de saúde como qualidade de vida resultante de complexo 
processo condicionado por diversos fatores, tais como, entre outros, 
alimentação, justiça social, ecossistema, renda e educação. 

 

Associada ao exercício da cidadania e da responsabilidade social modifica-se a 

forma de encarar o paciente, orientando-se as práticas de saúde para a busca de 

autonomia. Conferindo centralidade à educação, o trabalho sob a Promoção de Saúde, 

envolve o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais como meio 

de dar ao pciente a possibilidade de “melhorar e controlar sua saúde” (Carta de Ottawa, 

1986). 

Para Czeresnia (2003, pág 47), a Promoção “implica mudanças profundas na 

forma de articular e utilizar o conhecimento na formulação e operacionalização das 

práticas de saúde”. Estes delineamentos demarcaram um novo modelo da educação 

sanitária, que pressupõe a necessidade de interagir com outras áreas além da biológica, 

entre elas, as áreas: ambiental, social, política, econômica, comportamental, entre 

outras. Neste sentido, Bagnato (2003, pág 9) afirma que as práticas da saúde devem 

“sair das especificidades, estabelecendo interfaces com outras áreas”. 

Em 1991, cria-se a Lei Federal 8.234/1991 que regulamenta a profissão do 

nutricionista. Dentre outras providências, a lei explicita como atividade privativa do 

nutricionista a “assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios 
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ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e 

dietética” (Lei Federal, 1991). Estas disposições, de acordo com Ramos, citado por 

Franco (2006), instituem o desafio do aprimoramento no campo da Educação 

Nutricional. 

A valorização da Promoção de Saúde coincidiu com as propostas de 

descentralização subjacentes à implantação do SUS, que se estruturaram no âmbito do 

incremento da globalização. Diante destas transformações aflora, não só a necessidade 

de formação de novos profissionais, mas sobretudo, a preocupação com as novas 

disposições sobre os processos de ensino-aprendizagem. 

Como contraponto da “educação bancária”, Freire (1998), insiste na sua posição 

a respeito da necessidade da reflexão sobre a educação em favor da autonomia do ser 

dos educandos, afirmando que é “nesse sentido que reinsisto em que formar é muito 

mais que puramente treinar o educando” (FREIRE, 1988, pág. 15). 

Nesta nova perspectiva, Freire (1998) defende uma prática pedagógica onde o 

aluno é o sujeito da aprendizagem e o professor tem o papel de facilitador e mediador 

do processo de ensino-aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo e torna-se o sujeito 

ativo neste processo. O conhecimento passa a exigir uma atividade de elaboração 

subjetiva e individual. Tendo como ponto de partida uma nova informação, passa a 

exigir a ativação do conhecimento anterior, que tem uma codificação específica que 

precisa ser correlacionada com as novas informações, para a elaboração de um novo 

conhecimento. 

Para processar as informações e transformá-las em conhecimento é necessário 

que os estudantes desenvolvam a capacidade de raciocínio, de reconhecimento e a 

habilidade de integrar os conteúdos trabalhados.  Além de exigir uma vivência 

profissional, é necessário que o aluno desenvolva a capacidade de análise e síntese das 

informações e a capacidade propositiva de soluções de problemas e de transformações. 

Há, neste modelo, o investimento em situações problemas que estejam 

referenciadas a um contexto significativo, valorizando-se a aplicação dos 

conhecimentos em cenários de prática profissional. A construção de conhecimento se 

faz a partir da motivação do aluno, da relação com o conhecimento prévio do estudante 

e a possibilidade de sua aplicação. 
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Segundo Freire (1988, pág 66), ter “respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

Portanto, para que haja processo de educação é necessário que o educador tenha respeito 

à autonomia e à dignidade de cada educando. Além disso, é necessário lembrar que a 

construção de conhecimento ou o aprendizado real se faz através da curiosidade crítica e 

não através de uma curiosidade domesticada, de uma memorização mecânica. 

Lembrando Rancière (2005, pág 31): “... duas faces (...) estão e jogo no ato de aprender: 

a inteligência e a vontade”. 

Em meio a esses debates se institucionaliza, em 1996, a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que sustentaria desdobramentos relativos ao desencadeamento de 

transformações no ensino no país. A constituição de universidades ganharia respaldo, 

registrando-se a expansão dos Cursos de Nutrição que passam de 45 cursos em 1996 

para 322 em 2007. Mais do que o aumento das instituições de ensino, porém, a nova Lei 

insidiria sobre a organização dos currículos apoiados na consideração de novos modelos 

de ensino-aprendizagem. 

Tais posturas incidem na educação sanitária marcada, não só pela concepção de 

promoção de saúde, mas, sobretudo, com a natureza do processo de ensino-

aprendizagem. A OMS, na apresentação de seus objetivos da Educação em Saúde, 

recomenda: 

“encorajar as pessoas a: a) adotar e manter padrões de vida sadios; b) usar de 

forma judiciosa e cuidadosa os serviços de saúde colocados à disposição, e c) 

tomar suas próprias decisões, tanto individual como coletivamente, visando 

melhorar suas condições de saúde e as condições de meio ambiente” (LEVY et 

al, 2002). 

O Scientific Group on Research in Health Education (Grupo Científico sobre 

Pesquisa em Educação em Saúde)/OMS, define os objetivos da Educação em Saúde 

como: “desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e 

pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar da vida 

comunitária de uma maneira construtiva” (LEVY et al, 2002). 

Estas considerações refletem a necessidade de superar as concepções 

tradicionais de Educação em Saúde, de caráter normativo, em nome da incorporação de 

conceitos que objetivem uma educação capaz de proporcionar às pessoas e à 

comunidade a construção de conhecimentos que garantam melhores condições de saúde.  
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Se isto pressupõe a consideração de maneiras de pensar, de sentir e de agir em uma 

determinada sociedade, também assinala para a possibilidade de criar condições 

objetivas de ensino-aprendizagem na medida em que condições subjetivas estejam 

presentes, quais sejam: valores, opção ideológica, vontade política, compromisso, 

concepção da construção do processo de conhecimento. 

Estas novas propostas educacionais perpassam, igualmente, as práticas 

educativas não só no âmbito da saúde pública como da clínica. Ao invés da orientação 

nutricional estrita, entende-se que a educação alimentar ou educação nutricional 

(utilizados neste trabalho de forma indistinta), como disciplina de ação, deve dirigir o 

trabalho em direção ao conhecimento das pessoas, para que elas desenvolvam juízo 

crítico e capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual 

interagem, dando-lhes condições para se apropriarem de sua própria existência.  

Em meio à complexidade que a abrangência da nova abordagem comporta, 

coloca-se o desafio da construção de práticas correspondentes, envolvendo o 

enfrentamento no plano dos hábitos alimentares – o que nos remete à questão da 

formação do nutricionista como educador. Tal desafio se aplica, particularmente, ao 

tratamento da obesidade que, em meio à transição epidemiológica emerge, 

historicamente, como problema de Saúde Pública, em detrimento da desnutrição. 
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1.3 Educação Alimentar e a Formação Profissional 
 

Após anos de enfrentamento envidados no combate à desnutrição, observa-se, 

entre 1989 e 1996, um declínio acentuado da desnutrição no Brasil, 

(IBGE/UNICEF,1982, 1992 e Monteiro et al., 2000). Ocorreu um declínio cumulativo 

de 72% nos casos de desnutrição em crianças e os casos de baixo peso de crianças ao 

nascerem, passaram de 11% para 8%. Entre os adultos, foi registrada uma redução de 

49% no meio rural e de 52,7% no meio urbano. Como contraponto dessa tendência – 

configurando o processo de transição epidemiológica – observou-se o aumento dos 

casos de obesidade e sobrepeso. A obesidade em adultos cresceu três vezes no Nordeste 

e duas vezes no Sudeste. 

Apenas no fim da década de 1980, a obesidade passou a ser vista como um 

problema que atingia a população adulta no país, em vista à comparação dos resultados 

dos inquéritos de 1974/1975 e 1989 (IBGE/UNICEF, 1992). Relativisando, entretanto, 

estas observações, segundo Batista Filho e Rissin (2003), a detecção do sobrepeso e da 

obesidade, como contraponto do declínio da desnutrição, poderia ser resultado de 

problemas de registro de dados. 

Registra-se, entretanto, o aumento da taxa de morbimortalidade entre os 

pacientes obesos, ressaltando-se sua associação com diversas doenças crônicas, tais 

como: diabetes, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer, riscos cardiovasculares, 

entre outras. Nestas condições, a obesidade passa a ser reconhecida como grave 

problema de saúde pública. A OMS (Organização Mundial de Saúde) alerta que 1 (um) 

bilhão de pessoas no mundo eram obesas. Segundo a IOTF (Força Tarefa Internacional 

Contra a Obesidade) 40% da população brasileira era obesa, apresentando como 

principais causas da obesidade, a má alimentação e a falta de exercício físico. 

A mudança dos hábitos alimentares da população ocorria em todos os níveis 

sociais, desde a infância, tanto em países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, 

de acordo com Malafaia (2001). No Brasil, estudo realizado em “áreas urbanas 

brasileiras, no período 1989-1997, observa que o aumento da prevalência da obesidade 

foi maior nos estratos populacionais mais pobres” (MANCINI, 2002). Proença (2005) 

analisa o índice crescente da doença em classes socais menos favorecidas. Segundo a 

autora, “uma das hipóteses levantadas apresenta a questão econômica de acesso aos 
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alimentos, no sentido de que os alimentos mais baratos seriam aqueles com maior valor 

calórico, ricos em carboidratos e gorduras.” (PROENÇA, 2005, pág 12). 

O fato é que a explosão da obesidade, independente dos segmentos sociais 

atingidos, coloca o desafio de lidar com mudanças de hábitos, no plano da clínica – o 

que vem de encontro com as discussões sobre novas abordagens.  

Em meio à complexidade com que se reveste a questão da obesidade, ela é 

associada, de forma geral, a fatores hereditários (genéticos), ambientais (mudanças no 

comportamento alimentar, sedentarismo, influência da mídia, nível educacional, renda 

familiar) e psicológicos (depressão, estresse, ansiedade, exclusão social). Contudo, de 

acordo com Malafaia (2001), existem divergências sobre a influência desses fatores 

sobre a obesidade: 
Esse crescimento da obesidade provavelmente não tenha a ver com a 
hereditariedade, uma vez que os genes devem ter permanecido constantes nas 
últimas décadas. Mas, sim, aos fatores ambientais, cujos hábitos sedentários da 
vida moderna aliaram-se ao aumento da oferta das chamadas guloseimas. 
 

Monteiro (2004) relata o acentuado declínio da fome e a paralela ascensão da 

obesidade na população adulta brasileira e aponta duas pistas importantes para isto: o 

aumento do teor de gordura na alimentação e a manutenção de um teor excessivo de 

açúcar.  A respeito, ele aponta para um declínio contínuo de alimentos tradicionais da 

dieta do brasileiro, como o feijão e a mandioca, ao lado da baixa a participação de frutas 

e hortaliças e a simultânea ascensão do consumo de biscoitos, refrigerantes e alimentos 

industrializados. Esta mudança dos hábitos alimentares, caracterizada por um consumo 

calórico diário maior do que o gasto energético, torna-se mais grave quando associado à 

falta de atividade física – em vista das ocupações que não exigem esforço físico intenso 

ou, ainda, pelas formas sedentárias de lazer.   

Diante da diversidade de produtos no mercado consumidor e aos investimentos 

de marketing, a mídia vem sendo apontada como uma das principais causas da mudança 

de comportamento alimentar (FISBERG, DAN e CARSAVA, 2004; HALPERN e 

RODRIGUES, 2004 e GARCIA, 2005). Considerada o "quarto poder", a mídia vende 

produtos, padrões e estilos de vida. No campo específico da nutrição, entretanto, há uma 

nítida contradição entre as mensagens veiculadas pelos meios de comunicação: por um 

lado pregam o consumo de lanches rápidos que, em sua maioria, levam à obesidade e, 

por outro, difundem um novo padrão estético calcado no corpo ideal, esguio, esbelto e 

musculoso. A aparência corporal, o vigor físico, as roupas, são exigências não só do 

mercado de trabalho, mas também da própria sociedade. Nesse contexto, não cabe o 
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obeso. Ele é excluído ou ele próprio se exclui. Em uma sociedade na qual, de um lado 

procura-se uma aparência corporal idealizada e do outro há o incentivo ao consumo de 

alimentos não saudáveis, pode-se colocar a obesidade como fator de exclusão social. 

Segundo Cysneiros (1996, pág. 706): 
 

É sabido que o indivíduo obeso muitas vezes, é vítima de discriminações, 
apresentando dificuldade em relacionar-se. Especialmente entre crianças e 
adolescentes as críticas dos colegas podem ser devastadoras, predispondo estes 
pacientes ao isolamento e a depressão. 

 

Abrindo o flanco dos problemas relacionados com a ansiedade ou a compulsão 

que se manifestam no plano físico, a diferença entre o peso ideal e o peso real leva a um 

estado de insatisfação com o próprio corpo que faz com que a procura por dietas para 

perda de peso se torne cada vez mais freqüente. Pacientes obesos procuram superar os 

seus problemas recorrendo a variadas tentativas de perda de peso, mesmo que algumas 

sejam agressivas ao seu corpo. Estes pacientes procuram novos tratamentos acreditando 

que uma nova dieta resolverá, num passe de mágica, todas as suas questões relativas à 

alimentação e peso. Isto não só concorre para o aumento do volume da demanda pelo 

tratamento da obesidade, como coloca o nutricionista diante da dificuldade de vencer o 

problema que exige habilidades diferentes das técnicas aplicadas no tratamento da 

desnutrição, incluindo a atuação do nutricionista como educador. 

A partir dos anos de 1990, a educação nutricional ou alimentar, como 

contraponto da orientação nutricional estrita, passa a expressar a forma de intervenção 

indicada para o problema da obesidade e das doenças crônico-degenerativas (BOOG, 

2004, pág. 18). A propósito, a autora apresenta a educação nutricional como: 
 
conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e a 
valorização da alimentação, concebidas no reconhecimento da necessidade de 
respeitar, mas também modificar crenças, valores, atitudes, representações, 
práticas e relações sociais que se estabelecem em torno da alimentação, 
visando o acesso econômico e social a uma alimentação quantitativamente e 
qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos de saúde, prazer e 
convívio social (BOOG, 2004, pág. 18). 
 

Em meio à revisão que se impõe, Lottenberg (2006)  refere-se à necessidade do 

paciente aprender a se alimentar de forma adequada e balanceada, optando pela escolha 

de alimentos saudáveis. Segundo ele, o tratamento feito a partir de dietas restritivas 

garante a perda de peso, mas torna difícil a manutenção do peso adequado. Neste 

sentido, Cordas e Ascecio (2006) observam que apesar da importância atribuída à 
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educação alimentar, o tratamento da obesidade continua sendo realizado, muitas vezes, 

com medicamentos e dietas restritivas. 

Ferreira e Peres, citados por Franco (2006), evidenciam que a educação permeia 

a relação nutricionista-paciente a todo instante, embora no contexto da prática, os 

nutricionistas costumam preferir a abordagem técnica. Tais considerações sugerem “que 

outros conhecimentos ainda devem ser produzidos para que se operem mudanças nas 

abordagens profissionais” (FRANCO, 2006, pág. 72). É possível notar que a entrega de 

dieta ao paciente, seguida de orientações nutricionais, não significa que ele irá conseguir 

fazer o que o profissional indica naquele momento. Através de um processo educativo, 

entretanto, é possível que ele se ajuste às mudanças de hábitos alimentares e de estilo de 

vida, no tocante à prática de atividade física. 

Motta e Boog (1985, pág 18) mostram que 
 
a educação nutricional se insere na educação em saúde, que tem por 
finalidade a formação de atitudes e práticas conducentes à saúde: não fumar, 
praticar esportes, apreciar a vida ao ar livre, andar a pé – são 
comportamentos incentivados pela educação em saúde. 
 

Não são as condições econômicas favoráveis que vão, por si só, determinar 

comportamentos saudáveis. É necessária uma educação nutricional que incentive o 

consumo de alimentos naturais, frutas, hortaliças e que esclareça e conscientize sobre os 

perigos das guloseimas, gorduras saturadas e alimentos artificiais.  

A educação nutricional não substitui o senso comum, mas funciona como 

instrumento de correção das distorções que nele existem, criadas por crenças, mitos, 

propagandas e outros fatores que interferem na criação dos hábitos alimentares. O 

conhecimento que compõe o quadro de cada paciente, suas condições psicológicas, 

sociais e culturais colocam o desafio da atuação do nutricionista como educador. Não há 

como padronizar o atendimento ao obeso – cada paciente necessita de uma abordagem. 

Para além das informações necessárias à implementação do enfrentamento da 

obesidade, trata-se de sensibilizar o paciente no sentido de convidá-lo a construir um 

novo comportamento. O nutricionista atua como mediador/educador, contrariamente a 

atuação transmissiva da orientação nutricional convencional.  

A educação alimentar, nesta perspectiva, visa à participação ativa do paciente na 

construção do conhecimento, sendo que no plano individual objetiva-se, ainda, que ele 

venha a assumir o tratamento. Esta nova disposição envolve um processo no qual não 

existe proibição para o consumo de nenhum alimento. Tudo é quantificado e, no caso de 



 32

abusos gastronômicos, existem compensações práticas. Esse trabalho não dura apenas 

uma semana, um mês, mas a vida toda. É um processo que requer comprometimento, 

disciplina, motivação, calma e persistência de ambos os lados (profissional – 

cliente/paciente), pois visa a criação de novos hábitos alimentares mais saudáveis. Há 

um incentivo para que o cliente/paciente pratique, em família e no ambiente social, o 

“jogo de cintura” para adequar os cardápios às suas necessidades. Nesta forma de 

tratamento, torna-se necessário, também, fazer negociações em família para encontrar as 

opções adequadas de alimentação. São incentivadas leituras sobre nutrição, a 

diminuição do consumo de sal, açúcar e gordura, sendo estimulado o exercício de 

atividades físicas. 

É necessário lembrar que a educação nutricional, por si só, não resolve os 

problemas nutricionais. Mendonça (2005), refere que o nutricionista deve dar ao 

cliente/paciente um apoio emocional, ajudando-o a identificar os seus problemas 

nutricionais e de estilo de vida, sugerindo modificações de determinados 

comportamentos. Para essa autora, 
 

as necessidades psicológicas exercem mais influência nos hábitos 
alimentares do que a lógica. Fornecer informações, prover materiais 
educativos e citar estatísticas e pesquisas científicas não conduz 
necessariamente a mudanças de comportamento. O principal é aprender a 
atender o cliente e seus problemas, a ponto de conhecer os obstáculos que 
ele enfrenta quando tenta alcançar seus objetivos no plano alimentar 
(MENDONÇA,2005). 

 

 Assim, como contraponto da orientação nutricional de caráter transmissivo, a 

educação nutricional (alimentar) imprime nova abrangência na forma de considerar o 

tratamento da obesidade, referenciando o plano individual, com acento na perspectiva 

psicológica. A adesão ao tratamento da obesidade associa-se ao stress psicológico e 

muitas vezes à depressão devido à redução de alimentos. Neste alinhamento, de acordo 

com Stuart (citado por Ades e Kerbauy (2002)), a junção do tratamento clínico com a 

Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) é apontada como recurso que pode 

minimizar esses efeitos. 

A obesidade é encarada por estudiosos da TCC como um distúrbio de estilo de 

vida que requer investimento para ser corrigido e isso implica na modificação de 

comportamentos e a “supressão de resposta-problema”, a partir de uma “intervenção 

semi-estruturada, objetiva e orientada para metas, que aborda fatores cognitivos, 

emocionais e comportamentais no tratamento dos transtornos psiquiátricos” 
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(DUCHESNE e ALMEIDA, 2002). Com um viés tecnicista, de acordo com Duchesne 

et al (2007), no tratamento da obesidade utiliza a automonitoração, as técnicas para 

controles de estímulos, o treinamento em resolução de problemas que deve impedir o 

paciente de apelar para a ‘alimentação inadequada’ e a criação de estratégias que 

previnam recaídas durante o tratamento. 

Segundo Motta e Boog (1985, pág.25), “não só a ciência da nutrição deve ser 

fonte de conhecimentos para a educação nutricional. São as ciências humanas que nos 

indicam como desenvolver a ação educativa, no que ela tem de pedagógico e didática”. 

Tais disposições reforçam o requerimento do trabalho em equipe. De acordo com 

Fourez (2001), a interdisciplinaridade envolve desde a multidisciplinaridade, entendida 

como a justaposição de disciplinas, até a transdisciplinaridade, caracterizada pela 

“transferência de utilização de métodos, noções, procedimentos de uma disciplina para 

outra” (GALINDO, 2006, pág. 11). Levando em conta esta concepção, diante do 

concurso do psicólogo subjacente à perspectiva comportamentalista, a ênfase recai 

sobre o trabalho multiprofissional ou a justaposição de disciplinas. A importância 

atribuída ao trabalho com outros profissionais, responde, em certa medida, à deficiência 

da formação do nutricionista para dar conta de funções educativas para as quais não foi 

preparado. 

Mais recentemente, numa outra dimensão, novos elementos são realçados na 

configuração renovada das práticas no plano individual. Buchanan (2004), afirma que a 

educação nutricional, na perspectiva humanista, procura desenvolver a autonomia e a 

responsabilidade dos pacientes sobre suas escolhas alimentares. O tratamento não é 

avaliado através da mudança de comportamento, mas através da capacidade de escolha 

que os pacientes são capazes de fazer a partir da conscientização sobre sua alimentação, 

na linha da pedagogia crítica (Freire, 1988 e 2001) – o que condiz com a concepção da 

Promoção de Saúde (CARTA DE OTTAWA, 1986 e CZERESNIA 2003). 

Nesta perspectiva, para além do comportamentalismo, ganha espaço a questão 

da subjetividade, cujo entendimento depende da articulação de aspectos psíquicos com 

forças dinâmicas que compõem a própria realidade, engendrada a partir de máquinas de 

expressão sociais, políticas, poéticas, estéticas, afetivas. Ao invés de pensar um sujeito 

de contornos limitados e fechado em si, a partir do qual a subjetividade brota, segundo 

Deleuze e Guattarri (1995), cabe pensar no cruzamento de múltiplos componentes de 

subjetivação que se ligam e religam e acabam influenciando a constituição da 
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subjetividade. É em meio a este movimento de engendramento que as vozes de poder, 

de saber e de auto-referência entram em ação. 

Nestas condições, ao invés de rotular o problema nutricional,  trata-se de saber 

como o paciente funciona no contexto das relações na sociedade. Diante dessas 

disposições, é imprescindível a criação de um vínculo entre o profissional e o 

cliente/paciente, tendo em vista a formação de hábitos alimentares. Destacam-se, a 

propósito, os processos de ensino-aprendizagem norteadores do exercício da autonomia 

e responsabilidade do paciente, caracterizando mudança de abordagem de tratamento 

para educação alimentar (BUCHANAN, 2004). 

Retornando à questão da interdisciplinaridade, diante destas disposições, vale 

ressaltar que mais que a construção de equipes de agrupamento, onde “ocorre a 

justaposição das ações” – segundo Peduzzi (2001) – trata-se de constituir equipe de 

integração, “na qual ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes”. Nesta 

dimensão, cabe considerar o direcionamento voltado para a transdisciplinaridade no 

sentido atribuído por Fourez (2001). Levando em conta o caráter complexo dos desvios 

nutricionais, chama a atenção à necessidade de um trabalho multiprofissional que 

remete, de um lado, à centralidade do paciente e do outro, ao reconhecimento da 

educação alimentar enquanto área específica no plano da formação profissional. 

Neste contexto, coloca-se o desafio da formação do nutricionista no sentido de 

desenvolver competências compatíveis com a nova proposta de educação alimentar. De 

acordo com Franco (2006), há uma valorização da técnica nos Cursos de Nutrição e, a 

partir disso, destaca-se a necessidade de modificações e a conscientização dos alunos 

sobre “a sua importância enquanto educador e não meramente transmissor de 

conhecimentos ou executor de tarefas técnicas” (FRANCO, 2006, pág. 61). Boog et al 

(2003) afirmam que há a necessidade de superar esse modelo tecnicista que valoriza a 

abordagem biologicista. Amorim et al (2001) completam que, apesar do modelo 

tradicional de ensino ter possibilitado avanços importantes na Ciência da Nutrição, ele 

dificulta o exercício da interdisciplinaridade necessário para a construção da prática da 

educação alimentar. Tais considerações remetem à discussão de mudanças substantivas 

dos próprios modelos de ensino e correspondente organização curricular. 

A propósito, como desdobramento das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

(1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN (2001) preconizam que os cursos 

devem contemplar “elementos de fundamentação essencial em cada área do 

conhecimento, campo de saber ou profissão, visando promover no estudante a 
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competência do desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

permanentemente” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). Para que estas 

modificações se tornem possíveis, as novas DCN orientam a re-elaboração dos 

currículos dos cursos,  
 
que devem estimular o abandono das concepções antigas e herméticas das 
grades (prisões) curriculares, de atuarem, muitas vezes, como meros 
instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, e garantir uma 
sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os 
desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e 
das condições de exercício profissional (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2001). 
 

Neste sentido, as diretrizes especificam os conteúdos essenciais dos Cursos, 

dentre os quais se inclui o Curso de Nutrição (anexo 1). Resguardando a flexibilidade de 

organização curricular, as Diretrizes dispõem sobre a integração ensino-trabalho a partir 

da relação ensino-pesquisa-extensão. Vislumbrando o ensino “generalista, crítico, 

reflexivo e criativo”, as Diretrizes destacam o processo ensino-aprendizagem capaz de 

subsidiar o desenvolvimento das dimensões humanísticas orientadas para o exercício da 

cidadania ativa e para promoção de saúde. 

Neste cenário, as Diretrizes estabelecem as competências do profissional (anexo 

2). Ao lado da atribuição de “contribuir para promover, manter e recuperar o estado 

nutricional de indivíduos e grupos populacionais” (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2001), ao nutricionista cabe: 
• desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em área de 

atuação; 

• atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância 

nutricional, alimentar e sanitária, visando a promoção de saúde em âmbito 

local, regional e nacional; 

• atuar na formação e execução de programas de educação nutricional, 

de vigilância nutricional, alimentar e sanitária; (...) 

• atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, 
supervisionar, implementar, executar e avaliar atividades na área de 
alimentação e nutrição e de saúde (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2001). 

 
Diante do reconhecimento da atuação do nutricionista como educador, fica a 

indagação a respeito dos avanços observados no sentido da superação do modelo de 

ensino tradicional e da ausência da formação relativa a área específica da educação. 

Romper com a ordem existente, implica na reestruturação complexa que pressupõe, 

segundo Feuerweker, citado por Batista (2006, pág. 44): 
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rupturas de fronteiras habitualmente presentes no ensino médico, mudanças 
de poder concentrado em disciplinas ou departamentos e a implantação de 
acordos coletivos em prol de um projeto pedagógico orientado pelas 
necessidades de saúde da comunidade e pelo processo de construção ativa de 
conhecimento pelo estudante. 

 

Isto não só reforça como dimensiona as tendências de incorporação das novas 

recomendações sobre a reorganização curricular, como nos leva a considerar a 

possibilidade do exercício da educação alimentar, na interface entre a clínica e a saúde 

pública, tendo em vista, no caso, o tratamento da obesidade. 

Nestas condições, inscreve-se a indagação da presente investigação relativa às 

condições de incorporação destas novas disposições, vislumbrando a formação do 

nutricionista como educador. Levando em conta os desafios da incorporação da 

educação alimentar (nutricional), o estudo se orienta para identificação de tendências e 

desafios relativos à incorporação de mudanças no âmbito da organização curricular. 

Supondo a persistência das estruturas tradicionais de ensino, afirma-se a suspeita da 

preponderância da orientação nutricional em detrimento da educação alimentar 

(nutricional) no enfrentamento da obesidade, paralelamente, a ausência da formação do 

nutricionista como educador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 
(PAUL KLEE – O Tocador de Timbales – 1940) 

 

 

 

O foco. 

___________________________ 

2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 

• Caracterizar o ensino da educação alimentar na graduação em nutrição, tendo em 

vista a formação do nutricionista como educador. 

 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar a institucionalização do Curso de Nutrição e o desenvolvimento do 

ensino da educação alimentar na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

• Levantar experiências profissionais de egressos da UFOP relativas ao exercício 

da educação alimentar no tratamento da obesidade, referenciadas à formação na 

graduação. 

• Identificar limites e possibilidades da formação do nutricionista como educador 

na graduação em nutrição na UFOP. 
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(VAN GOGH – Caminho com choupos – 1884) 

 

 

 

O caminho percorrido... 

_______________________________ 

3. METODOLOGIA 
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3.1 Delineamento de Estudo 
 

 Diante dos propósitos da investigação fez-se a opção pela pesquisa qualitativa 

que, segundo Minayo (1999), permite: 
 

“trabalhar 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” (MINAYO, 1999, pág. 10). 

 

Priorizando a perspectiva institucional mais do que a sugestões pedagógicas, o 

estudo comportou quatro movimentos: 

• No primeiro, focalizamos, numa perspectiva histórica institucional, a 

configuração curricular do Curso de Nutrição e as reformas 

empreendidas tendo em vista os projetos de ensino referenciado às 

atividades educativas do nutricionista. 

• Num segundo, para além do projeto institucional, nos detivemos nas 

condições concretas de realização do curso, levando em conta a 

incorporação de mudanças em torno do ensino da educação 

alimentar, particularizada no tratamento da obesidade. 

• No terceiro, o estudo buscou identificar trajetórias profissionais 

referenciadas à instrumentalização propiciada pela formação na 

graduação, no tocante ao exercício da educação alimentar no 

tratamento da obesidade. 

• No quarto, sintetizando as informações levantadas nos itens 

precedentes, realizamos um balanço das tendências e desafios em 

relação ao ensino da educação alimentar, com vista à formação do 

nutricionista como educador. 
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3.2        1o Movimento  

O Curso de Nutrição na UFOP: propostas e projetos 
 

Para efeito do presente estudo elegemos, como objeto de nossa casuística, a 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – primeira instituição de ensino a oferecer 

o Curso de Nutrição na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Desencadeando a primeira fase da investigação, o levantamento incorporou, de 

um lado, a história da instituição e a implantação do curso e, de outro, a caracterização 

da estrutura curricular. 

No tocante à história da instituição,  foram utilizados como fontes de informação 

o site da universidade e o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso. Dentre as 

informações disponíveis, o levantamento se pautou nos seguintes eixos: 

• Fundação da instituição; 

• Institucionalização do Curso de Nutrição; 

• A estrutura da Escola de Nutrição (ENUT) da UFOP; 

• As reformas curriculares. 

 

No tocante à estruturação do curso, com base no PPP, o levantamento levou em 

consideração como eixos de investigação: 

• O processo de construção do PPP; 

• Propostas curriculares e perfil do aluno a ser formado; 

• Constituição dos conteúdos disciplinares que contemplam a 

educação em saúde e a educação alimentar na assistência ao 

obeso, em particular. 

  

De posse dos dados procedemos à realização de uma cronologia lastreada pelo 

contexto sócio econômico do país e o desenvolvimento das políticas de ensino superior, 

paralelamente à organização dos nutricionistas enquanto  categoria profissional. 

Na periodização levamos em conta a Reforma Universitária de 1968, o II 

Diagnóstico Nacional dos Cursos de Nutrição e a Nova LDB (1996) associada às DCN 

(2001). 
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3.3       2o Movimento  

O Curso de Nutrição da UFOP – a implantação das reformas 
 

A partir de depoimentos de docentes, o levantamento, para além do plano formal 

do projeto institucional, se voltou para as condições de realização do curso. Foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com a coordenadora do Curso de Nutrição e 

professoras das disciplinas de Dietoterapia e Educação Nutricional. 

Estas entrevistas – cujo roteiro encontra-se no anexo 3 – foram realizadas pela 

própria pesquisadora, tendo comportado os seguintes eixos temáticos: 

• A formação das entrevistadas; 

• O tratamento da obesidade abordado na instituição; 

• A educação em saúde na instituição; 

• A educação alimentar em geral e a educação alimentar no tratamento 

da obesidade; 

• Mudanças curriculares e tendências relativas à incorporação da 

educação alimentar; 

• A formação do nutricionista como educador. 

 

As entrevistas foram gravadas – contando com o consentimento prévio dos 

entrevistados – tendo sido transcritas na íntegra, pela própria pesquisadora. A duração 

média das entrevistas foi de 50 (cinqüenta) minutos. 

A sistematização dos dados foi realizada recorrendo à técnica da análise 

temática, tendo como objetivo atingir os significados manifestos e latentes. De acordo 

com Minayo (1999), “análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para 

o objetivo analítico visado”. Para que essa análise fosse possível, foi feita a 

classificação dos dados e a construção de categorias. 

Do ponto de vista analítico, esses dados foram interpretados levando-se em 

conta o contexto histórico de suas manifestações. Ao lado da caracterização do ensino 

tradicional, por oposição à pedagogia crítica na linha de Freire (2001 e 1988), Libâneo 

(2000), Saviane (1985), entre outros, foram priorizados os conceitos de Educação 
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alimentar e orientação nutricional. Com base na acepção de Franco (2006), Mendonça 

(2005), Boog (2004 e 1997) e Motta e Boog (1985), o quadro 1 abaixo assinala 

elementos de consideração dessas concepções levando-se em conta que a bipolaridade 

esquemática dessa apresentação implica numa simplificação – mesmo porque o modelo 

alternativo à orientação nutricional esta por ser construído. 

Quadro 1      Quadro Conceitual de Referência 

 

Ensino – Aprendizagem 

Ensino Tradicional Pedagogia Crítica 

Transmissivo 

     Transmissão de informações / conteúdos

Participativo 

         Construção conjunta do 

conhecimento 

Centrado no professor 

− Professor detentor do saber 

−  Aluno receptor passivo 

Centrado no aluno 

− Aluno como sujeito do processo de 

ensino aprendizagem 

− Busca da autonomia do aluno 

Fragmentação de conteúdos  Integração de conteúdos  

Prática após o ensino teórico do curso Prática desde o início do curso 

 

 

Abordagem da educação no tratamento da obesidade 

Orientação Nutricional Educação Alimentar 

Ensino transmissivo Ensino participativo 

Prescritivo 

− Higienista / Normativa  

− comportamentalista 

Não prescritivo 

− Promoção de Saúde 

− Subjetividade 

Tratamento a curto prazo 

− Nutricionista define os objetivos do 

tratamento 

− Paciente dependente do profissional 

Tratamento a longo prazo  

− Construção do tratamento a partir do 

paciente 

− Busca de autonomia do paciente 
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A propósito dessas balizas conceituais, consideramos a interdisciplinaridade na 

acepção de Fourez (2001), que vai desde a multidisiplinaridade (justaposição de 

conhecimento) até a transdisciplinaridade (compartilhamento de metodologias e 

conhecimentos). 

 

3.4       3º Movimento 

Trajetórias Profissionais e a Educação Alimentar 

 

O terceiro movimento de investigação envolveu a realização de entrevistas 

com 2 (dois) egressos da instituição que lidavam com o tratamento da obesidade na 

assistência ambulatorial – que em Belo Horizonte se restringe a consultórios. 

Originalmente, o projeto preconizava a realização de um grupo focal. Diante 

das dificuldades em localizar egressos residentes em Belo Horizonte, a estratégia foi 

alterada, recorrendo-se à realização de entrevistas. Nestas condições o estudo acabou 

por se restringir a duas profissionais que atendiam ao critério de inclusão no estudo: 

residir em Belo Horizonte e trabalhar com obesidade no âmbito da clínica. 

As entrevistas, cujo roteiro se encontra no anexo 5, foram norteadas pelos 

seguintes eixos de investigação: 

 A formação das entrevistadas; 

 Concepção de educação em saúde na graduação e de educação 

alimentar instrumentalizada na graduação; 

 O tratamento da obesidade abordado na graduação;  

 A formação do nutricionista como educador; 

 Trajetórias profissionais; 

 As dificuldades encontradas no tratamento da obesidade; 

 A visão do nutricionista como educador na atuação profissional; 

 Sugestões para a organização curricular na graduação no tocante 

às abordagens preconizadas no tratamento da obesidade e na 

educação alimentar. 
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As entrevistas, a cargo da investigadora, foram gravadas, contando com o 

consentimento prévio das egressas. Nestas condições as entrevistas foram, 

igualmente, transcritas pela própria pesquisadora. 

A análise dos dados reproduziu os mesmos procedimentos descritos 

anteriormente, no tópico relativos às entrevistas com os docentes do curso. 

 

3.5      4o Movimento  

Limites e Possibilidades do Ensino de Educação Alimentar 

 

O quarto movimento – que consta das Considerações Finais – envolve a 

compatibilização das informações em torno do delineamento das tendências de 

incorporação da educação alimentar  no âmbito da implantação dos projetos de reforma 

curricular na instituição.  

Ponderando sobre limites e possibilidades das mudanças em curso, apoiada na 

prática profissional, são apontadas sugestões mobilizadas no tocante à formação do 

nutricionista como educador. 

 

3.5. Ética na Pesquisa 
 

O presente projeto foi aprovado ao Comitê de Ética da UNIFESP (anexo 5), 

obedecendo à Resolução 196/96 do conselho Nacional de Saúde. 

O acesso aos documentos institucionais, foi precedido da assinatura de um termo 

de consentimento, cujo modelo se encontra no anexo 6. 

O mesmo aconteceu com os entrevistados. Explicitados os objetivos da pesquisa, 

a coordenadora, professoras (anexo 7) e egressas (anexo 8), assinaram termos de 

consentimento, tendo sido acertado o compromisso pelo pesquisador, de resguardar o 

anonimato dos participantes. 
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(PINK FLOYD – Dark Side of the Moon – 1973) 

 

Os Achados... 

_______________________________________________ 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 O Curso de Nutrição na UFOP 

 

 História e institucionalização do Curso de Nutrição 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi instituída como Fundação de 

Direito Público em 21 de agosto de 1969, incorporando duas centenárias instituições de 

ensino superior: a Escola de Farmácia e a Escola (de Engenharia) de Minas (UFOP, 

2006). 

De acordo com Oliven (1989) e Martins (1989), a UFOP foi criada no Governo 

Militar (1964-1983) que incentivava a união de faculdades isoladas e de instituições de 

ensino na forma de universidades. Diante dos propósitos desenvolvimentistas do 

Governo, justificava-se a política de formação de recursos humanos que culminou com 

a Reforma Universitária de 1968. Concretizando os propósitos inspirados no Relatório 

Flexner (REGO, 2003), a reforma institui a pós-graduação, que respaldaria o 

desenvolvimento da pesquisa no país, associado ao movimento da especialização. 

De acordo com a Associação Brasileira de Nutrição – ABN (1989), a UFOP fez 

seus primeiros projetos para a implantação do Curso de Nutrição no ano de 1977. 

Criado em 1978, o curso funcionou a partir de 1979, vinculado ao Departamento de 

Farmácia da instituição, tendo sido oferecidas trinta vagas na primeira turma. Neste 

contexto, é lícito pensar que o ensino tradicional constitui a matriz sobre a qual se 

organizou o Curso de Nutrição da UFOP. 

No início da década de 1980, foi realizado o II Diagnóstico dos Cursos de 

Nutrição que objetivava avaliar a formação do nutricionista em todo o país.          

Observou-se, nesta época, que havia deficiência nas áreas das Ciências Sociais, 

Econômicas, Educação e Saúde Pública. Diante desta avaliação, em 1981, ocorreu a 

primeira revisão curricular no Curso de Nutrição utilizando como “referência, os 

currículos dos cursos de Universidades Federais de Pernambuco, Rio de Janeiro e 

Fluminense. A primeira reformulação curricular abrangente, entretanto, ocorreu a 

partir de 1986” (CONUT, pág. 5, 2004). 

Após a criação do Departamento de Nutrição da Escola de Farmácia, sua 

autonomia didática foi conquistada em maio de 1982, registrando-se a 

institucionalização do Colegiado de Curso de Nutrição (CONUT), simultaneamente, à 

inauguração e instalações próprias. Em 1984 o Curso foi reconhecido pela Portaria 

número 347, de 06/08/84, do Ministério da Educação e Cultura. 



 48

Além de dependências administrativas, a Escola de Nutrição – ENUT é 

composta pelos Departamentos de Alimentos (DEALI) e de Nutrição Clínica (DENCS) 

e, ainda, conta com uma biblioteca com amplo acervo relacionado com Nutrição, 

Alimentação e áreas afins; laboratórios diversos (Técnica Dietética, Nutrição 

Experimental, Análises Químicas, Microbiologia de Alimentos, Tecnologia de 

Alimentos, Avaliação Nutricional, Biologia Molecular e Cultivo Celular e Informática); 

além de contar com um Ambulatório de Atendimento Nutricional e o Biotério. 

No plano das concepções vigentes na área, pode-se dizer que a organização do 

curso ocorreu no contexto da associação entre a desnutrição e a renda (BOOG, 1997 e 

GOLDENBERG, 1988) – que corresponde, segundo Boog (1997), ao período do 

“exílio” da educação nutricional. 

Na verdade, trata-se de um período de combate à desnutrição à luz das teorias do 

Capital Humano, que acaba por engendrar críticas substantivas a estas proposições. 

Reforçando a associação da desnutrição e poder aquisitivo, coloca-se a necessidade de 

pensar o próprio desenvolvimento como gerador da desnutrição. Em outros termos 

fazia-se necessário “dividir o bolo enquanto crescia”, ao invés de dividi-lo após o 

crescimento (GOLDENBERG, 1988). Nestas encruzilhadas se institucionalizam as 

políticas sociais que evoluiriam, no âmbito da Reforma Sanitária, para a reorganização 

da assistência à saúde, que se concretizaria na instalação do SUS. 

Movimento similar de reforma viria ocorrer, também, no âmbito do ensino nos 

anos subseqüentes. No contexto do incremento da globalização, se instala a Nova LDB 

(1996), que vai imprimir novos esforços de modificação no ensino da UFOP, 

reforçando a estruturação do tripé: ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, colocam-

se as referências de que, hoje, a UFOP está “conciliando tradição e modernidade” 

(UFOP, 2006). Tal processo se expressa no movimento de expansão, com a criação de 

unidades acadêmicas e a implantação de vários cursos de graduação e pós-graduação, 

além da criação do Centro de Educação Aberta à Distância. A área da saúde, entretanto, 

continua restrita aos cursos de Farmácia e Nutrição.  

Contemplando o desenvolvimento da pesquisa, os documentos assinalam que 

desde 1993, a UFOP realiza anualmente o “Seminário de Iniciação Científica” 

(SIC/UFOP). Este evento contempla cinco áreas de conhecimento: Ciências Aplicadas à 

Engenharia, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Vida e Ciências Humanas. 

No âmbito da extensão, vislumbrando integração entre teoria e prática, a 

instituição desenvolve o projeto Rio Vivo. Estendendo suas fronteiras de atuação até o 
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Vale do Jequitinhonha, o projeto atua “no combate à doença de Chagas, à desnutrição, 

entre outras atividades desde o ano de 2000. A comunidade ouropretana também é 

contemplada com projetos como o Laboratório Piloto de Análises Clínicas, que atende 

gratuitamente 60 pessoas por dia, realizando quatro mil exames por mês” (UFOP, 

2006). Além disso, a universidade desenvolve também trabalhos com a população 

ouropretana no Escritório Piloto da Escola de Minas, permitindo o acesso a cursos de 

Soldagem Industrial, Prático de Obras e Supletivo 1º e 2º graus (Ensino Fundamental e 

Ensino Médio).  

De acordo com as informações disponibilizadas “a UFOP busca trazer o século 

21 a uma cidade com mais de 300 anos” (UFOP, 2006). A UFOP conta com 70 

projetos relacionados com a conservação do Patrimônio Histórico. 

Esta proposta de preservação se reafirma através de projetos 
como a Oficina de Cantaria, que recupera importantes 
monumentos históricos, e o Fórum das Artes, que promove a 
reflexão sobre artes e patrimônio. O Museu de Ciência e 
Técnica, o Museu de Pharmácia e o Observatório Astronômico 
são importantes centros de conservação da memória e da 
cultura que guardam um legado de conhecimento para a 
sociedade (UFOP, 2006). 
 

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), afirma-se, por 

sua vez, a necessidade de que os cursos, na área da saúde, sejam incorporados à 

formação generalista, condizente com a proposta institucionalizada do SUS, já em fase 

de regulamentação. Tais disposições resgatariam a preocupação com a educação 

alimentar, cuja importância havia sido minimizada. Vale dizer que este movimento 

acabaria por se firmar, já no contexto da valorização da formação clínica tecnicista, e 

consubstancia na prescrição e supervisão de dietas, ancoradas na orientação nutricional. 

Atendendo às DCN (2001), de acordo com a instituição,  

“o currículo do curso de graduação em Nutrição está 

estruturado para formar um profissional generalista, apto a 

atuar de forma transformadora no âmbito individual, coletivo e 

populacional, nas áreas de Alimentos e Nutrição Humana” 

(UFOP, 2006). 

 

De acordo com o CONUT (pág. 6, 2004),  

o curso de Nutrição da UFOP sempre teve como referencial 
teórico-metodológico o enfoque da Epidemiologia Social. Esse 
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enfoque trouxe o processo produtivo e as relações de produção 
para o centro das discussões sobre a determinação do processo 
saúde/doença da população, abrindo assim novas 
possibilidades de entendimento do processo saúde/doença e da 
organização e gestão da atenção à saúde, que fundamentam o 
campo da Saúde Coletiva. 
 

A importância do Curso de Nutrição para a UFOP pode ser observada nestes 

dois relatos: 

em vinte e três anos passados, orgulhamo-nos da posição 
alcançada no cenário nacional, fruto do trabalho de 
profissionais continuamente empenhados em ensinar, pesquisar, 
difundir e promover  o conhecimento em Alimentação e Nutrição, 
com o senso de responsabilidade social e de  
interdisciplinaridade que os novos tempos exigem (UFOP, 2006). 
 
o curso destaca-se no contexto nacional pela ênfase em saúde 
coletiva. Atividades como programas de treinamento e 
intercâmbio com organismos internacionais reforçam o curso no 
âmbito acadêmico. Privilegiando uma formação generalista, 
prepara profissionais aptos a gerenciar a produção de 
alimentação coletiva e proporcionar cuidados dietéticos a 
indivíduos enfermos, atletas, coletividades e grupos 
populacionais (UFOP, 2006) 
  

A propósito, as áreas de atuação dos profissionais de nutrição, segundo as 

informações disponibilizadas, correspondem ao: 

planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de 
serviços de alimentação e nutrição. Além disso, o profissional 
pode prestar assistência dietoterápica a hospitais, clínicas e 
clientes particulares, prescrevendo e supervisionando dietas 
que visam à saúde individual ou coletiva (UFOP, 2006).  
 

A despeito da valorização da formação generalista no plano formal, ao lado da 

preocupação com as questões relativas à interdisciplinaridade, conforme preconiza as 

DCN (2001), as disposições relativas à formação continua a se apoiar na abordagem 

biologicista do atendimento nutricional, apoiado na dietoterapia, envolvendo prescrição 

e supervisão das dietas para indivíduos ou grupos de indivíduos. Sob esta perspectiva, 

parece inexistir a preocupação com o enfoque da educação alimentar. 

Atualmente, surgem propostas de mudança na estrutura da Escola de Nutrição. 

Está em processo de implantação no DENCS, o Núcleo de Pesquisas e Estudos em 

Nutrição e Saúde Coletiva (NUPEN). De acordo com o CONUT, a escola de nutrição 

não se restringe à graduação, conta também com a pós-graduação oferecida pelo 

DEALI, desde 2003, caracterizada pelo Curso de Especialização em Gestão – 
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Alimentos e Alimentação Coletiva. Além disso, o CONUT (pág. 6, 2004) afirma que 

“encontra-se em processo de discussão uma proposta de implantação de curso de pós-

graduação strictu sensu”. 

 

 O Projeto Político Pedagógico e a Reforma Curricular 

 

Em 1999, foi composta uma Comissão formada pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Nutrição (CONUT, pág. 1, 2004), para a elaboração do “Projeto 

Pedagógico do Curso de Nutrição: Resumo dos Trabalhos”, que especifica, entre outras 

coisas, “as capacidades, as habilidades, vivências e demais valores a serem 

desenvolvidos no aluno durante a formação acadêmica”. A elaboração deste Projeto, 

entretanto, sofreu interrupções das discussões diante da necessidade de investir na 

titulação dos seus docentes. O processo de discussão foi reiniciado em 2002, tendo sido 

concluído o Projeto Político Pedagógico (PPP) em 2004. Sua implementação data do 

primeiro semestre de 2005 (CONUT, 2004).  

Obra de um trabalho desenvolvido por docentes, discentes e técnico-

administrativos da ENUT e de outros setores e departamentos acadêmicos da UFOP, o 

PPP coloca como propósito  

aprimorar, atualizar e contemplar a formação acadêmica de 

nossos alunos, buscando melhor dotá-los de conhecimentos e 

habilidades para enfrentar os complexos desafios impostos por 

uma sociedade em constante transformação (CONUT, pág. 1, 

2004). 

 

Durante este período de planejamento, a comissão organizou dois seminários 

abertos a toda a comunidade acadêmica. Um sobre “a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), sobre as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Nutrição 

e o projeto pedagógico institucional: inserção do Curso de Nutrição da UFOP”; o 

outro, sobre “Diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Nutrição”. 

Juntamente com esses seminários foram realizadas diversas reuniões para discussão das 

mudanças na grade curricular que contemplasse os aspectos mais imediatos das 

Diretrizes Curriculares (2001) – reafirmando a concepção de currículo baseado no 

conteúdo (MAIA, 2004). 

Atendendo às DCN (2001) para o Curso de Nutrição, o PPP contemplou diversas 
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inovações destacando: 

a inserção de disciplinas voltadas para a atuação profissional 
em marketing, auditoria, assessoria, vigilância sanitária, 
nutrição do atleta, nutrição do idoso e ensino, com ênfase na 
interdisciplinaridade; o domínio de ferramentas 
computacionais e pelo menos uma língua estrangeira; o 
preparo do profissional para a atuação junto ao SUS; a 
possibilidade de licenciatura plena e a introdução da 
elaboração de trabalho final de curso (CONUT, pág. 5, 2004) 
 

A grade curricular existente antes deste projeto pedagógico, correspondia  a 49 

disciplinas obrigatórias, totalizando 3735 horas-aula e 173 créditos. De acordo com o 

CONUT, as disciplinas oferecidas até a implantação do projeto pedagógico eram 

oferecidas pelos departamentos de Alimentos e de Nutrição Clínica e Social da Escola 

de Nutrição (ENUT), pelos Departamentos de História; de Educação e de Letras do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS); pelos Departamentos de Ciências 

Biológicas, Química e Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB); 

pelo Departamento de Farmácia da Escola de Farmácia (EF); pelo Departamento de 

Engenharia de Produção, Administração e Economia da Escola de Minas (EM) e pelo 

Departamento de Educação Física (DEEFI) (CONUT, pág. 6-7, 2004). 

A nova grade curricular proposta no Projeto Pedagógico passa a constar de 48 

disciplinas obrigatórias e 23 eletivas, com duração de 9 (nove) semestres, a serem 

cumpridos em 9 períodos; o tempo máximo de integralização seria de 12 períodos. No 

último período, a Escola oferece estágios curriculares supervisionados por professores 

nas áreas de Administração de Serviços de Alimentação, Nutrição Clínica e Nutrição 

Social. 

Atualmente, são oferecidas semestralmente trinta e cinco vagas. O Curso 

funciona no turno diurno e sua sede fica no Campus Morro do Cruzeiro. A carga horária 

total do curso é de 3735 horas-aula, sendo 174 créditos de disciplinas obrigatórias, e 8 

(oito) créditos de disciplinas eletivas. A distribuição desta nova grade curricular, 

levando em conta a proporção de aulas por área, segue em anexo (anexo 9).  

Em relação à formação profissional o PPP explicita mudanças ocorridas na 

composição disciplinar. 

a diminuição da carga horária das disciplinas do ciclo básico 
(como por exemplo, Língua Portuguesa, Educação Física e 
Desportos I e II e Matemática Aplicada à Nutrição que foram 
transformadas em eletivas) para dar lugar a novas disciplinas 
do ciclo profissionalizante, essenciais à atuação profissional 
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em áreas mercadológicas emergentes, como a Nutrição 
Desportiva e a Nutrição dos Trabalhadores (temáticas contidas 
na disciplinas Tópicos Especiais em Nutrição do 8º período).  
(...) A introdução de disciplinas obrigatórias do ciclo 
profissionalizante voltadas para a atuação profissional junto as 
equipes de planejamento, gestão e avaliação das políticas 
publicas de saúde, alimentação e nutrição, e a introdução de 
disciplinas eletivas voltadas para os problemas ambientais e 
seus impactos na saúde da população. 
Os desmembramentos de algumas disciplinas, como ocorreu 
com a Bioquímica (desdobrada em Bioquímica I e II), a 
Nutrição Materno-Infantil (desdobrada em Nutrição Materna e 
Nutrição da Criança e do Adolescente) e Avaliação Nutricional 
(desdobrada em Avaliação Nutricional e Avaliação do 
Consumo Alimentar) (CONUT, pág. 34, 2004). 
 

Reiterando a noção de treinamento, na acepção de Rego (2003), isto é, mantendo 

a tradicional relação teoria e prática, as mudanças assinaladas dão conta da adaptação à 

modernização do mercado de trabalho no contexto da globalização, assim como a 

assistência à população e condições ambientais de existência. Neste sentido, o 

documento ressalta os propósitos que circunscrevem as mudanças do curso: 

• Ênfase na formação humanística e sociológica do 
profissional; 
• Sólido preparo do aluno para atuação na Saúde Coletiva, 
demonstrado pelas diversas disciplinas obrigatórias e eletivas 
voltadas para a atuação interdisciplinar junto ao individuo e a 
população, tendo por referência o Sistema Único de Saúde; 
• Formação avançada  e atualizada, capaz de preparar o 
futuro profissional para  atuar na resolução/mitigação dos 
complexos problemas sociais e de saúde enfrentados pela 
população brasileira, especialmente no combate à fome e à 
miséria; 
• Reforço na formação do futuro profissional para atuação 
na administração de serviços de alimentação para 
coletividades sadias e enfermas; 
• Ênfase no desenvolvimento de vivências necessárias à 
atuação profissional, como uso de ferramentas computacionais, 
pacotes estatísticos e softwares específicos da área de nutrição 
e da língua inglesa; 
• Ênfase nos procedimentos de vigilância epidemiológica, 
especialmente em Vigilância Alimentar e Nutricional e na 
Vigilância Sanitária; 
• Estímulo à participação do aluno em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, por meio de sua inserção em projetos 
mantidos pela instituição (programas de monitoria, projetos de 
pesquisa tais como PIP, PIBIC e PIVIC, programas e projetos 
de extensão universitária, intercâmbios interinstitucionais e 
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participação do Programa de Educação Tutorial – PET 
Nutrição, entre outros) (CONUT, pág. 35, 2004). 

 

As características referidas às mudanças voltam-se para a atividade em saúde 

coletiva, a atuação interdisciplinar, a administração de serviços de alimentação, o 

preparo para o uso de ferramentas computacionais, procedimentos de vigilância 

epidemiológica, participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

É importante observar que se destaca o combate à fome e à desnutrição, mas em 

nenhum momento, aparece a questão da obesidade no documento, a despeito de sua 

relevância em meio ao processo de transição epidemiológica (IBGE/UNICEF 1992, 

MONTEIRO, 2000 e BATISTA FILHO & RISSIN, 2003). 

Além disso, não aparece o papel do nutricionista como educador, nem a 

educação enquanto processo de ensino-aprendizagem no plano individual e coletivo na 

atuação deste profissional. 

Situando a proposta curricular, o PPP explicita os seguintes objetivos: 

• Objetivo Geral: 

formar Nutricionista, entendido como o profissional capaz de 
atuar na promoção da saúde e intervir no processo patológico, 
zelando pela alimentação e promovendo a nutrição humana nos 
níveis individual e coletivo, com ênfase no Sistema Único de 
Saúde (SUS) (CONUT, pág. 9, 2004). 
 

• Objetivos Específicos: 

• Desenvolver conhecimentos, competências, capacidades, 
habilidades e postura crítica necessários à atuação 
profissional, dentro de preceitos éticos, 
• Desenvolver aptidões para o desenvolvimento de ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 
no nível individual como no coletivo, 
• Desenvolver capacidades de liderança e tomada de 
decisões, avaliando, sistematizando e decidindo as condutas 
mais adequadas, com base no conhecimento científico, 
• Desenvolver habilidades de comunicação (em suas 
diversas modalidades) e de interação com os pares, com outros 
profissionais e com o público em geral, 
• Desenvolver habilidades administrativas e de 
gerenciamento de recursos físicos, materiais, financeiros, 
informacionais e humanos, tornando-se aptos a serem 
empreendedores, 
• Desenvolver valores de protagonismo e responsabilidade 
social, estimulando no futuro profissional a percepção do seu 
compromisso coletivo na busca da melhoria das condições de 
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vida e saúde da população, particularmente no tocante à sua 
atuação junto ao SUS (CONUT, pág. 9, 2004). 
 

Consta dos objetivos a preocupação com a Saúde Coletiva e a Responsabilidade 

Social ao lado da Promoção de saúde, partilhando, portanto, do movimento de 

adequação da formação do nutricionista em consonância com o disposto na Nova LDB 

(1996) e DCN (2001). Embora algumas atividades tenham como pressuposto o 

exercício da atuação do nutricionista como educador, não há referências explícitas a 

respeito.  

Isto também acontece nas ementas das disciplinas do Curso. Em nenhuma delas 

aparece explicitamente as questões da educação em saúde, educação alimentar e 

obesidade, mesmo nas disciplinas que, em tese, trabalhariam diretamente com elas: a 

Educação Nutricional e a Dietoterapia I. Estas duas disciplinas ministradas no sétimo 

período, descrevem as respectivas ementas da seguinte maneira: 

Educação Nutricional 

Carga Horária: 75 créditos (2 teóricas e 3 práticas) 

Total de créditos: 3 

Pré-requisitos: Avaliação Nutricional e Avaliação do Consumo 
Alimentar 
Ementa: Conceitos Básicos. Atribuições Profissionais dos 
Nutricionistas em Educação Nutricional. Aspectos Culturais do 
Fato Social Alimentar. Métodos e Técnicas de Ensino 
Aplicáveis à Educação Nutricional. Elaboração de 
Anteprojetos, Projetos e Programas em Educação Nutricional. 
 
Dietoterapia I 

Carga Horária: 90 horas (4 teóricas e 2 práticas) 

Total de Créditos: 5 

Pré-requisitos: Patologia da Nutrição e Introdução à Nutrição 
Clínica 
Ementa: Introdução à Dietoterapia. Dietoterapia Aplicada aos 
Distúrbios Nutricionais. Terapia Nutricional. Recuperação 
Nutricional do Paciente Desnutrido. Dietoterapia Aplicada às 
patologias do Aparelho Digestivo e Glândulas Anexas. Análise 
e Interpretação de Exames Bioquímicos Comuns na Prática 
Clínica – Estudos de Casos (CONUT, pág. 26, 2004). 

 

Buscando precisar os comentários anteriores, focalizados no PPP, relativos às 

especificações do perfil profissional a ser formado pela instituição, observamos que o 

Curso deve oferecer ao discente: 
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• Formação acadêmica ampla, de elevada competência 
técnica e cientifica, por meio de um conteúdo programático que 
evite a especialização precoce ou aprofundamento excessivo 
em uma ou mais disciplinas ou áreas de atuação profissional. 
Busca-se ampliar e contemplar a formação do aluno por meio 
de sua inserção em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
• Formação interdisciplinar, condizente com o paradigma 
atual da ciência e da prática profissional em saúde, capaz de 
permitir ao profissional atuar com desenvoltura nas interfaces 
entre as diferentes áreas do saber, integrando com 
competência e responsabilidade as equipes interdisciplinares 
nos diferentes campos de atuação. 
• Formação para a atuação profissional pautada na ética e 
no respeito ao ser humano e aos modelos experimentais, sob a 
égide do Código de ética Profissional dos Nutricionistas e dos 
princípios éticos que norteiam a pesquisa e a prática 
profissional envolvendo seres humanos e animais. 
• Formação para a atuação nos níveis individual e coletivo, 
com base nos princípios do Sistema Único de Saúde brasileiro. 
• Formação compromissada com a luta pela cidadania e 
pela erradicação da fome, da miséria e de outras formas de 
violência contra o ser humano (CONUT, pág. 10, 2004). 
 

De forma complementar, nos aspectos apontados anteriormente, focalizamos as 

capacidades, habilidades e valores preconizadas no PPP: 

• Conhecer em profundidade as ciências dos Alimentos e da 
Nutrição; 
• Aplicar os indicadores para diagnostico nutricional; 
• Diagnosticar, intervir e monitorar o estado nutricional de 
indivíduos e grupos populacionais; 
• Gerir atividades em alimentação e nutrição dirigidas a 
indivíduos e grupos populacionais; 
• Planejar, coordenar e avaliar processos de produção de 
alimentação individual e coletiva; 
• Prescrever, supervisionar e avaliar dietas; 
• Desenvolver novos produtos alimentares com controle de 
qualidade, visando sua utilização na alimentação humana; 
• Formular, executar e avaliar políticas e programas de 
educação alimentar, nutricional e sanitária; 
• Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em 
sua área de atuação; 
• Desenvolver atividades de assessoria, consultoria e 
autoria nas áreas de alimentação e nutrição; 
• Atuar em marketing nas áreas de alimentação e nutrição; 
• Avaliar os processos sociais, culturais, políticos, 
econômicos e ambientais com o objetivo de garantir a 
segurança alimentar e nutricional da população; 
• Investigar e aplicar o conhecimento técnico-científico, 
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considerando o ser humano dentro de seu contexto social; 
• Compor equipes interdisciplinares, atuando de forma 
ética em relação aos seus pares e outros profissionais, 
empregando visão transdisciplinar e estando apto a assumir 
posição de liderança; 
• Contribuir para desenvolver o potencial de indivíduos que 
atuam nas atividades de Alimentação e Nutrição para 
racionalizar os recursos financeiros, materiais e de 
informação, pautado em conhecimentos técnico-científicos, 
observando a efetividade e visando a equidade; 
• Integrar grupos de pesquisa nas áreas de alimentação e 
nutrição; 
• Comunicar-se adequadamente na transmissão e 
divulgação dos conhecimentos técnico-científicos; 
• Aprender continuamente, tanto na sua formação quanto 
na prática profissional; 
• Reconhecer a saúde como direito universal de todo ser 
humano e atuar de forma a garantir a integralidade da 
assistência, entendida como o conjunto articulado das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis da complexidade do 
sistema. (CONUT, pág. 11-12, 2004). 
 

As capacitações e habilidades descritas reafirmam a atuação profissional no 

âmbito do SUS, voltadas às necessidades da população, conforme sinalizam as DCN 

(2001). As informações disponibilizadas sinalizam, entretanto, para a especificação da 

atuação profissional voltada para a dietoterapia, apoiada na transmissão de 

conhecimento no âmbito, portanto, da orientação nutricional. A menção à educação 

encontra-se presente nos dois itens negritados, voltados para políticas e programas de 

saúde, destacados os aspectos instrumentais da transmissão de conhecimento. 

Apesar do esforço de construção do novo Projeto Pedagógico pelo corpo docente 

e a participação da comunidade acadêmica, é interessante perceber que a organização da 

estrutura curricular continua, basicamente, disciplinar, permanecendo a divisão por 

ciclos. Sobressai, nestas condições, desde logo, o desafio do exercício da 

interdisciplinaridade, formalmente reconhecido no PPP e o real alcance das inovações 

introduzidas em atenção às DCN (2001). 

 

Resumo 

  

 O curso de nutrição surge no início da década de 1980, no bojo da Reforma 

Universitária, que se abre para a expansão dos cursos superiores. Ele se estrutura, 
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originalmente, na tradicional matriz disciplinar recortada pelo ciclo básico seguido do 

profissionalizante. 

 Diante do II Diagnóstico Nacional dos Cursos de Nutrição, o curso passa por 

uma reformulação que se concretiza em 1986, dando conta das deficiências relativas às 

áreas sociais, econômicas; de educação e de Saúde Pública – que acompanham a 

reorganização da assistência em curso, às vésperas da institucionalização do SUS. Neste 

contexto, a nutrição tem o foco orientado para a desnutrição associada à renda, 

circunscrevendo a educação alimentar no “exílio”. 

 Com certa defasagem, no âmbito da educação, implanta-se a nova LDB (1996), 

imprimindo novas orientações políticas no contexto da ampliação da globalização. As 

novas DCN (2001) regulamentariam as mudanças que acionam a elaboração do PPP, 

cuja implantação se dá em 2004, centrado na reformulação da grade curricular. 

 Preconizando a diminuição do ciclo básico em detrimento do aumento do 

componente prático do currículo, o PPP não alcança a alteração da relação entre a teoria 

e a prática. Da mesma forma, a interdisciplinaridade e a participação ativa do aluno, 

formalmente contempladas nas novas proposições, têm seus limites de implantação 

cerceados pela manutenção da matriz disciplinar. 

 Há a intenção de formar um profissional generalista e com responsabilidade 

social, o que abriria espaço para a educação alimentar. Esta diretriz coexiste com a 

valorização da abordagem da dietoterapia e da orientação nutricional. Diante do 

pequeno espaço, no novo currículo, para a educação alimentar,  registra-se a ausência de 

referência à formação do nutricionista como educador. 
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4.2 O Ensino da Educação Alimentar e da Obesidade na UFOP 

 

 A perspectiva da coordenadora 

 

A coordenadora atual do curso de nutrição da ENUT reassumiu a função de 

coordenadora de curso recentemente, após ter se afastado do cargo para a realização do 

doutorado. Nesta condição, ela traz relatos que informam sobre as trajetórias de 

mudanças e dos rearranjos institucionais. 

Durante sua formação, a educação alimentar constituía uma disciplina específica 

– Educação Nutricional. Traçando um panorama do Curso, ela discorre sobre a questão 

do treinamento ancorado na antropometria e na anamnese: 

A educação alimentar na minha graduação foi dividida. Nós 

tínhamos a disciplina de educação nutricional, mas fomos 

aprendendo ao longo do curso nas diversas disciplinas. (...) 

Tínhamos disciplinas que eram dadas no mesmo semestre [as 

quais ofereciam] a oportunidade de abordar o mesmo assunto, 

em algumas tínhamos a teoria e na outra disciplina, tínhamos 

prática. (...) No 4º período, eu fui para o ambulatório 

acompanhar o trabalho de nutricionista, aprender a fazer a 

antropometria. Depois de bem treinada na parte de 

antropometria e ter visto vários atendimentos, eu comecei a 

fazer a parte da anamnese. Foi uma construção. (...) Eu tinha 

teoria em sala de aula e eu via como funcionava na prática. 

 

Delineando os contornos da formação estruturada na matriz do ensino tradicional, 

disciplinar, transmissivo, orientado para o treinamento profissional, a entrevistada 

coloca que a desnutrição era o problema nutricional destacado na graduação. A 

obesidade não era vista como problema de saúde pública, embora na prática, a 

entrevistada refere-se ao fato de ter presenciado muitos casos na população de baixa 

renda: 

a obesidade não constava como problema de saúde pública no 

Brasil, (...) Scarpelli lançou um livro sobre os principais 
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problemas de saúde pública no Brasil – a obesidade não 

existia. (...) 

Quando eu fui fazer o estágio de saúde pública (...) em um 

centro de saúde, eu vi que a principal demanda do posto de 

saúde era a obesidade. (...) É só vocês irem nesses bairros de 

baixa renda que vocês vêem muitos obesos, e a obesidade 

aparece mais entre as mulheres; não era muito [freqüente] em 

homens. 

 

A obesidade não é um problema pequeno, ao contrario é um 

problema bem grande, hoje em dia a gente fala em epidemia da 

obesidade. 

 

Havia um holofote centrado na desnutrição que deixava a obesidade, associada ao 

excesso de renda, fora de foco. Esse quadro condizia com o cenário da transição 

epidemiológica, conforme considerações de Monteiro (2000) e Batista & Rissin (2003) 

IBGE/UNICEF (1992), que conformaria o contexto da visibilidade da obesidade. 

Presente em todos os segmentos sociais, ela passaria a ser dimensionada como um 

problema de Saúde Pública. 

 

A propósito, a entrevistada reporta-se às dificuldades encontradas no 

enfrentamento da obesidade junto às classes sociais menos favorecidas: “o grande o X 

da questão na minha graduação era esse: como eu dou uma orientação para um 

indivíduo que tem que emagrecer quando ele tem arroz, feijão, farinha, açúcar e óleo 

como principais alimentos?”.  

Como contraponto da concepção da obesidade associada ao excesso de consumo 

de alimentos entre os segmentos de maior poder aquisitivo (ao lado do sedentarismo), 

ela destaca a dificuldade de lidar com maus hábitos alimentares, presentes em todos os 

estratos sociais. 

Na perspectiva tradicional de organização curricular, a obesidade se 

circunscrevia às disciplinas de Dietoterapia, Saúde Pública e Educação Nutricional.                            

Explicitando este posicionamento a coordenadora lembra: “No currículo antigo, o 

tópico obesidade era tratado, basicamente, nas disciplinas de dietoterapia e em uma 
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das disciplinas de saúde pública; acho, também, que na educação nutricional, (...) 

enfocando instrumentos e técnicas de educação”. 

O ensino, de acordo com a entrevistada, depende da formação do professor. Para 

além desse contingenciamento, é certo que a obesidade – no dizer da entrevistada – não 

pode ser reduzida a uma disciplina específica; ela deve ser trabalhada transversalmente. 

Explicitando este posicionamento a coordenadora afirma: 

Depende muito do profissional que está inserido no curso, da 

formação do profissional. Não adianta colocar no currículo 

uma disciplina especifica, o conceito tem que ser trabalhado ao 

longo de varias disciplinas. Tem as disciplinas da área social, 

da psicologia [que devem considerar a temática obesidade]; 

esse enfoque não é só na dietoterapia, ou na educação 

nutricional. 

 

Hoje, com a modificação do currículo em atenção às DCN (2001), a obesidade é 

também trabalhada nas disciplinas de Introdução à Nutrição, Planejamento Dietético, 

Epidemiologia Nutricional, nas disciplinas de Nutrição Humana e de Nutrição Clínica e 

nos estágios curriculares. 

Na grade curricular hoje tem uma disciplina de introdução à 

nutrição. Dada no início do curso, os alunos já começam a ter 

uma noção de nutrição, (...) o os alunos começam a chegar 

mais consciente. 

Eu abordo no 5º período a questão da obesidade e a 

importância do planejamento dietético, da orientação 

nutricional para coletividades. 

Eu sei que [a obesidade] é abordada na educação nutricional, 

em disciplinas de saúde pública, na disciplina de nutrição 

humana no 4º período, juntos com os outros problemas de 

saúde pública. 

[De resto, a obesidade é discutida] nas disciplinas de 

Epidemiologia Nutricional, de Dietoterapia, de Nutrição 

Clínica e nos Estágios Curriculares. 
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A despeito do aumento de espaços que comportam o tratamento da obesidade, a 

entrevistada sinaliza para a manutenção da estrutura disciplinar que circunscreve o 

desafio da concretização da interdisciplinaridade, junto com o caráter especializante do 

ensino. 

Segundo a entrevistada, as escolas e cursos de nutrição não preparam, ainda, 

para o tratamento da obesidade: “isso é uma visão muito pessoal minha. As escolas e os 

cursos de nutrição não abordam esse problema devidamente, [centrando a abordagem] 

do ponto de vista da saúde individual e não no ponto de vista de saúde coletiva”. 

 De acordo com a entrevistada, a abordagem “teórica” do tratamento da 

obesidade é realizada formalmente pela Disciplina de Dietoterapia, na perspectiva 

clínica. Na prática, este conteúdo é trabalhado no ambulatório da Disciplina de 

Dietoterapia e apresenta casos que requerem, em sua maioria, perda de peso. É 

trabalhado, também, nos estágios curriculares de nutrição clínica em hospitais que 

possuem convênio com a universidade, assim como nos projetos de iniciação científica. 

Apontando para a centralidade do planejamento e a orientação nutricional, a 

entrevistada ressalta a separação entre o ensino teórico e prático. 

Acrescenta-se, neste quadro, que o ciclo básico comporta a participação do aluno 

em diferentes departamentos da UFOP, cujos professores não mantêm contato com a 

Escola de Nutrição, “[Embora com assento no colegiado] eles não estão vinculados à 

Escola de Nutrição; eles são professores de um outro instituto ou departamento que 

dão aula para o Curso de Nutrição”. Tais observações remetem às dificuldades do 

exercício do ensino integrado no Curso, subjacente ao cumprimento da 

interdisciplinaridade, preconizada no plano legal (DCN, 2001 e LDB, 1996).  

 O ensino do tratamento da obesidade inicia-se com a sensibilização dos alunos, a 

partir da demonstração da dimensão do problema e da dificuldade enfrentada no 

tratamento. Segundo a entrevistada: “só de mostrar as estatísticas, através de gráfico, o 

aluno já se assusta e começa a ter mais cuidado; ele começa a ver que não é tão 

simples fazer uma dieta”. 

A situação se torna ainda mais difícil diante da constatação de que um paciente 

não pode permanecer por muito tempo com uma mesma dieta, havendo necessidade de 

reelaboração da mesma a cada retorno do paciente. Isto envolve uma postura crítica 

sobre “seus procedimentos, onde [o profissional] está errando ou onde o [paciente] não 

está conseguindo seguir. Eu faço isso no quinto período do curso; [mas] depende da 

formação do professor”. 



 63

 As informações disponibilizadas dão conta da incorporação de conteúdos 

relativos à obesidade como problema de Saúde Pública (apesar das restrições referidas 

anteriormente), ao lado das dificuldades de trabalhar o tratamento no plano individual. 

Em meio à ambivalência da consideração do plano coletivo e individual, fica em aberto, 

neste depoimento, a questão da formação em relação à educação alimentar, para além da 

orientação nutricional – o que remete à tendência de psicologização  dos modos de 

enfrentamento da obesidade. 

Neste sentido, a entrevistada relata a obesidade como uma doença multifatorial. 

Seu tratamento deve ser baseado na alimentação, na atividade física, além da 

consideração dos aspectos psicológicos. No dizer da entrevistada: 

a questão não é só o alimento, não é só a quantidade e o tipo 

de alimento. Outros fatores e outras doenças podem 

desencadear a obesidade”.  

“todos os professores que têm essa visão da obesidade, que 

atuam diretamente com populações obesas, abordam a questão 

do alimento, da atividade física, a investigação de outros 

problemas – porque às vezes as pessoas comem problemas 

também. 

[Existe] a questão de como abordar [o tratamento da 

obesidade]; a dieta, às vezes, não funciona. [No caso de] uma 

pessoa que come compulsivamente quando está ansiosa, não 

vai adiantar você fazer uma dieta, sem descobrir e tratar a 

causa dessa ansiedade. 

 

Nessa perspectiva, o tratamento da obesidade necessita de abordagens 

diferenciadas. Vinculada à perspectiva clínica, a entrevistada ressalta a necessidade de 

um trabalho interdisciplinar. Nesse sentido, ela aponta para as dificuldades em atender a 

abrangência que o tratamento requer: 

Nós temos deficiências no curso. Apesar de existir 

oportunidades para os alunos trabalharem, o treinamento 

formal que deve acontecer ao longo do curso, não é dado. Ele 

está muito focalizado na questão do estágio ou no atendimento 

no ambulatório da dietoterapia. Abordagem do enfoque 
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[ampliado] da obesidade, os alunos não conseguem ver – o 

espaço de tempo é muito pequeno. 

 

 Diante da complexidade da abordagem do tratamento da obesidade, a duração da 

graduação é apontada como fator limitante, na medida em que se faz necessário somar 

outras áreas de conhecimento na configuração curricular da graduação – dimensionado 

na perspectiva da especialização. A propósito, o curso propõe dar ao aluno uma 

capacitação básica, “generalista”, no sentido de formação geral, que tem como correlato 

a especialização no âmbito da pós-graduação: 

temos que formar um generalista, porém o aluno não é 

especializado nisso.  O  aluno sai com uma capacitação básica. 

Aliás, como na maioria dos cursos, ele não está capacitado 

para trabalhar em nenhuma área especifica, ele sai geral e ai 

ele tem que se especializar. 

 

 A entrevistada afirma que “o grande desafio é abordar todos os problemas de 

saúde pública que nós temos (...) criar essa mentalidade”. Isso se faz, a partir da 

conscientização do aluno o quanto antes, o que incide no plano dos recursos didáticos. 

Neste sentido, ela ressalta, no aspecto formal do ensino, a experiência da escola de 

introduzir “a cultura do seminário, nas quartas-feiras, onde são abordadas questões 

diferentes, [tendo em vista] estimular o aluno a aprender”. 

 Ao lado da perspectiva de aumento da carga horária do curso, subjacente à 

agregação de conteúdos disciplinares e ampliação dos momentos de prática, as 

referências ao uso de recursos técnico-didáticos diferenciados sinalizam para um 

movimento de reformulação que, no espaço de uma matriz tradicional, não questiona a 

possibilidade de reconfiguração da própria organização curricular, atrelada à 

consideração dos processos de ensino-aprendizagem. 

 A educação alimentar, especificamente, é trabalhada diretamente na disciplina 

de Educação Nutricional. Contudo, ela transcende a essa disciplina específica. Essa 

abordagem depende, também, da formação e da concepção de cada professor, sendo 

apontado como um dilema a ser enfrentado dentro da UFOP. A entrevistada relata que 

“no curso de nutrição da UFOP nós temos [docentes] farmacêuticos, engenheiros de 

alimentos, nutricionistas e médicos”. Se isto representa uma restrição no sentido de 

integração com as questões nutricionais, conforme apontado anteriormente, também é 
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verdade que estabelece potencialidades de expansão do campo de enquadramento da 

temática da educação alimentar. Tal é o caso do professor de Bromatologia, que é 

engenheiro de alimentos e trabalha com o rótulo de alimentos: 

Quando ele discute os rótulos e a composição de alimentos, ele 

já está dando um enfoque em coisas que são importantes para 

a educação alimentar. (...) No momento em que eles começam a 

prestar atenção no rótulo, na composição [dos alimentos], eles 

começam a discutir e ver a composição da dieta. (...)[O curso 

acaba] criando uma forma indireta para trabalhar o 

conhecimento; isso vem sendo trabalhado em varias 

disciplinas. 

 

 A educação alimentar, nestas condições, é trabalhada de forma pontual em 

algumas disciplinas, inexistindo indícios de um questionamento sistemático da questão 

enquanto campo de conhecimento. Entendendo que a abordagem do conhecimento deve 

ser feita de forma crítica, a entrevistada lembra, mais uma vez, que ela depende de cada 

professor, suas experiências e vivências práticas. Há professores que fazem uma 

abordagem restrita do assunto e, outros, uma abordagem mais ampla A entrevistada 

relata que: “Nós temos professores que são essencialmente teóricos e professores que 

tem o pé na realidade. (...) A teoria é toda muito bonita, a transposição da teoria para a 

prática que é o grande X da questão”. 

 Tanto a educação em saúde quanto a educação alimentar estão presentes nas três 

áreas de estágios do curso de nutrição: Produção, Clínica e Saúde Pública. No estágio 

de Produção, o contato com o obeso depende da unidade de serviço de alimentação, 

sendo restritas, entretanto, as oportunidades de tratar a questão da obesidade. No âmbito 

da clínica, em seu depoimento, sugere que: 

No estágio de nutrição clínica, os alunos vêem a obesidade 

mais no ponto de vista do indivíduo hospitalizado. (...) É muito 

comum [aparecer] um indivíduo que precisa fazer uma cirurgia, 

envolvendo uma [prévia] redução de peso, ou, então pode 

aparecer, também, a questão dos grandes obesos, que leva à 

discussão da cirurgia bariátrica. 

 

 Finalmente, no âmbito da Saúde Pública, ela comenta: 
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Os alunos que fazem o estágio de Saúde Pública estão 

envolvidos no monitoramento do estado nutricional da 

população. Eles vêem como se faz a detecção do problema e 

como trabalhar esse problema na população. Eles têm 

atividades voltadas para grupos populacionais e para o 

atendimento individual. 

 

Sem diferenciar a perspectiva da orientação nutricional dirigida para grupos 

populacionais ou para o atendimento individual, persiste o questionamento da 

abordagem da educação alimentar. A propósito, segundo a coordenadora, esta questão 

faz parte da educação em saúde, sendo desenvolvida em todo o curso. De acordo com 

ela, 

a função de um nutricionista é trabalhar com a prevenção 

primária, secundária e terciária. (...) [A educação em saúde] é 

trabalhada de forma diluída, não  é uma informação que você 

diz assim: eu vou trabalhar educação em saúde em tal período, 

em tal disciplina; não é viável, não é possível;  mas, também, 

depende da abordagem dos professores. 

 

A educação alimentar é, ainda, trabalhada em projetos de extensão. Referenciada 

à antropometria, inquéritos alimentares, recordatórios de 24h, inquéritos de freqüência 

alimentar e anamnese, a tônica dessa abordagem remete, na verdade, à orientação 

nutricional. 

A entrevistada exemplifica através de um projeto que a escola desenvolve no 

Vale do Jequitinhonha, com os alunos do 2º (segundo) período, atendendo à 

compatibilização dos horários de estágio: 

quando você pega um aluno e ele recebe um treinamento para 

ir para o Vale do Jequitinhonha para avaliar a ingestão de 

alimentos e fazer avaliação nutricional, ele já está entrando em 

contato com a população. Eles recebem um treinamento 

[prévio] em antropometria, aplicação de inquéritos e 

questionários de freqüência alimentar,  recordatório de 24 

horas, realização de entrevista. Depois desse treinamento os 

alunos  vão e  ficam  um mês lá. 
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 Nesta perspectiva, preserva-se o espaço da orientação nutricional no treinamento 

dos alunos, nos moldes do ensino centrado na figura do professor,  delineando o espaço 

a ser vencido no tocante à alteração da relação teoria e prática. 

 A coordenadora avalia positivamente o treinamento recebido junto aos projetos 

de extensão, na medida em que propicia a vivência da técnica. Vale a ressalva, 

entretanto, que estas condições, não atendem, necessariamente, o exercício da educação 

alimentar. Nesta perspectiva preserva-se a disposição da orientação nutricional, assim 

como a estrutura da relação teoria – prática que se concretiza no treinamento dos alunos 

após o ciclo informativo – nos moldes de ensino tradicional. 

Dentre as limitações do curso, a entrevistada aponta, ainda, a dificuldade de lidar 

com a heterogeneidade de alunos, oriundos de diferentes segmentos sociais. A 

entrevistada afirma que: 

eu tenho alunos de baixa renda e tenho aqueles que já  fizeram 

intercambio no exterior. (...) Na mesma sala de aula há um 

público culturalmente muito heterogêneo. Eu tenho alunos que 

são do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, de Ouro 

Preto, Mariana, Itabirito, que nunca viram o mar e têm outros 

que já foram para o Canadá. 

 

A entrevistada relata que, às vezes, os alunos possuem uma postura arrogante 

durante os estágios – não dão o devido valor ao aprendizado que podem obter no 

momento de prática. 

Nos estágios, a gente pode observar os alunos que saem 

correndo porque o horário acabou e outros que ficam até um 

pouco mais tarde fazendo o atendimento adequado para o 

último paciente. Os pacientes têm o direito [a um bom 

atendimento] e eles estão fazendo um favor para os estudantes, 

permitindo que esses estudantes atenda-os e que aprenda com 

esse atendimento. Eu fico muito preocupada quando eu vejo 

que os alunos, geralmente, são muito arrogantes. [Os alunos 

não percebem que] eles estão ali para aprender sua prática 

profissional. Os alunos tratam as pessoas que são os clientes 

ou pacientes de uma forma não respeitosa, quando eles 

deveriam agradecer a oportunidade de aprendizado. 
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Pode-se pensar que se o desinteresse se relaciona com o problema de 

fragmentação do Curso por disciplinas e ciclos, onde a integração de conhecimentos 

acaba ficando por conta do aluno nos momentos de prática – o que nem sempre ele 

consegue fazer. 

Sobre o papel do nutricionista como educador, de acordo com a entrevistada, 

ele o exerce em vários momentos da formação profissional: 

O nutricionista, teoricamente, deveria ser um educador e 

trabalhar com educação o tempo todo, mas na prática isso nem 

sempre acontece. No momento em que o nutricionista está em 

um posto de saúde dando uma orientação para uma mãe ou 

uma gestante, ele está promovendo a educação nutricional. No 

momento em que ele está elaborando uma merenda escolar, 

indiretamente está tentando modificar o habito alimentar. No 

momento em que o nutricionista escreve uma matéria para uma 

revista ou um jornal, ele está trabalhando com a educação 

nutricional. Mas esse papel de educador não é explicitado. 

  

 A entrevistada vê a atuação do nutricionista para além de um profissional que 

prescreve uma dieta. Ela afirma que “ser nutricionista é ser um artista. (...) Na minha 

prática tive casos em que os problemas nutricionais eram um monte de coisa. Não é só 

passando dieta que vai resolver. Temos que aprender a ouvir”. Ela enfatiza a 

necessidade do profissional de nutrição saber ouvir o paciente e saber identificar as 

diferenças entre as pessoas que chegam para o tratamento. “Você começa a perceber 

que a questão é só ter tempo para ouvir, às vezes só ouvir e perceber que as pessoas 

são muito diferentes, resolve o problema”. 

 A propósito a coordenadora ressalta: “a universidade não forma o aluno para 

ser um educador”.  Segundo a ela: 

A LDB fala que é função do nutricionista promover a educação 

nutricional. Se você for perguntar a um aluno, [entretanto] ele 

não tem a noção de que ele é um educador. O professor tem 

que afirmar e reafirmar o tempo todo isso e tem professores 

que não lembram disso. (...) Talvez seja esse o problema. Para 

alguns professores isso já está tão incorporado, [é pressuposto] 
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que o aluno já tem a noção de que é um educador, então não 

precisa reafirmar. 

  

Na ausência de uma formação específica sobre o trabalho com a educação, a 

entrevistada destaca que: 

quando pergunto para um aluno ‘em qual área vai trabalhar?’, 

ele responde: ‘eu vou para a clínica’ ou, ‘eu quero trabalhar 

com produção’ ou, ‘eu quero trabalhar com nutrição coletiva’ 

ou, ‘eu quero trabalhar com saúde pública’ ou, ainda, ‘eu 

quero trabalhar com administração’ ou, ‘eu quero trabalhar 

com marketing’ ou, ‘eu quero trabalhar com nutrição 

esportiva’. Mas eles nunca falam: ‘eu quero trabalhar com 

educação’. Tem aqueles que falam assim ‘eu quero dar aula, eu 

quero ser professor e pesquisador em uma instituição’, nunca 

falam ‘eu quero trabalhar com educação’, a universidade não 

forma o aluno para ser um educador. 

 

Estas observações ressaltam o fato de que os alunos não percebem a atividade 

educativa no cotidiano de suas atividades profissionais. A não ser nos casos de atuação 

como docente (dar aulas), eles não dimensionam as atividades educativas como um 

campo de saber – com o que reforçam o conteúdo técnico das atribuições relativas à 

orientação nutricional. Preservando o caráter instrucional da “educação nutricional” a 

educação restringe-se as técnicas didáticas e da comunicação, no eixo do marketing. 

Na ausência da preocupação com a formação do nutricionista como educador, os 

nutricionistas ressaltam o papel da mídia, na formação de hábitos alimentares. A 

entrevistada vê a mídia como um potencializador no tratamento da obesidade. 

a gente vê muito na televisão, o plano de saúde estimulando a 

caminhada para aumentar a atividade física e, com isso, ajudar 

o controle do peso corporal. A mídia, os jornais, os meios de 

comunicação em geral estão investindo mais, apresentando 

informações para a população sobre o problema [da 

obesidade]. 
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Essa valorização reafirma a externalidade com que vê a atividade do 

nutricionista como educador. Tal postura encontra respaldo na estrutura especializante 

de ensino, no âmbito da pós-graduação, que compõe a contra-face da formação geral 

(generalista), adstrita à graduação.   
 

Resumo: 

 

A obesidade ganha destaque na nova estrutura curricular, paralelamente à sua 

identificação como problema de saúde pública. Explicitam-se, neste caso, as 

dificuldades de tratar a obesidade, diante de sua reconceituação, centrada na questão da 

mudança de hábitos ao lado da atividade física e dos aspectos psicológicos. A 

entrevistada chama atenção para a limitação do ensino na construção de novas posturas 

de enfrentamento da obesidade, para além de sua abordagem restrita, originalmente, às 

disciplinas de Dietoterapia (com o enfoque clínico) e Educação Nutricional (voltada 

para instrumentos e práticas didáticas). 

A nova estrutura curricular da ENUT, após a reforma de 2004, mantém a 

segmentação disciplinar, juntamente com a separação entre o ensino teórico e prático 

(ciclos básico e profissionalizante), que circunscreve as dificuldades do exercício da 

interdisciplinaridade e das novas abordagens associadas à renovação conceitual da 

obesidade. Compartilhando, inclusive, o ensino do ciclo básico com outros 

departamentos do quadro da UFOP, este arranjo curricular incide em problemas 

integração de conteúdos que acaba ficando, basicamente, a cargo dos alunos no espaço 

das práticas. 

Preconizando o contato precoce do aluno com questões práticas e a utilização de 

recursos didáticos diferenciados, sobressai, na perspectiva conteudista do currículo, o 

aumento da carga horária e ampliação da duração do curso, lembrando a pendência 

relativa à habilidade diferenciada dos professores no sentido de atender à atualização 

requerida. 

Associada à educação em saúde, a educação nutricional se apresenta diluída no 

ensino. Transcendendo à Disciplina de Educação Nutricional, ela está presente nos 

estágios, assim como, nos projetos de extensão. Porém são restritas as oportunidades de 

trabalhar a obesidade, especificamente. 

Sem alterar efetivamente a tradicional relação teoria – prática, preserva-se o 

espaço da orientação nutricional, centrado no ensino transmissivo. Para além das 
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limitações relativas à heterogeneidade do alunado, não está assegurada na instituição a 

preparação para a alcançar o enfoque ampliado do tratamento da obesidade. 

Apesar da valorização da função educacional na atuação profissional, não há 

uma formação específica do nutricionista para a atuar como educador. Paralelamente às 

dificuldades de reconhecimento da educação como campo precípuo de saber, restringe-

se o espaço para a consideração da educação alimentar. O aprimoramento nesse campo 

passa a ser uma atribuição da especialização, após a graduação, na dependência da 

mobilização dos alunos em sua trajetória de profissionalização. 

 

 

 

 A perspectiva da professora de Dietoterapia 

 

A professora de Dietoterapia, remontando a sua graduação, afirma que a 

abordagem da educação alimentar se fazia na disciplina de Educação Nutricional. De 

acordo com a entrevistada, a disciplina “não abordava aspectos práticos da educação 

alimentar”. Segundo ela: “eram abordados aspectos mais amplos da educação de 

modo geral. Aspectos mais práticos da educação nutricional [no espaço do] consultório 

de nutricionista [e no atendimento ao] pacientes, a gente não viu”. 

A obesidade era trabalhada com o enfoque da orientação nutricional: 

“prescrição de dietas e orientações nutricionais mais ou menos padronizadas”. Além 

de voltar-se para o atendimento clínico, o aspecto da educação aparecia somente quando 

se tratava de grupos operativos. Ela não contemplava “o aspecto de modificação 

comportamental individual, de um tratamento individualizado”. 

 Estes depoimentos confirmam as informações apresentadas pela coordenadora 

do curso a respeito do peso da orientação nutricional no tratamento clínico da 

obesidade, de caráter biologicista – que coincide com caracterizações realizadas por 

Mendonça (2005), Boog (1997) e Motta e Boog (1985). Com esta bagagem, a 

entrevistada defronta, ao se deparar nas vivências concretas de sua trajetória de inserção 

no mercado de trabalho, com os desafios de lidar com a educação alimentar no 

tratamento da obesidade. 

Após a graduação, a professora foi trabalhar em uma equipe multiprofissional, 

ressaltando que não havia sido preparada para isso. Ela relata que: 
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Começamos a trabalhar em equipe; o trabalho e o processo de 

educação e orientação desse paciente passou a ser feito em 

conjunto. Essa equipe era formada por médicos, psicólogos e 

nutricionistas. Cada um desses profissionais verificava a 

importância da educação, da orientação, do aconselhamento 

do paciente. Cada um abordava de uma maneira diferente, mas 

isso era feito de maneira subjetiva. 

 

Esta experiência propicia o exercício da multidisciplinaridade, ficando implícito 

o sentido da justaposição disciplinar – que, de acordo com Fourez (2001), ressalta a 

improvisação na condução da orientação do paciente. 

Com relação ao curso atual, a entrevistada relata que as mudanças curriculares 

ocorreram somente após as DCN (2001: 

O nosso currículo já tem quatro anos e meio e a carga horária 

teórica é pesada. A gente fez uma modificação curricular 

depois de 15 anos. Nesse tempo mudou tudo na nutrição. A 

questão da obesidade e da nutrição clínica começa a pesar bem 

mais no currículo agora. Porém, ficou muito pesado na teoria. 

O desafio que [se  coloca], ainda, é aumentar a carga horária 

prática e colocar os alunos mais tempo em contato com os 

pacientes, com mais de um paciente. 

 

Na mesma linha das colocações da coordenadora do curso, vê-se a necessidade 

de aumento da carga horária, particularmente, no espaço de treinamento prático, restrito 

ao ciclo profissionalizante no currículo da instituição. 

No contexto da implantação da nova proposta do PPP, a estrutura curricular da 

disciplina de dietoterapia, que aborda a obesidade e seu tratamento, também se 

modificou. Antes, a carga horária da disciplina era de 90 (noventa) horas, sendo 8 (oito) 

destas para o ensino da obesidade e seu tratamento. Nesse momento não havia a 

abordagem da obesidade infantil. Hoje, a disciplina continua com 90 (noventa) horas, 

sendo 20 destas, destinadas para o tópico obesidade, visando contemplar também a 

obesidade infantil, além de voltar a esse tema em outras patologias como diabetes, 

doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outras. 
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Reafirmando o requisito da ampliação da parte prática, agora no tocante à 

disciplina, ela sugere: 

eu acho que deveria ter uma carga horária prática maior, mas 

não aqui na escola, como é feito no nosso ambulatório, mas 

sim no serviço de saúde, num hospital ou numa clínica mesmo 

ou em um posto de saúde, quer dizer, na vida real. (...) Eu acho 

que falta esse trabalho, falta essa questão prática. 

 

De acordo com a entrevistada, os alunos têm uma vivência “fora da realidade” 

no ambulatório da escola de nutrição. Estas disposições relativas ao ensino 

“extramuros”, acompanham o movimento de reorganização da assistência em curso no 

país (CONH, 1996; GOLDENBERG, 1988).  

Na linha de ampliação do enfoque da obesidade a entrevistada lista as disciplinas 

que trabalham o tema obesidade: Dietoterapia; Educação Nutricional; Psicologia; 

Antropologia; Práticas Alimentares.  

  A professora relata que: 

[as disciplinas que abordam a obesidade são a] Dietoterapia de 

uma maneira bem explicita, mas a Educação Nutricional 

aborda o aspecto do aconselhamento. A obesidade é sempre um 

exemplo na disciplina Antropologia, na disciplina de Práticas 

Alimentares e na disciplina de Psicologia, mas isso [depende 

da] característica do perfil do professor. 

 

A despeito da transversalidade da questão da obesidade, sua presença, para além 

da Dietoterapia, é intermitente, pois depende da formação e da disposição dos docentes 

– no contexto da preservação da matriz disciplinar do Curso. 

Reportando a reconceituação da questão, a entrevistada afirma que a obesidade, 

no plano individual, é vista como uma doença causada por vários fatores e em cada    

paciente esses fatores incidem de forma diferente.  Ela afirma que:“cada um é obeso 

por fatores diferentes e para cada obesidade esses fatores pesam de uma maneira 

diferente. Eu acho que essa percepção tem aumentado entre os profissionais.” De 

acordo com a docente, o tratamento da obesidade, atualmente, é trabalhado de maneira 

mais ampla.  Esta consciência foi sendo construída na própria prática profissional. Neste 

sentido, reproduzindo a concepção subjacente à interdisciplinaridade de acordo com 
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Fourez (2001), já comentada anteriormente, foi reafirmada a necessidade de trabalho 

multiprofissional. 

eu vejo como um tratamento um pouco mais amplo até do que o 

que era abordado anteriormente. Hoje, eu acho é muito difícil 

a abordagem usada por um único profissional no tratamento 

do individuo obeso. 

 

A propósito, considerando a radicalidade (de raiz) dessa convicção, a 

entrevistada destaca a implantação de um curso de medicina que ampliará os cursos da 

área de saúde da instituição, possibilitando a abertura do campo de estágio e a atuação 

em equipes multiprofissionais: 

nós temos aqui na universidade dois cursos da área de saúde 

farmácia e nutrição. Porém, ainda falta essa interação mais 

próxima. (...)a UFOP vai ter o curso de medicina, também. Eu 

acho que isso pode ampliar um pouco essas relações 

multiprofissionais. 

 

Indicando a mudança de eixo da consideração da perspectiva medicamentosa, a 

entrevistada afirma que o tratamento reforça cada vez mais a importância da 

alimentação, reconhecendo a necessidade de modificações do comportamento alimentar. 

Eu acho que, hoje, os outros profissionais reconhecem a 

importância de modificações do comportamento alimentar; eles 

reforçam essa necessidade. 

 

Eu acho que os profissionais que lidam com os pacientes 

obesos têm percebido que, realmente, não resolve uma 

abordagem única, uma abordagem simplista e que cada 

paciente deve ter uma abordagem diferenciada. 

 

Ao lado do requisito das múltiplas abordagens – como contraponto da vertente 

medicamentosa no tratamento da obesidade - os depoimentos sinalizam para o respeito à 

individualidade de cada paciente, demonstrando a necessidade de um atendimento 

diferenciado para cada um – tendo em vista potencializar a mudança de hábitos 

alimentares subjacente à orientação nutricional. 



 75

Apesar de ainda serem utilizados medicamentos no tratamento da obesidade, já 

existe a consciência de que nenhuma mágica resolve o problema da obesidade. Os 

pacientes têm a tendência de querer resolver rapidamente, utilizando remédios e 

cirurgias no tratamento, mas tem ocorrido mudança nessa postura e a mídia tem 

favorecido esse comportamento: 

eu sei que ainda tem uma grande medicalização [no tratamento 

da obesidade], mas por outro lado, já cresceu bastante o 

reconhecimento de que não é bem por ai. Embora, ainda, haja 

a tendência de querer resolver o assunto de uma maneira 

rápida, fácil e simples, como um toque de mágica, com 

cirurgias, remédios ou alguma coisa assim, tem aumentado a 

percepção de que isso não é suficiente. Inclusive a mídia, 

também, já percebe isso. 

Antes você via matérias assim: “surgiu o grande remédio” ou  

“o grande tratamento” ou “a grande solução” para a 

obesidade. Hoje essa posição aparece sempre com o 

contraponto “mas isso só não é suficiente sem a modificação 

de comportamento”. 

 

No espectro da reconceituação da obesidade e seu enfrentamento, o tratamento 

clínico a curto prazo, cede espaço para o tratamento a longo prazo, indo de encontro a 

proposições feitas por Lottenberg (2006), entre outros. 

A professora relata que os próprios alunos, quando iniciam a disciplina de 

dietoterapia, também têm a idéia de existir uma fórmula para o tratamento da obesidade, 

mas no decorrer do tempo descobrem que cada paciente reage de maneira diferente ao 

tratamento e que a heterogeneidade dos pacientes define o tratamento, respeitando a 

individualidade de cada um. Com isso, os alunos percebem as dificuldades do 

tratamento e reconhecem a necessidade de trabalhar em equipes multiprofissionais; 

conscientizando-se de que, sozinhos, não conseguem resolver o problema da obesidade. 

os alunos começam o trabalho da disciplina de dietoterapia 

querendo as fórmulas e os jeitos certos de fazer o tratamento. 

No final do semestre, quando a gente encerra o trabalho, os 

alunos percebem que cada grupo fez de um jeito diferente e que 

cada paciente é diferente. 
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os alunos começam a perceber a heterogeneidade dos 

pacientes e que isso que é vai definir o rumo do 

acompanhamento. É interessante que os próprios alunos vêem 

isso e já vêem a dificuldade que é o tratamento e o 

acompanhamento dos pacientes obesos e todo esse processo é 

feito no ambulatório da escola de nutrição. 

 

os alunos estão sempre preocupados em encaminhar esses 

pacientes a um médico, a um psicólogo. Eles já sentem que o 

nutricionista tem um papel importante, mas que não é uma 

abordagem única, que eles precisam de ajuda e auxílio. Eu 

acho que eles têm, sim, essa percepção de trabalhar com outros 

profissionais. 

 

Hoje “o tratamento é mais voltado para o aconselhamento e orientações”. A 

propósito, ela afirma que: 

o tratamento é baseado no que a gente chama de terapia 

combinada: a  dieta balanceada, a modificação de 

comportamento e a atividade física. A gente entra com os 

outros recursos disponíveis, caso essa terapia combinada falhe, 

que são os medicamentos, a cirurgia, a psicoterapia, não só a 

terapia cognitiva comportamental, mas uma psicanálise, uma 

psicoterapia para casos em que haja necessidade, como casos 

de transtorno do comer compulsivo ou dos outros transtornos 

alimentares, ou um acompanhamento psiquiátrico específico. 

 

Conforme sugere o depoimento, a despeito das mudanças na reconsideração do 

processo terapêutico – e isso comporta significativamente um esforço de renovação – o 

tratamento no plano da clínica, associa-se, basicamente, à perspectiva da teoria 

behaviorista, relacionada à terapia cognitiva comportamental. Se esta perspectiva 

instrumentaliza a atenção individualizada, ela não alcança a superação da orientação 

nutricional. De acordo com a entrevistada, o ensino do tratamento da obesidade passa 

pelo treinamento do aluno, durante a disciplina. O aluno atende a um paciente obeso no 
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ambulatório da universidade, em cinco consultas: “eu faço o protocolo para os alunos. 

(...) Nesse protocolo, são mais ou menos cinco consultas”.  

 O protocolo programado segue algumas etapas durante o tratamento: 

[Na primeira consulta é dado ao paciente] um folder 

coloridinho, para pelo menos levar alguma coisa escrita para 

casa, com uma pirâmide alimentar e os grupos de alimentos. 

(...) Na segunda consulta algumas orientações mais específicas 

sobre obesidade, calorias, valor calórico, fracionamento, 

mastigação, etc. 

 

A partir da terceira consulta o aluno começa a avaliar a 

necessidade da prescrição de dieta; [que] vem no nosso 

protocolo. (...) o aluno deve averiguar: a motivação do 

paciente, se o paciente iniciou a pratica de atividade física, por 

exemplo, ou se ele, pelo menos, tentou mudar, se ele fez 

algumas modificações qualitativas. 

 

Neste contexto, ao lado da restrição do número de casos por aluno, está implícito 

um rígido direcionamento das atividades voltadas para o treinamento prático, no ciclo 

profissionalizante, possibilitando pouco espaço para a participação ativa do aluno no 

sentido da construção da sua autonomia. 

A entrevistada afirma, ainda, que o tratamento inicia-se com modificações 

qualitativas da dieta. Segundo ela, “a gente não passa dieta, a gente passa orientações, 

aconselhamentos, pede registros de 24 horas”.  Assim a entrevistada declara que: 

Dentro da disciplina o tratamento da obesidade é baseado na 

modificação de comportamento alimentar, mas para modificar 

o comportamento o indivíduo tem que saber, antes, o porquê, 

como fazer para modificar e, principalmente, a importância da 

modificação. O processo de educação permeia toda essa parte 

de orientação. O que a gente tenta é levantar quais são os 

conhecimentos do paciente; como ele acha que funciona o 

corpo, como ele acha que os alimentos funcionam. [A partir 

daí, o aluno] tenta esclarecer e até modificar alguns conceitos. 

(grifo nosso) 
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Identificadas as dificuldades de mudança de comportamento, a entrevistada fala 

sobre a importância de fracionar a dieta como requisito para sua formulação: 

O básico é fracionar mais as refeições, não saltar nenhuma 

refeição,(...) solicitar que ele ingira mais verduras e frutas. (...) 

A gente vai ainda bater na tecla da modificação. A dieta só é 

prescrita a partir do momento em que o paciente conseguiu no 

mínimo fracionar melhor a dieta e está consumindo alimentos 

de todos os grupos em todas as refeições. 

 

 Durante o tratamento é proposto aos alunos avaliarem a adaptação do paciente 

ao tratamento, levando em conta o meio em que estão inseridos: 

eu peço para os alunos avaliarem a adaptação do paciente ao 

tratamento e a gente coloca claramente que se o paciente não 

fez nada, nenhum movimento ou tentativa de mudar, os alunos 

avaliam as dificuldades dos pacientes, olham a questão do 

ambiente, da família que não ajuda muitas vezes. 

 

 Durante este processo é dado um destaque aos registros alimentares trazido pelos 

pacientes, levando-se em conta a necessidade de um trabalho conjunto e a não 

imposição de modificações.  

a gente prescreve a dieta, mas mesmo a prescrição da dieta é 

baseada nos registros alimentares, a gente, apenas, faz 

modificações quantitativas dentro daquilo que ele já 

trouxe,(...). Nem todos os pacientes recebem uma dieta 

prescrita, em geral o que os alunos fazem é montar [a dieta] 

junto com os pacientes, baseado nos registros. 

 

Em princípio, as linhas de atuação parecem aproximar o tratamento do processo 

da educação alimentar, na forma como preconizam Mendonça (2005) e Boog (1997), 

levando em conta a adequação da restrição calórica em função daquilo que o paciente se 

sente capaz de fazer, ou seja, respeitando os limites que o paciente apresenta para o 

tratamento. Permanece, entretanto, a ambivalência diante da postura relativa ao 

tratamento, na medida em que a fundamentação comportamentalista potencializa a 
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perspectiva da orientação nutricional, delimitando os contornos do desenvolvimento da 

autonomia do aluno e a atuação do nutricionista como educador. 

A entrevistada relata que, em seu trabalho com os alunos, leva-os a perceber a 

necessidade de atualização da dieta proposta: “se o paciente consegue mudar, a gente 

coloca no papel a quantidade daquilo que ele conseguiu fazer e que está fazendo, ai vai 

acompanhando se há a necessidade de novas restrições de quantidades”. 

Os alunos devem trabalhar a partir do conhecimento com os quais os pacientes 

chegam ao ambulatório e com isso a elaboração da dieta é feita através da parceria do 

paciente-aluno. Acredita-se que o paciente tem que saber o porquê, como e a 

importância de modificar seus hábitos alimentares. Nesta visão, a professora afirma que 

a educação permeia todo o tratamento, centrado na orientação nutricional que norteia a 

prescrição dietética, ressaltando-se, ainda, a disponibilidade de folhetos e orientações 

técnicas, próprias da orientação nutricional e da educação higienista tradicional 

(CZRESNIA, 2003). 

A orientação nutricional, neste caso, se confunde com a prática educativa. 

Realçando o recurso transmissivo, o direcionamento do tratamento na perspectiva 

comportamentalista deixa em aberto o desafio da construção da autonomia,  parte do 

paciente. A propósito, dentre os argumentos utilizados no sentido da conscientização do 

paciente, a entrevistada chama a atenção para a obesidade como um problema de Saúde 

Pública e não um problema estético. Daí ele ser pautado pela perda gradual do peso 

corporal e pouca restrição calórica, o que remete às dificuldades de sua incorporação na 

prática profissional após a graduação. 

a gente gasta um bom tempo falando sobre os riscos e a 

importância de que o paciente entenda os riscos e que a 

obesidade não é [um problema] estética. Essa é uma questão 

que eu passo muito para os alunos, porque eles ficam muito 

ansiosos. (...) A gente não propõe uma perda rápida; é 

proposta uma perda gradual de no máximo 10% do peso 

corporal [paralelamente à] restrição caloria. É claro que os 

próprios alunos questionam. 

 

Nestas condições, a professora coloca a questão da necessidade de um 

tratamento a longo prazo, que objetive a saúde. Segundo ela, há a conscientização de 

que, a curto prazo o tratamento não soluciona o problema de maneira duradoura. Neste 
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sentido ela se aproxima dos ideais da Promoção de Saúde, que não tem um espaço claro 

na formulação do currículo. 

Por outro lado, ela questiona a possibilidade do aluno vir a cumprir esses 

ensinamentos na atuação profissional no mercado de trabalho: 

Nesta proposta de tratamento a gente não tem tido muitos 

problemas, mas eu, realmente, não sei o que pode acontecer na 

prática, quando o aluno chega ao mercado de trabalho. 

 

a gente tenta discutir com os alunos que ser nutricionista é ser 

um profissional da área da saúde e o que interessa é a saúde e 

não uma questão estética. A gente lê muitos artigos e trabalhos 

e mostra que realmente esses tratamentos podem ser até  

eficazes a curto prazo, mas a médio e longo prazo não resolve 

muito. Os alunos acabam o curso entendendo, não sei se muito 

convencidos. Depois que eles saem não sei se a pressão dos 

pacientes ou do mercado, (...) não sei como funciona. 

 
Estas declarações colocam em dúvida o quanto a educação alimentar é exeqüível 

na conjuntura de mercado, indo de encontro às idéias de Cordas e Ascecio (2006), de 

que o tratamento continua sendo feito através de medicamentos e dietas restritivas. 

Além disso, no tocante às dificuldades de incorporar as novas disposições 

relativas ao tratamento da obesidade, a entrevistada afirma que os alunos estariam 

preparados para atuar em conjunto com uma equipe multiprofissional, mas sozinhos 

teriam dificuldades.  

eu acho que eles saem sim capacitados para trabalhar com a 

obesidade. Embora dentro de uma equipe multiprofissional 

talvez funcionasse melhor, porque a gente trabalha muito a 

multi-abordagem. (...) Se não houver a equipe eles, talvez, 

tenham dificuldade de trabalhar como a gente gostaria, 

desejaria, da maneira como é trabalhado aqui. 

 
Vale dizer que o trabalho multiprofissional, na forma como é apresentado, ao 

mesmo tempo em que reforça o parcelamento da prática associada à especialização, 
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reduz, em certa medida, a visibilidade do papel do nutricionista como educador e, por 

conseguinte, a necessidade de formação nesta área específica. 

Retomando a reconceituação do tratamento da obesidade, a professora afirma 

que “a educação permeia esse processo de orientação, já que o tratamento é baseado 

na orientação e não na prescrição de dieta. Para essa orientação é necessário esse 

processo de educação e até de reeducação; é isso que a gente tenta trabalhar 

basicamente”. Apesar da valorização da educação alimentar, a disciplina de 

Dietoterapia não aborda formalmente a questão da educação. Neste sentido, o projeto 

dirigido ao cuidado com obeso, na forma como é dado, não comporta uma reflexão no 

âmbito da educação alimentar. A entrevistada declara que:  

Na minha disciplina não é abordado a educação, mas nós 

temos uma disciplina que se chama Educação Nutricional, eu 

realmente não sei responder a concepção trabalhada no curso. 

 

Ao atribuir a consideração da educação como campo de saber para outra 

Disciplina, a entrevistada não só afirma a compartimentalização disciplinar, como 

enfatiza a apreensão técnica-instrumental dessa área de conhecimento. Esta redução 

acaba por obliterar, na verdade, as funções educativas submetidas aos conteúdos das 

orientações clínicas, assim como a consideração dos requerimentos da formação 

específica para o exercício dessas funções. 

A propósito, para a entrevistada, a atuação do nutricionista, na vertente da 

clínica, vincula-se à orientação, esclarecimentos e informação e “esse já é um papel de 

educador, educar para a saúde”. Ela afirma que a educação é a base do atendimento 

clínico: “você tem que ensinar e se não for desse jeito, eu não acredito no atendimento 

clínico”. Neste sentido, ela traça a distinção entre a prescrição de um medicamento e a 

prescrição de uma dieta, evidenciando a necessidade de um trabalho de educação 

alimentar para que haja a conscientização e adesão do paciente ao tratamento: 

Prescrever uma dieta não é como prescrever um medicamento, 

o medicamento é muito fácil, você prescreve, o paciente vai à 

farmácia, compra o medicamento e toma aquilo no horário. 

Agora comida não é assim: o paciente escolhe o que ele vai 

comprar, ele escolhe como vai preparar, ele escolhe a hora que 

ele vai comer. Não tem jeito dele seguir a prescrição se ele não 

souber o que está fazendo, se o nutricionista não educar. Se o 
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nutricionista não conhecer primeiro o paciente, para saber 

como ajudá-lo, eu acho que não tem trabalho. Eu acho que isso 

é o primeiro de tudo, antes da prescrição da dieta. 

 

Nesta perspectiva, recorrendo a um termo em voga – o termo “facilitador” – a 

entrevistada situa os limites das atribuições do nutricionista como educador:  

O nutricionista vai ser só um facilitador de um processo, é isso 

que eu imagino que os alunos saiam entendendo. Não sei 

depois na prática como é que isso funciona mesmo, porque, 

realmente, de consultório com cliente pagante eu não tenho 

experiência. 

 

De acordo com a entrevistada, embora o aluno não se veja como educador, eles 

estão capacitados para identificar se o paciente necessita de ajuda ou de esclarecimentos 

sobre a importância da dieta. Eles têm a consciência de que não adianta o 

nutricionista saber tudo (...)se o paciente não souber o que ele 

precisa saber, não interessa e não vai acontecer nada. [O 

nutricionista] vai continuar sabendo muito e o paciente vai 

continuar comendo tudo errado, vai continuar falando no 

consultório tudo que você vai querer ouvir e fazendo em casa o 

que ele acha que é certo fazer, se você não convencer ele. 

 

A professora reafirma que o paciente não é receptor passivo e isso constitui um 

aspecto relevante da educação alimentar condizente com as DCN, na perspectiva da 

consideração dos processos de ensino-aprendizagem. Mantém-se, entretanto, na 

conjuntura institucional, a ambigüidade das concepções de educação subjacente à 

formação do nutricionista como educador – o que limita o espaço para pensar a 

complexa tarefa da educação alimentar. 

 Paralelamente à ausência da formação do nutricionista como educador, 

novamente, a mídia é responsabilizada pelo papel de criação de hábitos, num processo 

de externalização da tarefa da educação, por referência a atuação do nutricionista. A 

propósito, a professora chama a atenção para a mídia como veículo de disseminação de 

informação que facilita as modificações comportamentais. Ela observa que existe a 

divulgação de conceitos equivocados e a simplificação da informação, mas, em 
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contrapartida, o paciente, através da mídia, toma consciência de questões importantes 

sobre a obesidade. Isso facilita a adesão do paciente ao tratamento, pois ele entende 

melhor o problema e chega ao nutricionista com um certo conhecimento do assunto, o 

que gera uma possibilidade de discussão sobre o tema. A divulgação de medicamentos 

“mágicos”, por exemplo, diminuem. Reafirmando a questão de mudança 

comportamental, ela diz: 

Eu acho que, hoje, mesmo por causa da mídia também, os 

conceitos estão mais disseminados, então fica mais fácil do 

paciente entender a necessidade de determinadas modificações 

comportamentais. Eu acho que a mídia, em algumas vezes, tem 

muita coisa ruim, mas tem divulgado informações que são 

importantes. O paciente não chega tão desconhecendo o 

assunto como anteriormente; ele já chega ao consultório já 

ouviu falar de gordura saturada, do problema da obesidade, da 

relação disso com o infarto, (...). 

 

Compondo o quadro de estruturação subjacente à ausência de formação do 

nutricionista como educador, levando em conta a necessidade de aprofundamento no 

tocante à terapia cognitiva comportamental, tanto na teoria como na prática, considera-

se a possibilidade de especialização, após a graduação. 

talvez falte uma coisa que eu acho que ajuda muito, mas é só 

em uma especialização ou na pós-graduação mesmo. [Assim o 

aluno poderia] aprofundar um pouco mais em métodos e 

técnicas de terapia cognitiva comportamental. Aqui na 

graduação eles conhecem, sabem como é o método, a técnica, 

mas eles não aplicam, não tem uma orientação adequada. Eu 

acho que especializar um pouco mais nessas técnicas, ajudaria 

muito no consultório, na prática profissional. 

 

 Priorizando a abordagem clínica, a concepção de educação atrelada à orientação 

ancorada na perspectiva da teoria behaviorista, nos limites do contexto institucional, 

tem na especialização, ao lado do recurso à multiprofissionalidade, o complemento de 

um sistema que conforma a externalização das ações educativas, assim como as 

possibilidades de pensar a formação do nutricionista como educador. 
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Resumo: 

 

Formada num modelo tradicional de ensino, a entrevistada diz que a mudança 

curricular de 2004 acabou garantindo um destaque à nutrição clínica e à obesidade no 

curso. Ressaltando a manutenção do caráter teórico do curso, a professora (assim como 

a coordenadora) relata a necessidade do aumento da carga horária da prática. 

Contemplando a ampliação da concepção do tratamento da obesidade, é 

priorizado um acompanhamento a longo prazo, enfatizando a atuação em equipes 

multiprofissionais, tendo em vista a alteração de hábitos alimentares em detrimento da 

prescrição de dietas. Rompendo com a rigidez original, trata-se de conscientizar o 

paciente, considerando que ele não é um receptor passivo. Destaca-se, nesse processo, 

os aspectos psicológicos e sociais, ao lado do incentivo da atividade física em nome da 

saúde, em detrimento da preocupação restrita à estética. O tratamento, segundo a 

entrevistada, preconiza mudanças de comportamento no âmbito da atenção clínica 

individualizada, apoiada numa abordagem comportamentalista. Nesta perspectiva, as 

atividades educacionais se restringem à aproximação dos recursos técnicos no âmbito da 

didática, tendo em vista potencializar a orientação nutricional. 

Durante o curso, não há uma efetiva discussão sobre o processo de educação. 

Cientes da valorização do papel de educador na atuação clínica, contudo os alunos não 

se identificam como educadores. Na ausência da consideração das questões 

educacionais no âmbito da disciplina, a entrevistada ressalta o concurso do trabalho 

multidisciplinar e da mídia na conscientização e conformação de novos hábitos 

alimentares no decorrer do tratamento, ao lado da sugestão de realização de cursos de 

terapia comportamental em nível de especialização. 

A despeito da ampliação da concepção e tratamento da obesidade, mantida a 

estrutura disciplinar e a relação entre teoria e prática, que se inscreve num projeto de 

especialização, no âmbito da pós-graduação, configura-se o reduzido espaço para a 

educação, o que restringe a forma do pensar na formação do nutricionista como 

educador, assim como o espaço para o exercício da educação alimentar. 

 

 

 

 



 85

 A perspectiva da professora de Educação Nutricional 

 

A docente responsável pela Disciplina de Educação Nutricional participou da 

construção do projeto pedagógico da instituição, no período da sua gestão na qualidade 

de coordenadora do curso, até o começo do ano passado.  

Durante sua graduação, o foco da nutrição era voltado para a desnutrição; a 

obesidade não era um problema como é na atualidade: 

a ênfase mesmo era tentar controlar a desnutrição com essas 

formas alternativas de alimentação, com cascas e sobra. Na 

época não se pensava em obesidade, a desnutrição era o 

grande foco da época. A obesidade é claro que existia, mas não 

era um problema de saúde pública tão grave como é hoje. 

 

“A Educação Nutricional, na época, era muito centrada nessa 

busca de alternativas de alimentação de baixo custo”. 

 

Isto coincide com as políticas de combate à desnutrição, focalizada na 

suplementação alimentar voltada para segmentos sociais menos favorecidos, 

paralelamente ao recurso da prática educativa normativa, ancorada na perspectiva 

higienista – conforme caracteriza Czeresnia (2003). 

A abordagem da obesidade não era trabalhada na disciplina de Educação 

Nutricional. Segundo a entrevistada: “quando eu fiz (...) ela era abordada na 

Dietoterapia com o enfoque na orientação nutricional e nas elaborações das dietas 

para a perda de peso”.  Este depoimento coincide com o relato da professora da 

referida Disciplina de Dietoterapia, em consonância com as colocações de Mendonça 

(2005) e Boog (1997). 

Ressaltando a centralidade da abordagem do componente teórico do curso, 

condizente com a matriz transmissiva do ensino tradicional, conforme caracterização de 

Freire (2001), Libâneo (2000), Saviane (1985) entre outros, a professora destaca que a 

prática de atendimento era restrita à sala de aula: 

na minha época de estudante, o ensino de obesidade era muito 

teórico. Você pegava lia lá sobre obesidade, tinha a parte da 

patologia, da dietoterapia e tinha muitos casos clínicos para 

você calcular dieta. Havia pouquíssimo contato com o 
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paciente, só no final do curso que você pegava ou laçava uma 

pessoa obesa por ai e fazia o acompanhamento dela.  

 

A universidade passa atualmente por um processo de modificação, atendendo, 

certamente, às recomendações da LDN (1996) e das DCN (2001). Considerando que o 

Projeto Pedagógico contempla “a concepção do curso – filosófica e epistemológica”, a 

professora comenta a concretização de uma reforma da grade curricular incluindo a 

proposta de integrar os conteúdos. Sobre isto ela relata que “a gente tentou aproximar 

os conteúdos e fazer com que eles fossem mais dinâmicos”. 

O curso estava da mesma forma como há 17 anos atrás. Não 

dava mais, a gente estava ficando para trás. Já existiam as 

Diretrizes Curriculares novas. A sociedade muda, o mundo 

muda e a gente tem que mudar junto. (...) Ainda mais agora, 

nessa sociedade da informação. 

 

As instalações das mudanças estão completando, aproximadamente, 3 (três) 

anos. De acordo com a entrevistada já se percebe “a necessidade de mudança de novo, 

nós vamos fazer uma grande reforma, mas uma coisa ou outra a gente está mudando, 

na medida do possível”. 

Referindo-se à disciplina, a professora relata que: “[ela] ainda hoje é assim. Na 

verdade ela não mudou o nome, não mudou a carga horária, mas mudou muito em 

termos de conteúdo”. 

Ela afirma, também, que houve modificações com relação à parte prática da 

disciplina, destacando que havia pouca interação dos alunos com os pacientes: 

na minha época elaborava-se uma peça teatral que era 

apresentada aqui no hall para os outros alunos. Hoje, a gente 

sai e vai para a comunidade, pega uma escola, uma 

comunidade, o centro de saúde na sala de espera e faz uma 

atividade. Hoje, a gente sai para o campo, não faz mais aquela 

coisa de sala de aula. 

 

Hoje, a gente tem um ambulatório onde os alunos atendem, 

constantemente, pessoas com obesidade, com outras 
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patologias. Ele está muito mais perto da prática do que na 

minha época de estudante. 

Hoje, o aluno vai para o centro de saúde, ele atende, têm uma 

interação muito maior com o paciente – assim tem que ser. A 

comunidade está toda aí, a população está toda aí, todo mundo 

precisando. 

 

O esforço de reverter a lógica da tradicional relação teoria e prática, envolvendo 

o treinamento no final do curso, encontra eco na busca de aproximação com a prática, 

no decorrer do curso, associado às atividades de extensão junto à comunidade. 

Reafirmando a necessidade de desenvolver atividades extramuros (GALASSI, 2006), 

estas incursões vão ao encontro das DCN (2001), comprometidas com a implantação do 

SUS. 

Na esteira das transformações em curso, a professora destaca mudanças na 

concepção da obesidade dentro da universidade, na medida em que começa a ser 

encarada como um problema grave de saúde pública. Segundo a entrevistada: 

o grande diferencial é justamente essa transição 

epidemiológica que a gente está percebendo no Brasil. Hoje 

você tem a obesidade como doença de alta incidência e 

prevalência na população de baixa renda. O enfoque tem que 

mudar, você não vai trabalhar na população de baixa renda só 

a falta de alimento; você vai trabalhar o excesso de 

determinados grupos de alimentos, e a preferência por esses 

grupos de alimentos em função da exposição à mídia, da 

questão do padrão social. 

 

Estas afirmações, que coincidem com os comentários tecidos pela coordenadora 

atual e pela professora de Dietoterapia, têm respaldo na literatura (Monteiro; 2000 e 

Batista & Rissin; 2003). 

Marcando as modificações em curso, a professora destaca que a obesidade deixa 

de ser uma doença só de adultos, envolvendo, nestas circunstâncias, um tratamento 

diferenciado e em conjunto com outros profissionais: 

[se os pacientes forem] crianças ou adolescentes e [o 

nutricionista] chegar na consulta, pesar, fazer a antropometria, 
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dar uma dieta; ele aborda a causa clínica. Não é abordada a 

causa em profundidade. [O nutricionista] tem que ir lá no 

fundo, buscar tudo que está acontecendo com aquela pessoa; 

investigar a família. Possivelmente, se aquela criança tem 

aquela alimentação é porque a família também tem – é a 

abordagem interdisciplinar [que se impõe], não tem outro jeito. 

 

Essa nova forma de encarar o problema da obesidade, segundo a entrevistada, 

incide sobre o ensino e evidencia a necessidade de uma visão ampliada, de saber lidar 

com públicos diferentes: 

Em relação ao ensino, (...) a obesidade por atingir uma 

camada muito grande na população e, indiscriminadamente, 

todas as classes econômicas, [exige] a abordagem clínica, a 

abordagem social, a abordagem psicológica, a questão da 

comunicação, da exposição à mídia, principalmente em relação 

aos adolescentes. Uma outra questão que eu acho importante é 

que a população de idosos que está crescendo e hoje tem, 

também, a questão da obesidade nessa população. 

 

 Aparecendo em todas as faixas etárias e, de maneira indiscriminada em todos os 

segmentos sociais, como afirma Proença (2005), Mancini (2002), Malafaia (2001), entre 

outros, a obesidade é encarada como uma doença que necessita de uma abordagem 

multidisciplinar. 

A entrevistada afirma que a universidade, hoje, procura “dar uma abordagem 

bem ampla para a questão da obesidade”, na medida em que se trata de uma doença 

multifatorial. Nesse sentido, referendando as entrevistadas anteriores, explicita o 

requisito da exigência da interdisciplinaridade: “o tratamento da obesidade agora tem o 

enfoque da interdisciplinaridade”. Coincidindo com o depoimento da coordenadora 

atual do Curso, ela afirma que não é possível o nutricionista tratar o obeso sozinho. 

Dentro da universidade, “a disciplina de Psicologia, que é dada no oitavo período, faz 

um trabalho quase integrado com a Dietoterapia nessa questão da obesidade; a gente 

tem, também, projetos de pesquisa” (grifo nosso). 

Isto remete à dificuldade de integração dos conteúdos no contexto de um 

currículo disciplinar fragmentado, que condiz com o ensino tradicional. A 
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interdisciplinaridade parece ser utilizada num sentido vago, levando em conta que, 

conceitualmente, segundo Fourez (2001), ela pode variar desde a multidisciplinaridade 

até a transdisciplinaridade. Neste caso, o uso do termo se aplica ao requisito da 

justaposição de conteúdos que se inscreve no âmbito da multidisciplinaridade – o que 

por si só constitui um relevante desafio. Muito mais difícil é a interação de conteúdos e 

momentos de compartilhamento teórico-metodológico. 

Existem entraves na instituição para desenvolver um trabalho interdisciplinar: “é 

difícil fazer isso na prática. (...) Para fazer um trabalho da Educação Nutricional e 

junto à Dietoterapia e à Psicologia [é difícil], porque às vezes a dinâmica dos 

conteúdos não é a mesma; o tempo que [o docente] tem para dar esses conteúdos 

também não é o mesmo”. 

Diante das contingências institucionais, ou seja, na ausência de uma perspectiva 

de constituição de uma nova organização curricular, a entrevistada ressalta a 

preocupação com um projeto de prática capaz de catalisar a integração de conteúdos. 

Nesse sentido afirma: 

A nossa intenção era fazer grandes projetos com uma 

comunidade. Cada disciplina do curso com seu enfoque 

trabalhando de uma forma interdisciplinar; mas não dá. 

Dentro de um limite muito pequeno, a gente até faz alguns 

projetos, mas um grande projeto não dá; porque quando você 

está lá na frente com um conteúdo,  o outro professor ainda 

está lá atrás; os períodos são diferentes. Por exemplo, eu estou 

com a disciplina da Educação Nutricional no oitavo período, 

enquanto que o aluno cursa a Avaliação Nutricional no quinto 

período, com isso, não consigo trabalhar o conteúdo junto no 

mesmo momento. 

 

Como exemplo de um projeto de extensão, com vistas à interdisciplinaridade, 

reunindo as disciplinas de Psicologia, a Avaliação Nutricional e a Nutrição Clínica, a 

entrevistada descreve que: 

 [No projeto de] Avaliação da Auto-Imagem Corporal por 

Adolescentes e Escolares de Ouro Preto, os professores dão o 

enfoque da nutrição clinica e da psicologia; [ressaltando-se] a 

forma como os adolescentes se vêem. O que acharam foi até 
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meio assustador: adolescentes magérrimas se achando muito 

obesas, muito gordas, querendo emagrecer de qualquer jeito, 

com uma distorção completa da auto-imagem.  

 

 Apontada como experiência de sucesso, ainda que limitada à extensão, ressalta-

se a riqueza dessa experiência de interação entre Dietoterapia e a Psicologia. Além 

disso, essa experiência lembra a necessidade de trabalhar o conjunto dos transtornos 

alimentares para além da obesidade. A anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, entre 

outros transtornos, também evidenciam a complexidade da consideração da questão e o 

desafio que encerra o seu enfrentamento. 

No plano operacional, a entrevistada ressalta a dificuldade básica de se chegar 

até à comunidade. Ela gostaria que os alunos tivessem um contato maior com a 

população, mas afirma que a principal dificuldade é a questão do transporte. Ela diz: 

às vezes a gente marca com a comunidade e na hora não tem o 

ônibus, não pode ir. Às vezes tem o ônibus, mas ele é grande 

demais e não passa na estrada. Na época de chuva você não 

consegue ir por causa das estradas que são ruins demais, já até 

ficamos atolados 

. 

 Diante das dificuldades de trabalhar a interdisciplinaridade, contigenciada por 

uma estrutura disciplinar, a professora ressalta que, neste contexto, a responsabilidade 

de fazer integração dos conteúdos acaba ficando a cargo do aluno: 

Na cabeça do aluno, ele tem que perceber que, mesmo se ele 

receber os conteúdos de forma compactada em cada disciplina, 

ele tem que saber pegar isso tudo e transformar em um todo; o 

que ele está aprendendo na Psicologia, na Educação 

Nutricional, na Dietoterapia, na Avaliação Nutricional, tudo é 

parte de uma atuação só. 

  

 De acordo com a professora, “não são todos os alunos que conseguem fazer essa 

ligação”. Ela percebe maior facilidade entre os alunos que participam de atividades de 

pesquisa e extensão, entre eles estariam “os alunos que não ficam somente com o 

conteúdo de sala de aula;[ou seja,] o aluno que começa uma prática, uma atuação 

junto com os professores, antes [dos estágios curriculares]”. Essa situação, segundo ela, 
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“não é o ideal, não é 100% [dos alunos que alcançam estes] resultados, mas a gente 

tem evoluído bem”. 

A educação em saúde, especificamente, é trabalhada de forma transversal em 

várias disciplinas: Educação Nutricional, Epidemiologia, Saneamento e em algumas 

disciplinas eletivas. A entrevistada afirma que “a educação para saúde é contemplada o 

tempo todo. [A disciplina que tem] esse enfoque mais direcionado é a Educação 

Nutricional”. Essa disciplina “não fica só na questão alimentar e na questão 

nutricional”. 

 De acordo com a entrevistada: 

“a Educação Nutricional não deveria entrar como uma 

disciplina lá no final do curso, principalmente, tendo essa 

abordagem muito prática, voltada para a comunidade. 

O aluno, no sexto período, está começando um contato com o 

paciente, porém ele só vai fazer Educação Nutricional no 

oitavo período. 

Eu entendo que a educação nutricional tem que permear todas 

as disciplinas, tanto na Dietoterapia, na Patologia da Nutrição, 

na Avaliação Nutricional, embora  ele vá ter um conteúdo mais 

sistematizado no oitavo período.  (...) [Porém] não é muito 

adequado ter uma disciplina desvinculada do resto do curso”. 

 

A despeito das referências à transversalidade da educação em saúde, destaca-se, 

no depoimento, a localização da educação alimentar no final do curso, desvinculada das 

demais disciplinas. Sem alcançar superar os contornos da disciplinaridade,  não se abre 

o devido espaço para as questões da educação. Sem ameaçar o domínio da clínica, 

preserva-se o espaço da orientação nutricional. Nestas circunstâncias, não é de se 

estranhar que a educação alimentar se volte para a instrução de recursos didáticos ou de 

comunicação no sentido de potencializar a efetividade das mudanças comportamentais 

requeridas, conforme anunciado no depoimento anterior. Não se coloca em questão os 

referenciais teóricos subjacentes aos processos de ensino-aprendizagem ou dos modelos 

curriculares que suportariam a participação ativa do aluno. 

 Quando questionada sobre a relação existente entre o tratamento da obesidade e 

a educação alimentar, ela afirma que existe um contato próximo entre ela e a professora 
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de Dietoterapia: “a gente tem que fazer essa interação com os outros professores, 

também, não só com a Dietoterapia, mas isso é mais difícil”. 

 Segundo ela, houve uma modificação na abordagem da Educação Nutricional 

depois que assumiu a disciplina, há cinco anos. Ela comenta que: 

Hoje, a grande mudança foi sair da sala de aula, a educação 

nutricional não pode ser dada dentro da sala de aula. A gente 

dá a teoria, mas vai para fora. Além da questão do enfoque 

mais crítico; a gente não pode repetir o que aconteceu durante 

o Regime Militar que colocava no rádio um monte de 

informação de como alimentar corretamente e achava que o 

problema estava resolvido; não é assim. 

 

 Ao lado da crítica à Educação Nutricional de abordagem normativa associada à 

orientação nutricional, a professora tece considerações relacionadas aos limites do 

modelo transmissivo de informação, conforme apontado por LEVY et al (2002) e 

BOOG (1997). 

 Numa postura crítica à orientação nutricional de caráter normativo, a professora 

sugere que 

o aluno tem que perceber que a informação é um instrumento 

que o ajuda, mas que não resolve. A causa [da desnutrição e da 

obesidade] não é a falta de alimento ou não saber se alimentar, 

tem raízes muito mais profundas. 

[O aluno] tem que buscar lá em baixo, nas determinações 

políticas, sociais, econômicas,  a causa. Hoje o aluno sabe que 

a educação nutricional é um instrumento que ele tem, mas não 

pense que ele vai para uma prefeitura de uma cidade, distribuir 

a cartilha para o povo e que estará resolvido [a questão]. Isso 

não resolve, ele tem que ser crítico. 

 

Ao destacar a necessidade de encarar a educação alimentar como um importante 

instrumento de trabalho do nutricionista que deve ser abordada de forma crítica, estas 

observações vão de encontro com a valorização do papel transformador da educação 

feita por Rancière (2005), Freire (2001 e 1988), Saviane (1985). A despeito destas 

disposições, delineia-se o desafio do seu cumprimento na prática institucional. 
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A entrevistada relata que a disciplina de Educação Nutricional não aborda 

formalmente a obesidade; ela se apresenta diluída na disciplina. “Se você pegar o 

programa da disciplina não tem lá, mas a gente aborda o tempo todo a questão da 

obesidade, da desnutrição, das hipovitaminoses, a questão da educação voltada para o 

trabalhador”.  

 A prática da disciplina de Educação Nutricional ocorre nos estágios curriculares, 

em todas as áreas, não necessariamente fazendo a relação com a obesidade. Nesses 

estágios do último período, os alunos elaboram os Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Segundo ela, “os alunos trabalham a educação nutricional nos três estágios, na clinica, 

na saúde coletiva e na produção. Eu posso falar que 80% dos trabalhos abordam a 

Educação Nutricional  nesse enfoque crítico”. 

A professora enfatiza que o aluno tem a necessidade de observar o meio social 

em que o paciente ou o cliente se insere, buscando sempre acompanhar como esse meio 

influencia a qualidade de vida dessas pessoas. 

eu acredito que deve ficar bem claro, para os alunos, a questão 

do ambiente que o paciente ou o cliente está, o indivíduo é 

influenciado pelo meio. O aluno tem que acompanhar a 

questão alimentar, mas ele tem a questão da qualidade de vida. 

O aluno tem que ver a questão da segurança do trabalho, do 

saneamento, durante o curso todo e durante o estágio. O 

objetivo é que ele veja o indivíduo não como uma pessoa e sua 

doença, mas o indivíduo inserido no seu contexto; e, que esse 

contexto tem uma serie de variáveis que está determinando ou 

pelo menos influenciando aquele estado de saúde [do paciente] 

naquele momento. 

 

 A entrevistada destaca a necessidade de uma visão integral do paciente que 

coincide com os princípios estabelecidos pelo SUS (Ministério da Saúde e Secretaria 

Nacional de Assistência à Saúde, 1990). Situando o estágio como espaço de exercício 

da prática, o depoimento acentua, em particular, as atividades coletivas, ressaltando o 

recurso à distintas técnicas didáticas – o que coincide com a visão do caráter 

instrumental da  educação alimentar, conforme colocado anteriormente. A propósito, a 

professora afirma que, nos estágios, os alunos fazem atendimento individual, mas é no 

atendimento a grupos operativos que eles mais atuam com a Educação Nutricional: 
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o aluno faz atendimento individual do que tiver ali de 

prevalente. No atendimento individual, o aluno faz a anamnese, 

a prescrição dietética que tiver que fazer e passa todas as 

orientações. Ele trabalha, também, com os grupos operativos.  

Nos grupos os alunos atuam muito com a educação alimentar; 

eles trabalham muito na forma de palestras, de grupo de 

discussão, fazem peças teatrais. 

  

Considerando as oportunidades de vivências multiprofissionais nos estágios, a 

entrevistada aponta os limites atuais de seu exercício:  

eu acho que se a gente estivesse em uma universidade grande, 

com um grande hospital, com uma faculdade de medicina – que 

agora vem – e outros cursos na área de saúde, o aluno teria 

uma possibilidade de atuação com uma qualidade muito maior 

e até melhor. O aluno poderia ter uma formação mais 

integrada. 

O curso de nutrição fica muito isolado do curso de farmácia – 

o outro curso de saúde – até fisicamente, porque nós estamos 

aqui em cima, no campus, e eles estão lá embaixo na cidade. A 

integração é muito pequena. (...) 

Os nossos alunos, por exemplo, eles têm alguma noção [sobre 

medicamentos], mas se estivesse junto com estagiário de 

farmácia ele ia ter mais conhecimento, mais informação. 

 

 Estes contatos, de certa forma, são propiciados pela participação do aluno no 

Internato Rural juntamente com os alunos de Medicina da Faculdade de Ciências 

Médicas e com os alunos de Enfermagem e Odontologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Porém, segundo a entrevistada, “não são todos os alunos que 

passam por lá, mas os que passam conseguem fazer essa integração”. 

Nos outros locais de estágio, por exemplo, nas Unidades Básicas de Saúde, “os 

alunos, às vezes, nem vêem os [outros] profissionais direito. Lá tem uma interação, por 

exemplo, quando decidem quais serão as atividades nos grupos operacionais; eles 

decidem juntos, mas não é como no internato”. A interação não acontece da forma 

como a entrevistada acredita que deveria ser. 
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 Outra dificuldade enfrentada pela entrevistada, na Disciplina de Educação 

Nutricional, é relativa à pequena carga horária da disciplina: 

a minha disciplina é muito curta, o nosso calendário são 18 

semanas, mas, na verdade, são 15 porque você tem uma 

semana de matricula, uma outra para fazer um seminário ou 

alguma outra coisa. (...) Eu trabalho filme, música, então são 

aulas que às vezes extrapolam meu horário. 

 

 Há necessidade de adaptação do professor à carga horária, assim como 

disposição do aluno para ser capaz de integrar o conhecimento das disciplinas. A 

entrevistada afirma que “[os alunos] não saem prontos daqui, eles saem preparados. 

Eles vão ter que buscar essa complementação fora, na prática, vão ter que  fazer a 

interação das disciplinas”. 

 Sem cogitar a possibilidade de outros arranjos curriculares, coloca-se a 

disposição de aumentar a carga horária, tendo em vista a necessidade da incorporação 

de novos conhecimentos. Considerando a idéia de aumentar o tempo do Curso de 

Nutrição, ela afirma que: 

se cada professor fosse aprofundar em cada coisa o tanto que 

gostaria, os alunos  não formariam nunca em 4 anos e meio. A 

gente está discutindo a idéia de passar o curso para cinco 

anos, porque o nosso estágio é muito curto, são sete semanas 

em cada área. Durante o curso os alunos fazem estágios 

extracurriculares, fazem como eletiva, conta crédito para eles 

mas não é um estágio supervisionado. 

 

A entrevistada expõe, entretanto, dificuldades que impedem o aumento do tempo 

de duração do curso, fazendo uma crítica às políticas de educação do país: 

a dificuldade nossa de mudar o curso para cinco anos é que o 

curso da UFOP seria um dos poucos cursos com 5 anos. A 

gente acredita que abaixaria a demanda. Os alunos vão 

preferir fazer o vestibular onde se formarão mais rápido. As 

universidades particulares estão com 4 anos, já tem 

particulares com 3 anos e meio. Tinha uma aqui, em Lafaiete, 

com 3 anos. Muito perto da gente. Mas, estão acontecendo 
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coisas absurdas depois que o MEC liberou, (...) são coisas 

assim de assustar. 

 Apesar “da vontade de fazer modificações”, a professora relata que a formação 

do aluno é condizente com o projeto pedagógico do curso. 

eu acho que a nossa direção está no rumo que a gente pensou, 

como a gente se propôs, como a gente vê esse nosso curso de 

nutrição. Esse curso tem um enfoque muito forte na área social, 

na saúde coletiva. Acho que a forma de pensar a disciplina, de 

pensar o curso. Colocar isso em prática, às vezes é um pouco 

complicado. 

 

 No tocante à atuação do nutricionista como educador, a professora destaca que 

ela deve ser feita de forma crítica: “não pode só repetir e distribuir material, ele tem 

que ser um educador consciente. (...) Se não, ele não vai mudar as causas. Ele vai 

ajudar, pode interferir em alguma coisa, mas tem que atuar nas causas básicas e não só 

na superficialidade”. 

A entrevistada acredita – como as outras professoras entrevistadas – que o aluno, 

ao terminar o curso, não se vê como educador. De acordo com ela, o aluno sai do curso 

sabendo que 

vai atuar com a educação nutricional o tempo todo, onde quer 

que ele esteja, em qualquer área. A educação nutricional é um 

instrumento que ele tem a disposição para usar. Eu acho que [o 

aluno] não sai daqui dizendo ‘eu sou um educador’. Ele sai ‘eu 

sou um nutricionista’ e uma das funções exclusivas dos 

nutricionistas é fazer a educação nutricional. O aluno sabe que 

na profissão dele, na atuação dele, um dos papeis dele é a 

educação nutricional. 

 

Ela comenta que, quando se formou, também não se via como educadora. Isso 

veio através das experiências profissionais, tempos depois: “quando eu me formei não 

tinha essa consciência de ser um educador. A educação nutricional, naquele momento, 

era quase fazer um cardápio, aprendi isso depois de formada, na prática”. 

Na ausência de uma formação específica, capaz de instrumentalizar a formação 

do nutricionista como educador, a entrevistada, assim como as outras professoras, num 
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movimento de externalização das responsabilidades educativas, acentua o papel da 

mídia na modelagem dos hábitos alimentares. Ela diz que “embora as pessoas não 

façam parte de uma classe econômica mais privilegiada, elas querem se sentir como se 

fizessem e uma das formas é tentar se alimentar da forma que elas se alimentam”. Esta 

colocação condiz com a fala de Garcia (2005) sobre o caráter simbólico da alimentação 

propiciado pela mídia. 

Se as outras professoras entrevistadas valorizaram o papel positivo da mídia na 

construção dos hábitos alimentares, a entrevistada responsabiliza a propaganda pelo 

aumento do consumo de alimentos industrializados. De uma forma ou de outra, a mídia, 

e o concurso de outros profissionais, se encarregariam da ação educativa no sentido de 

promover mudanças de hábitos. Junto ao aluno sensibilizado pela educação alimentar, 

reafirma-se a vertente comportamentalista – e, com ela, os limites da consideração da 

educação como campo de saber vigente na instituição, assim como o espaço para pensar 

a formação do nutricionista como educador. 

 

Resumo: 

 

 Ora reproduzindo, ora completando os depoimento anteriores, a entrevistada 

relata a mudança ocorrida, desde a sua graduação até os dias após a reforma de 2004, 

dando conta do espaço aberto para a obesidade na formação do nutricionista – 

originalmente circunscrita à Dietoterapia. 

 Encarada como um problema de saúde pública, paralelamente à transição 

epidemiológica, ela registra modificações conceituais e de enfrentamento da obesidade, 

chamando a atenção para o requisito do trabalho multidisciplinar. Na ausência de um 

grande projeto que contemplasse a integração de conteúdos, para além das disposições 

pessoais entre docentes, fica a cargo do aluno tecer as articulações – reafirmando as 

informações apresentadas pelas outras entrevistadas. 

 Apesar das mudanças ocorridas no currículo, desencadeadas em 2004, – 

envolvendo significativo esforço institucional – a Disciplina de Educação Nutricional 

mantém a mesma estrutura na grade horária do curso, ressaltando-se modificações no 

tocante ao conteúdo e ao campo da prática. Saindo da sala de aula, a disciplina 

preconiza a atuação direta com a comunidade, o que condiz, em princípio, com as Leis 

de Diretrizes e Bases. 
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 Ressaltando a valorização da Saúde coletiva, a Disciplina de Educação 

Nutricional não aborda formalmente a questão da obesidade; o tema é trabalhado na 

parte prática da disciplina, no âmbito dos estágios. Ao lado da pequena carga horária e a 

presença tardia da Disciplina na grade curricular, a entrevistada aponta limitações 

referentes à possibilidade de propiciar vivências multidiciplinares (para além do 

internato rural) assim como de manter maior contato com a população.  

Embora, o depoimento sinalize para o atendimento individual ancorado 

originalmente na orientação nutricional, as práticas educativas são referenciadas à 

realização de grupos operativos. O nutricionista não é formado com a noção de ser um 

educador, embora entenda que isso ocorra na prática em todas as áreas de atuação – 

coincidindo com as informações disponibilizadas pelas entrevistas anteriores.  

Diante da externalização da atividade educativa, chama a atenção  a ausência da 

problematização da educação e, particularmente, do processo ensino-aprendizagem que 

circunscreve o desenvolvimento da educação alimentar. 
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4.3 Trajetórias Profissionais e a Educação Alimentar 

 

 Trajetória egressa A 

 

Considerando o tempo de formada, vale dizer que a egressa fez a graduação no 

período anterior à implantação da reforma curricular de 2004. A propósito, a 

entrevistada comenta que a educação em saúde só foi abordada de forma indireta em sua 

graduação, não estando presente formalmente no currículo: 

A gente vê saúde o tempo todo, mas educação em saúde não. 

Não teve nenhuma cadeira que trabalhasse diretamente a 

promoção de saúde, nada disso. 

 

De forma consistente com o exposto pelas docentes, a educação alimentar era 

trabalhada esporadicamente de maneira transversal: 

[A educação alimentar] é trabalhada desde o princípio do 

curso, (...) faz parte das matérias obrigatórias, de qualquer 

maneira você tem que passar por ela. 

Desde o início a gente aprende já como fazer a educação 

alimentar. Ela era trabalhada de forma prática e teórica, mas 

não tinha uma matéria específica. (...) São várias matérias que 

se [o aluno] unir, [ele] aprende a educação alimentar. (...) Em 

cada matéria você acaba tendo a prática e a teoria juntas. 

 

Compartilhando da associação da orientação nutricional com as práticas 

educativas - o relato dessa egressa reflete uma cultura institucional, onde a integração de 

conteúdos e a mobilização para a apreensão das noções e práticas relativas da educação 

alimentar, acabavam ficando a cargo do aluno. 

 De acordo com a entrevistada, na prática, – durante a graduação – a educação 

alimentar era trabalhada “em creche, asilos e na prefeitura com merenda escolar, 

[quando o aluno] tinha que dar palestras”. Neste caso, o trabalho educativo se voltava 

para a realização de grupos na comunidade – reafirmando a concepção de educação 

vinculada à transmissão de conhecimento no âmbito da Saúde Pública, já assinalada 
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anteriormente pelas professoras, ao mesmo tempo em que aponta para as dificuldades 

enfrentadas diante da falta de preparo para aquele trabalho. 

A entrevistada afirma que tinha dificuldade de falar em público, dar aulas 

expositivas, por exemplo. Isso foi trabalhado informalmente durante o curso de 

graduação a despeito ou a propósito, da ausência de uma formação específica: 

eu nunca fui muito boa de falar em público e na UFOP a gente 

tem que apresentar muitos trabalhos; você fala muito com o 

público. A princípio, eu achava difícil tentar explicar, ser 

transparente [claro] para as pessoas, mas como a gente tem 

que lidar muito com o público,  fui acostumando. 

 

O tratamento da obesidade, no atendimento individual, foi abordado 

teoricamente “na grade curricular na disciplina de Dietoterapia”. Na parte prática, 

segundo a entrevistada, “a gente tinha que atender uma pessoa obesa que estivesse 

disposta a fazer um acompanhamento nutricional no posto de saúde da universidade”. 

De acordo com o relato, os alunos acompanhavam os pacientes obesos durante o 

semestre: “fazia o recordatório alimentar, solicitava os exames laboratoriais. A gente 

tinha fácil acesso, podia até visitá-los em casa para ver como era a conservação dos 

alimentos, o que tinha em casa, a renda...”. 

Ela destaca, ainda, que na prática o tratamento da obesidade envolvia uma 

abordagem multiprofissional. Além do acompanhamento nutricional, reafirma a vertente 

comportamentalista, “tinha acompanhamento com psicólogo e, ainda, nós podíamos 

indicar para essa pessoa obesa a pratica de atividade física [no ginásio da 

universidade]”. 

 Durante todo esse processo, a entrevistada afirma que na abordagem teórica do 

tratamento da obesidade “não tinha nada [relacionado] com a educação alimentar; eles 

davam um tipo de tratamento na teoria que na prática funcionava bem diferente” – 

fazendo contraponto com as afirmações das responsáveis pelas disciplinas de 

Dietoterapia e Educação Nutricional. 

A entrevistada relata que, desde que se formou, sua área de atuação “foi clínica 

em ambulatório, atendendo em consultório particular e trabalhando em uma clínica 

para portadores de HIV”. A entrevistada diz ainda que deu “aula na UNIPAC para o 

curso técnico para cuidador de idoso [que durou] três meses”. Na ocasião ela trabalhou 

com “a alimentação voltada para o idoso, sondas, consistência de dietas, o 
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desenvolvimento do idoso, osteoporose, englobando essas doenças que acometem  mais 

a terceira idade”. Além disso, ela continua a atuar na área de nutrição esportiva, numa 

academia. 

Nessas atividades, a educação se faz presente apenas nas academias e na clínica 

com portadores de HIV: “eu dava palestras [semanais] (...) nesta clínica de HIV, sobre 

alimentação; qual era a alimentação para o portador; o que ele tinha que fazer sobre a 

higiene e doenças oportunistas”. Acentua-se, nestas condições, o atrelamento das 

atividades educativas aos recursos didáticos, particularmente de caráter transmissivo. 

Separando o atendimento clínico da atividade educacional, ela relata que: 

Na clínica onde eu atendo, não faço atividade educativa com 

meus pacientes. Atualmente, só faço palestras na academia de 

ginástica, sobre anabolizantes, suplemento alimentar, [etc]. Eu 

oriento muito, ainda mais essa geração de jovens e 

adolescentes; eles não têm muita noção do perigo dos 

anabolizantes. Eu dou muita palestra educativa neste sentido 

de prevenção. 

 

Refletindo as disposições explicitadas pelas professoras, no contexto das 

transformações que marcaram a trajetória das mudanças institucionais relativas a 

atuação dos alunos nos grupos operativos, estas colocações evidenciam a cisão entre o 

atendimento clínico e a educação propriamente dita. Ao estabelecer a segmentação entre 

as práticas educacionais e a educação alimentar (que se faz no âmbito do atendimento 

individual), estas falas sugerem a presença da concepção da educação que privilegia o 

ensino transmissivo de caráter normativo, subjacente à valorização da orientação 

nutricional. 

 A entrevistada acredita que o tratamento da obesidade deve se basear “na 

atividade física e na reeducação alimentar. Só isso. Não tem nem mais o que dizer”. 

Com base na experiência própria de passar pelo processo de educação alimentar, ela 

reforça a relevância da atividade física como recurso para a diminuição de perda de 

peso, acentuando a visão biologicista. 

Particularizando esses procedimentos, ela descreve o atendimento da seguinte 

forma: 

o que eu oriento para o emagrecimento é a reeducação 

alimentar e a atividade física. Remédios ajudam, nossa 
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categoria [porém] não pode receitar remédio, a não ser 

suplemento alimentar. (...) 

Eu avalio meu paciente fazendo a antropometria, para ver o 

grau de obesidade; avalio os exames laboratoriais; faço 

acompanhamento mensal ou quinzenal, dependendo do grau de 

obesidade. 

Às vezes eu indico para psicólogas também, porque o problema 

pode ser da ansiedade, da compulsividade, às vezes precisa de 

um apoio psicológico. 

 

 Na verdade, essa atuação está diretamente associada ao tratamento na academia: 

eu acompanho mais de perto, principalmente, os alunos que 

estão na academia, porque eu tenho uma interação muito boa 

com os profissionais que estão na área da educação física. E 

quando se junta a nutrição e a educação física, os resultados 

que eu tenho são muitos bons. 

  

 Reforçando a vertente biologicista, com a qual mantinha a maior proximidade, 

ela afirma a necessidade de realizar uma especialização na área da Nutrição Esportiva, 

fazendo, inclusive, a recomendação de inclusão da disciplina na graduação. 

 Neste percurso a profissional evidencia, por sua vez, a incorporação da 

concepção de tratamento a longo prazo. Ainda que centradas na dieta, as informações 

sinalizam para o cumprimento das recomendações feitas pela OMS. 

Teve cliente que falou para mim assim: “eu nunca pensei 

emagrecer alimentando”. São pessoas que chegaram a 

emagrecer 25kg. Claro que não foi em 3 meses, porque é um 

processo mais lento, por exemplo, de 6 a 8 meses; mas 

emagreceram e hoje se mantêm com alimentação e atividade 

física. 

 

A nutricionista afirma que, quando se formou, não tinha a idéia de que exercia a 

função de educadora e foi-se descobrindo como educadora durante sua atuação 

profissional:  
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antes eu pensava que educadora era para dentro de uma sala 

de aula. Hoje em dia até que não, porque muitos clientes meus 

falam: “muitas coisas eu aprendo com você”. A gente acaba 

sendo uma educadora; ao orientar o cliente você está passando 

informação, está passando conhecimento; você acaba 

divulgando, espalhando e acaba sendo uma educadora. 

 

Esse “descobrir-se educadora na prática profissional” – que coincide com os 

depoimentos das professoras – evidencia a ausência de uma formação específica, 

apontando para o caráter individual da mobilização para o exercício dessa função. 

Hoje, depois de formada, a entrevistada reconhece a importância do papel de 

educadora na sua atuação, “principalmente por causa da reeducação alimentar. São 

alguns detalhes que as pessoas até ouviram falar, mas quando você fala diretamente, 

explica o porquê, (...) eu acho que é fundamental”. Mesmo reconhecendo o termo 

reeducação alimentar, a entrevistada reafirma, em certa medida, sua adesão às técnicas 

de orientação nutricional. 

A propósito, a nutricionista diz que seria necessário um trabalho voltado para a 

educação alimentar que facilitasse a terapia nutricional. Ela afirma que 

a gente devia aprender como passar o conhecimento para 

nossos clientes. A gente aprende o valor nutricional dos 

alimentos, mas não como a gente poderia passar isso pro 

cliente de forma mais fácil, porque a gente aprende muito o 

científico. Agora passar para o cliente qual a importância da 

vitamina A, de forma mais clara, mais simples, dinâmica 

mesmo, a gente não aprende, a gente tem que se virar depois. 

 

Na ausência do preparo para atuar como nutricionista-educador, durante a 

formação, a entrevistada explicita a necessidade de ser esta questão incorporada ao 

currículo – a despeito ou a propósito daquela posição de privilegiamento da orientação 

nutricional e do caráter instrucional que concebe a educação vinculada a 

operacionalização dos grupos. Reafirmando a cisão vigente na concepção tocante à 

educação, ela explicita o desejo de ser instrumentalizada para atuar na educação do 

“cliente”.  
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Resumo: 

 

A entrevistada se formou antes da implantação do currículo novo, quando o 

curso privilegiava a nutrição clínica, ancorada na orientação nutricional. A educação 

alimentar era trabalhada de forma indireta, sendo associada às técnicas didáticas 

transmissivas – para as quais ela não se sentia preparada. 

A obesidade era ministrada na Disciplina de Dietoterapia. Acompanhando a 

ampliação conceitual e as condições respectivas de enfrentamento, destacado o papel da 

atuação multiprofissional associado à mudança de hábitos, ela explicita o concurso do 

psicólogo no tratamento, na vertente comportamentalista, ao lado da atividade física. 

Apoiada em sua trajetória profissional vinculada à clínica, ela acaba por 

priorizar a atividade física. Preocupada com a perspectiva biológica, ela sugere a 

necessidade de uma especialização na área, bem como a introdução de uma disciplina 

de Nutrição Esportiva na graduação. 

Rompendo a cisão entre os espaços do tratamento clínico e da educação, ela se 

descobre como educadora diante da reeducação alimentar, no âmbito do consultório, 

chamando a atenção para a necessidade de preparação específica. Segundo ela, a 

instrumentalização de como proceder a transmissão de informações para seus clientes 

constitui uma reivindicação presente. 

 

 

 

 Trajetória egressa B 

 

Da mesma forma que a outra egressa, a entrevistada cursou a graduação antes da 

reforma curricular de 2004. Enquanto a egressa A não registrou em seu depoimento a 

presença formal do ensino da educação em saúde durante a graduação, a egressa B, por 

sua vez, relata a existência da abordagem da educação em saúde na graduação, 

ressaltando seu caráter teórico: 

[na educação em saúde] a questão do ouvir [o outro] foi 

importante, mas eu acho que tinha que ser mais enfatizado. A 

gente tinha que ir mais para a prática,[o ensino] tinha que ser 
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mais dinâmica. (...) Ficava muito em textos, muito na teoria – 

[a educação em saúde]  ficava meio solta. 

Segundo esta egressa a educação alimentar, na verdade, foi trabalhada no espaço 

da clínica, sendo confundida, em certo sentido, com a orientação nutricional: “com 

fórmulas e tabelas, sempre falando em trabalhar o inquérito alimentar e ouvir também” 

– reafirmando as informações disponibilizadas pelas docentes. 

De acordo com seu depoimento, nem todos os alunos, entretanto aproveitaram o 

curso da mesma maneira, no sentido da incorporação da educação alimentar como 

constitutiva do tratamento ambulatorial. 

A gente tinha lá na universidade o consultório à nossa 

disposição; eu acho que eu aproveitei muito bem. Porém, eu vi 

colegas que pegavam o nome da pessoa e fingiram que 

atendiam. Eu acho que depende muito da postura do estudante 

o profissional que ele vai ser. Esse [aluno] que faz de conta que 

atendeu e não atendeu, ele vai fazer de conta sempre? Ele não 

vai saber ouvir nunca? Que credibilidade uma pessoa dessa 

pode ter? Eu vi muito isso acontecer, fiquei muito chocada. 

  

Rego (2003) relata o desinteresse do aluno, que incide no aproveitamento  e no 

aprendizado para o exercício das atividades educativas. É possível pensar, a propósito, 

que neste desinteresse, no espectro da postura vigente de transferência de saberes que 

estrutura a relação hierarquizada entre nutricionista e paciente, situa-se, também, o 

desrespeito dos alunos em relação aos pacientes. 

A propósito da relação interesse – desinteresse do aluno, a entrevistada afirma 

que, na sua trajetória como estudante, “a obesidade foi muito bem trabalhada – na 

disciplina de Dietoterapia – com uma visão bem ampla voltado para a questão da 

educação alimentar. Eu acho que é assim que tem que acontecer, senão a gente não sai 

da teoria, a gente não sai do lugar”. 

Estes depoimentos realçam a preparação técnica da entrevistada, evidenciando a 

ambigüidade do caráter amplo do enfrentamento da obesidade. Tudo indica que havia 

grande ênfase na mudança de comportamento dos pacientes, com base na utilização de 

recursos que suportam abordagem da orientação nutricional, uma vez que a 

reconsideração da educação alimentar ainda estava por ser construída na trajetória 

profissional da entrevistada – o que ocorreu após a graduação. 
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 Caracterizando sua inserção no mercado de trabalho, depois de graduada, a 

entrevistada relata ter atuado na clínica do Hospital das Clínicas e do Instituto Mineiro 

de Nefrologia. No Hospital da Unimed ela respondia pela clínica e produção. Além 

disso, neste período, ela afirma que “já tinha montado o consultório”  vislumbrando a 

possibilidade diferenciada de trabalhar, nestas condições, a nutrição como prevenção e 

qualidade de vida. Priorizando o consultório, ela abandona os demais empregos. Junto a 

essa opção, ela também criou uma empresa de venda de um equipamento de 

antropometria e materiais educativos para consultórios. 

Segundo ela, atuar com o enfoque da educação era difícil na maioria das 

situações de trabalho acima referidas: 

Eu acho que dependia muito do tanto [da quantidade] de 

paciente que eu tinha por dia. Houve época que eu tinha de 

atender 50 - 60 pacientes por dia. [Nestas condições], você dá 

uma pincelada, mas não é um trabalho de educação; na 

clínica, dentro do hospital é muito complicado, depende do 

volume de trabalho. Agora no consultório faço isso o tempo 

todo. 

 

No consultório, eu trabalho, principalmente, com reeducação 

alimentar, com dietas personalizadas, construídas com meus 

pacientes. 

 

Estabelecendo uma cisão entre os espaços que comportavam, ou não, o exercício 

das atividades educativas, ela sugere a opção pelo consultório, na medida em que o 

trabalho educativo viabiliza a participação ativa do paciente, caracterizando uma 

aproximação à postura crítica da educação incorporada na educação alimentar, de 

acordo com  Boog (1997), Motta e Boog (1985), entre outros. 

Mantendo, ainda, a cisão dos espaços que comportariam ou não atividades 

educativas, a entrevistada afirma que se sentia “incomodada com as coisas que ouvia, 

especialmente com relação à alimentação de crianças e de adolescentes”. Ela percebia 

a necessidade de trabalhar a formação dos hábitos alimentares ressaltando que a 

nutricionista deveria ir ao “espaço das crianças”. Segundo ela, “o principal espaço 

(que a gente tem acesso) é a escola. Eu tive a oportunidade de dar um curso no 

Sindicato das Escolas Particulares do Estado [tratando] da importância da escola na 
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formação de hábito alimentar”. A partir daí, foi convidada a trabalhar com a formação 

de hábitos alimentares com crianças de 1 a 7 anos numa escola privada. Segundo ela, “é 

muito prazeroso; é um trabalho que dá um resultado muito interessante”. 

Diante dessa vivência, a entrevistada propõe um trabalho educativo em escolas, 

voltado para a formação de hábitos alimentares saudáveis, com vista ao tratamento e a 

prevenção da obesidade. “Ia ser fantástico ter um (a) nutricionista em todas as escolas 

para trabalhar com educação nutricional ou pelo menos que ele (a) estivesse ali 

orientando”.  Ela observa que é necessário colocar a comunidade em contato com a 

Nutrição enquanto ciência. “O ideal é criar na comunidade um conhecimento que vem 

da ciência da nutrição e não da ‘achologia’; que, [as questões da nutrição] fossem 

discutidas na escola”. A entrevistada acredita que os professores deveriam estar cientes 

dos problemas nutricionais para que “todas as situações pudessem ser aproveitadas 

para o crescimento [das crianças]”. 

Num processo de construção pessoal, no decorrer da própria vivência, ela 

dimensiona a possibilidade do exercício educativo, contando com a participação ativa 

do paciente – contraponto da educação normativa de tradição higienista, conforme 

denominado por Costa (1987) e Czresnia (2003). 

Sem recorrer à externalidade do papel da mídia como responsável pela 

construção de hábitos alimentares, ela ressalta a dimensão da mesma como produto da 

intencionalidade política, em contraposição à restrição da abordagem 

comportamentalista. Neste sentido ela afirma que 

tinha que ter educação nutricional na televisão (...). Acho que 

devia ter alguma coisa [sobre isto], do mesmo jeito que tem 

campanhas nacionais da AIDS, de prevenção de DST. Tinha 

que ter [algo sobre] alimentação, a gente come todo dia.  

 

Na linha de Halpern (REVISTA ÉPOCA, 2005), a entrevistada afirma que 

deveria existir um controle sobre as propagandas, pois elas exercem influência na 

construção dos hábitos alimentares: “Tinha que ter um controle na mídia, um controle 

especial no horário que as crianças estão vendo televisão”. Como exemplo ela cita a 

propaganda do biscoito “‘Traquinas’ (...) aquela coisa horrorosa que [estimula] as 

crianças a desrespeitarem os pais e a comerem coisa que não é saudável”. 

 A entrevistada também chama a atenção para a mídia, em relação à divulgação 

de dietas “milagrosas”: 
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se você atravessar a rua, tem uma banca de revista. Lá tem 20 

tipos de revistas, cada uma falando de uma dieta diferente. É 

um espaço sem lei. A pessoa chega lá e fica perdida, (...), não 

sabe a quem recorrer. Chega um e promete que se [você] tomar 

um chá de capim  vai emagrecer; [a pessoa] vai e faz, porque 

está desesperada – ela já fez tudo que podia. 

 

 Dando conta da amplitude da educação alimentar a entrevistada critica, por sua 

vez, a disposição das mercadorias no supermercado, por exemplo, o fato de colocarem 

biscoitos recheados e outras guloseimas nas prateleiras mais baixas, ao alcance das 

crianças, induzindo ao consumo. Em vista disso ela propõe medidas de controle: 

As coisas acontecem, não existe lei, não existe nada. Você pode 

vender [o alimento] que você quiser; você pode fazer 

propaganda do que você quiser. Hoje em dia não tem mais 

propaganda de cigarro – por que não se pode controlar, 

também, as propagandas de alimentos? 

 

A entrevistada destaca a necessidade de regulamentação dos procedimentos de 

comercialização dos produtos indo de encontro com as colocações feitas pelo CFN 

(2005). Constituindo uma discussão que está sendo iniciada, a regulamentação é 

apontada como um recurso a ser mobilizado. A entrevistada – reiterando a posição do 

CFN (2005) – chama a atenção para a importância da conscientização da população 

através da educação alimentar que conforma um projeto político. Nesse sentido ela 

coloca: 

Por que a gente não pode expandir esse conhecimento da 

própria pirâmide alimentar? Por que não falar com o adulto 

que ele pode comer, que ele não tem que ficar fazendo dieta a 

vida inteira de forma rigorosa? 

 

Retomando a questão do trabalho de educação alimentar com as crianças, no 

âmbito da escola, ela alerta para a necessidade de conscientização sobre a alimentação, 

partindo do conhecimento e das dúvidas que elas trazem para os encontros.“A partir 

das questões [dos alunos],  eu vou construindo as aulas”. Em um desses encontros 



 109

surgiu a discussão sobre as propagandas de alimentos e as promoções associadas às 

guloseimas: 

as crianças começaram ‘eles estão me enganando?  eles estão 

fazendo isso só para vender mais? E, ainda, não é bom para 

minha saúde, porque tem isso e tem aquilo?’. Na época, tinha 

uma raspadinha no pacote de chips onde podia ganhar 

dinheiro; as crianças começam a comprar, comprar, comprar... 

Fui discutir isso com eles, eu perguntei: ‘vocês conhecem 

alguém que ganhou? Todo mundo está comprando mais, por 

que será que a gente não conhece ninguém que ganhou?’. Eles 

foram questionando até concluírem que: ‘eles estão fazendo 

isso para ganharem muito dinheiro, a gente querer ganhar na 

raspadinha. Eles é que estão ganhando muito mais e a gente 

está comendo uma coisa que não é tão boa para a nossa 

saúde’. Vou fazendo eles questionarem, eles pensarem, eles 

avaliarem e não engolirem tudo que está por ai. 

 

A entrevistada conta que, pensando nessa construção de conhecimento e a 

relação da mídia na formação dos hábitos alimentares, decidiu fazer uma música sobre a 

alimentação saudável. 

Eu fiz o rap da nutrição. Estava avaliando o que eu lembrava 

de música de propaganda e tinha que fazer isso na escola; do 

mesmo jeito que todo mundo sabe ‘dois hamburguers, alface... 

e o pão com gergelim’, porque não podem saber que ‘frutas e 

verduras são muito legais/ tem fibras vitaminas e sais 

minerais...’. Porque não fazer uma coisa que fica na cabeça da 

gente. Eu pensei: ‘vou fazer uma musiquinha da nutrição para 

que as crianças queiram experimentar [os alimentos]’. 

 

Esta forma de encarar a educação consubstanciada na pedagogia crítica, na linha 

de Paulo Freire (1998), condiz com o processo ensino-aprendizagem que leva à 

construção da autonomia do aluno. Em consonância com as disposições preconizadas 

pelas DCN, estas posturas se aplicam, igualmente, ao plano clínico, dimensionando a 
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possibilidade de ver demarcada a consideração deste diferencial de concepção em 

relação à orientação nutricional. 

Do trabalho desenvolvido com pacientes no consultório, também faz parte um 

trabalho educativo e a intenção é a de partir do conhecimento com o qual paciente chega 

na consulta: 

hoje eu perguntei para uma paciente que chegou falando ‘eu 

como só a casca do pão ou então torrada’. Enquanto ela ia ao 

banheiro para fazermos a avaliação [antropométrica], 

perguntei para ela: ‘qual é a parte mais calórica do pão, a 

casca ou o miolo? pensa e quando você voltar [do banheiro] a 

gente vai conversar’. É diferente você colocar a pessoa para 

pensar e construir com ela; questionar as coisas; eu acho que é 

por aí. 

 

A entrevistada afirma acreditar que a modificação do hábito alimentar deve 

partir de uma construção partilhada de conhecimento: 

eu acho que a pessoa só muda a atitude, se ela tiver uma visão 

dos conceitos adequados; se ela tiver uma visão do que é a 

alimentação; qual é a importância disso. Não acredito na 

mudança de postura sem o conhecimento. Eu acredito que tem 

que ter um conhecimento; tem que construir esse conhecimento 

com o paciente, para ele ter uma mudança de hábito. 

Não é uma coisa de cima para baixo, não é impor uma dieta; é 

construir com ele esse conhecimento, orientar. Aí sim, eu 

acredito que vai ter resultado, se [o paciente] construir, se ele 

souber, se ele questionar, se ele começar a pensar na 

alimentação e não engolir as dietas que estão por ai, o que a 

mídia quer que ele coma. É fazer ele parar para pensar. E 

quando eu falo da mídia serve tanto para o consultório quanto 

para a escola, não é engolir as coisas que estão por ai, é 

aprender a pensar e construir um novo caminho. 
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A partir dessas observações, a entrevistada marca a sua postura crítica em 

relação à orientação nutricional de caráter transmissivo, que alberga a possibilidade de 

aproximação da educação alimentar. 

 Numa outra dimensão, a entrevistada afirma, a propósito da prevenção e 

tratamento, a necessidade de trabalhar em equipe multiprofissional e de respeitar os 

pacientes. 

É a questão do trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar – 

não sei. É cada um respeitando o espaço do outro, mas, 

principalmente, respeitando o paciente. Acho que o principio é 

respeitar o outro, ouvir o outro, ajudar o outro a construir o 

conhecimento para ele dar conta de fazer as mudanças que ele 

precisa fazer. 

 

Atendendo às instruções das novas DCN (2001), que definem o trabalho 

integrado em equipes multiprofissionais como uma das competências específicas do 

nutricionista (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001), a entrevistada 

aponta para a necessidade prática de ver respeitado o paciente – que seria o mote da 

integração interdisciplinar. Nesse sentido, mais do que um recurso para cumprir as 

atividades educativas, para as quais o nutricionista não estaria habilitado para executar, 

ela aponta para a dinâmica da integração de uma equipe multiprofissional, centrada no 

paciente. 

Há, hoje, segundo a entrevistada, um reconhecimento maior da profissão de 

nutricionista por outros profissionais da área de saúde. Isto é uma condição para o 

exercício do trabalho multiprofissional. Ela declara que  

aconteceu um fórum [sobre obesidade] na Assembléia de Minas 

Gerais, outubro do ano passado e eu acho que foi a primeira 

vez que [os nutricionistas] tiveram a oportunidade de falar. Foi 

muito interessante. Tem que parar de médico prescrever essas 

dietas horrorosas que eles fazem, que enche o consultório de 

gente, tira aquela [dieta] igual para todo mundo, que 

desrespeita o paciente, que desrespeita o papel do outro 

profissional. Uma coisa que ele não sabe fazer é dieta, salvo se 

ele fizer uma pós-graduação ou um mestrado nessa área. Ele 

não é formado para isso. 
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Em meio à competição profissional, a propósito do trabalho interdisciplinar, a 

entrevistada coloca a necessidade da mudança da postura do profissional de saúde 

enquanto detentor de saber: 

Eu acho que existe uma lacuna que a gente tem que preencher, 

não só na nutrição, mas outros profissionais de saúde também. 

(...) [Quando os profissionais de saúde] tentam trabalhar em 

escola e chegam lá – como eu cheguei no começo  e falei 

assim: ‘e agora, como é que eu vou “passar” o meu 

conhecimento para essas crianças?’. 

 

 Diante da lacuna da formação em educação na área da saúde, como contraponto 

do ensino tradicional de caráter transmissivo que norteou sua graduação, ela aponta para 

a necessidade de um preparo específico para a atuação nesta área.  

 A respeito, ela comenta como descobriu a concepção da educação, a partir do 

processo de construção de conhecimento no convívio com as crianças na escola: 

você vai descobrindo como construir esse conhecimento junto 

com elas, nas brincadeiras, nos jogos, nas experimentações; 

que não adianta você chegar com todo o seu saber se a gente 

não tiver uma postura diferente, se a gente não aprender a 

ensinar, mas ensinar desvinculado desse saber pronto,(...) [com 

a concepção] de construção do conhecimento. 

  

 Expandindo essa concepção para o atendimento individual, a entrevistada situa a 

maior interação entre ela e o paciente: 

Eu acho que atuo muito como educadora também no 

consultório. É muito diferente de você simplesmente calcular a 

dieta e falar: você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem 

sempre que partir da realidade do indivíduo, construir com ele; 

apontar porque de outra forma é melhor do que aquilo que ele 

está fazendo. Existem milhões de conceitos inadequados com 

relação à alimentação. Começo a fazer umas perguntas que a 

gente sabe que é de conhecimento geral – hábitos da população 

– e que às vezes são coisas infundadas, coisas que eu discordo 

e a gente põe a pessoa para pensar. 
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Ao relatar experiências gratificantes no processo educativo com as crianças, a 

entrevistada referenciando os procedimentos adotados no tocante à atuação na escola, 

relata: 

eu tenho tido experiências maravilhosas tanto aqui no 

consultório quanto na escola. As crianças começam a pensar. 

Nós discutimos os questionamentos das crianças, porque a 

escola trabalha com o construtivismo. Eu chego com nada 

pronto para levar para elas, a não ser com as crianças 

pequenas que a gente parte mais para a experimentação. 

 

 No consultório, lidando com a subjetividade do paciente (culpa, afeto, prazeres, 

etc), a entrevistada relata experiências de sucesso no tratamento da obesidade: 

No consultório, os pacientes estão procurando ajuda. É 

diferente [sobre] obesidade. Não tem melhor sensação do que 

ver uma pessoa entrar aqui triste e sair com a auto-estima lá 

em cima; sair de bem com a vida e fazer as pazes com a 

alimentação. 

Essas dietas da moda, essas dietas rigorosas, só fazem as 

pessoas sentirem que não dão conta; mas não são elas que não 

dão conta; são as dietas que são muito restritivas, que não 

respeitam o individuo. Às vezes até uma dieta feita por um 

profissional [adequado] não respeita [o paciente] – ele não está 

preparado, não sabe ouvir o paciente. Podem ser dietas 

prontas, tiradas das gavetas ou do computador e que o 

paciente não dá conta de seguir por não ter nada a ver com a 

vida dele. 

Quando você faz a pessoa entender que ela pode comer, que 

ela não tem que ter culpa de comer,  que ela tem de  aprender a 

comer; é muito diferente. A pessoa faz as pazes com a 

alimentação, a auto-estima dela aumenta, ela sai [do 

consultório] feliz da vida, não tem preço. Você vê que melhora 

a qualidade de vida dela, melhora a saúde, o bem-estar da 

pessoa. 
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 Sem avançar na qualificação da educação alimentar, a aproximação à 

subjetividade constitui um distintivo em relação à orientação nutricional 

No decorrer das vivências mencionadas, a entrevistada aponta para a 

necessidade de aprender a ser educadora – reiterando as informações disponibilizadas 

pelas docentes –e declara, também, que não se via como tal, até ingressar na área de 

educação e se colocar no papel de professora de crianças de 1 a 7 anos de idade: 

depois que eu fui trabalhar na escola,comecei a ver a educação 

de uma outra forma. Foi onde eu aprendi a trabalhar de uma 

forma lúdica; bem pedagógica. Entrar no mundo das crianças; 

falar numa linguagem própria para elas, são coisas que eu 

aprendi lá, no dia a dia. Não foi uma coisa que eu aprendi na 

faculdade de nutrição, eu aprendi isso depois. Atualmente, eu 

me considero educadora, sim. 

 

No início, já na escola, onde assumia formalmente o papel de educadora, ela 

relata que 

aprender a educar; essa foi a minha primeira dificuldade. E, 

depois, eu era um corpo estranho no meio das professoras, que 

eram as educadoras – que achavam ‘nós damos conta de dar 

frutas para as crianças, o que essa mulher está pretendendo 

aqui? A gente dá conta, não precisa vir uma nutricionista aqui 

para ensinar a comer bem. Essa função a gente executa muito 

bem, não precisa dela’. 

Isso foi revertendo. Fui fazendo palestras para os pais; 

participando de reuniões; fiz palestras para o pessoal da 

escola, a [equipe] tinha que falar a mesma língua. Foi um 

espaço que tive que conquistar. Tinha que fazer parte daquele 

grupo fechado, eles eram os educadores e eu era a 

nutricionista que queria fazer parte dali. 

Hoje eu sinto que faço parte deste grupo, eu, também, sou 

educadora como elas. A gente discute o que está acontecendo, 

a dificuldade que elas vêem na alimentação ou no 

comportamento alimentar das crianças. A gente cria situações 

onde vai fazer atividades, onde esses assuntos podem ser 
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discutidos, onde a gente pode vivenciar coisas ou para discutir 

ou para melhorar aquela situação ou para fazer as crianças 

pensarem. 

  

Na ausência de uma formação especifica na área de educação, durante a 

graduação, por injunções pessoais, a entrevistada vivencia, profissionalmente, um 

contato com outro campo de saber. Foi isto que lhe deu instrumentos para percorrer um 

instigante percurso no sentido da superação da postura tradicional – o que permite 

refletir sobre os limites da formação do nutricionista como educador na graduação. 

Este processo não ocorreu sem dificuldades, particularmente na sua transposição 

para o consultório. Além das dificuldades da parte dos profissionais, ela chama a 

atenção para o problema de adesão do paciente quanto ao tratamento a longo prazo, 

associado à persistência de modelos mágicos de tratamentos baseados na medicalização 

e nas restrições econômicas vinculadas à questão de acesso aos serviços. 

 De acordo com Strelau (2007), o Brasil é o maior consumidor de medicamentos 

anorexígenos, ou seja, utilizados para emagrecer. Enfatizando a necessidade de se obter 

prazer a partir da alimentação, a entrevistada considera: 

“O paciente pode ter prazer em se alimentar, às vezes eu 

pergunto para meus pacientes ‘você toma remédio para não 

dormir? Porque você vai tomar para não comer?’. A fome é tão 

fisiológica quanto o sono. A gente precisa comer, é bom ter 

prazer com a alimentação”. 

  

 Ao lado do acesso ao atendimento, seja pela ótica dos custos (na perspectiva do 

profissional), seja pela ótica do paciente – até o momento da entrevista inexistia o dever 

de provimento de pagamento de consulta pelos planos de saúde – a entrevistada afirma 

que 

às vezes, é difícil fazer algumas mudanças e dar a continuidade 

ao tratamento. Nutricionista não tem plano de saúde, é só 

consulta particular – às vezes fica inviável a pessoa vir aqui 

todo mês. A gente quer atender a população;  quer estar mais 

perto dela. A gente quer que ela tenha acesso a nossa 

profissão. Mas é difícil, porque no final do mês [nós temos] que 

pagar aluguel, conta de luz, secretária, a contabilidade – é um 
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problema. Tem algumas pessoas que precisariam estar mais 

tempo, você sabe que a pessoa [gostaria] (....) mas fica 

complicado. 

 

Recuperando a necessidade de formação para a atuação como educador,  na nova 

perspectiva conceitual do tratamento clínico, em meio às dificuldades delimitadas pelos 

contornos socioeconômicos, a entrevistada, levando em conta a questão no âmbito 

institucional, volta a reforçar, diante da ausência de uma formação específica, a questão 

da disposição do aluno durante e após a graduação: 

Eu acho que a UFOP forma a gente com uma visão muito 

ampla, uma visão muito boa de saúde pública, eu acho isso 

muito interessante. Eu lembro que, quando me formei, eu 

seguia tudo; tinha a minha anamnese toda direitinho, chegava 

na segunda consulta e pensava: ‘e agora, o que eu vou falar 

com  [meu paciente] hoje?’. Você tem que amadurecer mesmo, 

tem que ter uma linha de pensamento, mas nem sempre essa 

linha de pensamento vai ser a mesma. Você tem que 

desenvolver a capacidade de ouvir e você vai construir com 

cada [paciente] um caminho diferente. Isso não vem pronto da 

faculdade, a não ser que a gente tenha bastante vivência, muita 

prática, bastante troca de experiência. 

 

 A entrevistada comenta que ela constituiu a idéia de ser uma educadora através 

das experiências profissionais e que isso, também, seria atribuído à disposição de se 

permitir aprender com o outro: 

eu sempre vi a nutrição como prevenção e qualidade de vida. 

Tinha essa idéia, mas não tinha essa idéia explicita de ser um 

educador. Eu queria era trabalhar com prevenção e qualidade 

de vida, não sabia qual era o caminho. Eu, hoje, acho que 

tenho muito que aprender, muito que ouvir, muito que 

construir, estou só no começo. Eu acho que a gente tem que ter 

humildade. A gente vai amadurecendo e tem que ter humildade 

tanto para saber ouvir o paciente, o recém formado, o outro 

que está estudando, cada um tem seu conhecimento. Nenhum 
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de nós é um ser vazio e eu acredito nisso. A gente tem que 

considerar o saber do outro, para construir e crescer sempre. 

 

Na ausência de uma fundamentação para a atuação como educadora, a 

entrevistada faz a opção de cursar “uma disciplina isolada no mestrado de Educação 

em Saúde, na UFMG”, para se aproximar mais dos conceitos e concepções de educação 

– no plano da especialização, como anunciavam as professoras da instituição. 

Estes depoimentos colocam em evidência que o papel da educação que 

pressupõe conhecimento e investigação na área. O ser educadora, neste sentido, além da 

repetição de conhecimentos técnicos do domínio do nutricionista, pressupõe um preparo 

que ultrapassa a improvisação espontânea das práticas educativas. Trata-se de dispor de 

um saber cujo domínio vem de um aprendizado específico, de um campo próprio de 

conhecimento – o que configura, provavelmente, um requisito para implementar a 

formação específica na área da educação alimentar, propriamente dita, na graduação. 

Discutindo as condições para se efetivar uma tal mudança na graduação, a 

entrevistada sugere que 

a graduação é um espaço que deveria fazer questionamento 

sobre a mídia, sobre a postura do governo com relação a 

coisas que acontecem tão livremente. Essa questão da 

educação nutricional em um semestre só, eu acho que é muito 

pouco. Deveria ter mais espaço de discussão. Ao invés de você 

ter um estudo de caso onde você vai lá e vai fazer a dieta, vai 

calcular e pronto; deveria ter um estudo de caso, com um 

grupo de discussão dentro de sala; deveria sair um pouco do 

papel e ir mais para a prática e, principalmente, na educação 

nutricional. (...) Eu acho que esses grupos de discussão são 

excelentes para desenvolver, mas, na verdade, é uma das 

técnicas. Eu sei que tem muitas técnicas que poderiam ser 

usadas, além de você copiar alguma coisa, pesquisar em livro, 

trazer mais para a prática. 

 

 Sem questionar a matriz institucional de ensino, ela reserva seus comentários às 

técnicas educacionais associadas ao aumento da carga horária da Disciplina de 

Educação Nutricional e aos espaços de prática, já apresentados anteriormente pelas 
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docentes. No âmbito dos conteúdos disciplinares, a entrevistada propõe, também, que 

seja contemplada a abordagem da dimensão política, em particular, da Promoção de 

Saúde: 

A promoção de saúde, poderia ter sido mais trabalhada, a 

gente ficou lendo textos e vendo filme.(...) Muita teoria e pouca 

prática, [poderia ter tido] mais discussão sobre Paulo Freire, 

Hortência de Holanda. Eu acho que tinha que ter mais essas 

coisas, trazer mais para nossa realidade. 

 

No sentido de agregar conhecimentos à estrutura existente, a Promoção de Saúde 

é significativa na medida em que imprime espaço central para a questão da educação, de 

acordo com Czeresnia (2003) e Boog (1998). A propósito, a consideração a respeito de 

uma literatura relativa aos referenciais teóricos da educação na graduação, traz em seu 

bojo a condição necessária não só para pensar a formação do nutricionista como 

educador, mas também a própria reforma em curso na instituição, direcionada para a 

construção de um modelo renovado de ensino. 

 

Resumo: 

 

Reproduzindo a cultura institucional, a entrevistada reporta ao ensino centrado 

na clínica, de caráter transmissivo, com forte componente teórico. Ancorada na 

orientação nutricional, a educação alimentar estava presente no ensino da graduação, 

sendo trabalhada nos aspectos gerais. A incorporação dos conhecimentos, na matriz 

tradicional, estaria condicionada ao interesse do próprio aluno. 

Sua trajetória de inserção no mercado de trabalho foi marcada pela atuação 

clínica, privilegiando o consultório como espaço diferenciado para trabalhar os hábitos 

alimentares. De outro lado, ela reporta às atividades educacionais desenvolvidas numa 

escola construtivista, para crianças, o que viabilizaria o contato com a educação 

enquanto campo de saber. Esta experiência viria suprir a ausência de preparo, durante a 

graduação,  para o exercício das práticas educativas. 

Transcendendo a natureza transmissiva, de caráter normativo da orientação 

nutricional, a entrevistada acentua a necessidade da participação ativa do educando no 

processo  ensino aprendizagem. Endossando o tratamento, a longo prazo, ela reitera o 

respeito ao paciente, explicitando a consideração da subjetividade – marcando um 
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contraponto à orientação nutricional de caráter instrucional, associada à perspectiva 

comportamentalista. A propósito, reconhecendo a relevância do trabalho 

multiprofissional, ela aponta a centralidade da preocupação com o paciente na dinâmica 

do trabalho em equipe. 

Referenciando-se às dificuldades de transpor estas diretrizes para a prática, ela 

aponta problemas relativos não só à formação profissional, mas às dificuldades da parte 

do paciente, seja em função da medicalização, seja em função dos problemas 

econômicos relativos ao acesso ao serviço. 

Diante da ausência de uma formação específica para a atuação como educador, 

ela explicita a disposição de cursar uma disciplina em nível de pós-graduação. 

No âmbito da graduação, ela recomenda o aumento da carga horária da 

Disciplina de Educação Nutricional e do espaço da prática. Do ponto de vista dos 

conteúdos, ao lado do aumento dos espaços de discussões políticas relativas à 

conscientização da população, ela preconiza a introdução da questão da Promoção de 

Saúde, assim como, discutir autores da área de educação introduzindo o aluno na 

aproximação ao campo de saber – o que abre espaço para o tratamento através da 

educação alimentar. Considerando que a educação ocupa um lugar central, ela sinaliza 

para a criação de condições do tratamento diferenciado da educação alimentar. 
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(TARSILA DO AMARAL – O Abapuru – 1928) 
 
 
 
 
 

O que pensar ao final do caminho... 
 

___________________________________________ 

5. Considerações finais 
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 Limites e possibilidades do ensino da educação alimentar no contexto das 

reformas curriculares 

  

Fundada em 1980, no rastro da Reforma Universitária, o Curso de Nutrição da 

UFOP se estrutura na tradicional matriz disciplinar, recortada pelo ciclo básico seguido 

do profissionalizante. Após o II Diagnóstico Nacional dos Cursos de Nutrição é 

implantada a Primeira Reforma Curricular, em 1986. Reforçando, particularmente, a 

área de Saúde Pública, o foco do ensino se dirigia para a desnutrição. A obesidade, 

ocupando um espaço residual no currículo, se restringia ao plano da nutrição clínica, no 

âmbito da Dietoterapia, sendo o tratamento associado a orientação nutricional, de 

caráter marcadamente prescritiva. 

 Paralelamente à transição epidemiológica a obesidade se alça como problema de 

Saúde Pública, ganhando espaço progressivo no currículo e, com ela, a preocupação em 

lidar com a mudança de hábitos alimentares. Ao lado da concepção multifatorial com 

que passa a ser encarada, alteram-se as forma de enfrentamento, sendo preconizado o 

tratamento a longo prazo. Junto do reconhecimento da necessidade de individualização 

do tratamento passa a ser privilegiado o concurso do trabalho multiprofissional. 

Ressaltando-se, a propósito, os aspectos psicológicos, a educação alimentar, 

ancorada na perspectiva comportamentalista, se mantém, na maior parte das vezes, 

atrelada à vertente da orientação nutricional. De forma correspondente, em meio à 

segmentação do ensino, a educação alimentar se faz de forma diluída no curso, 

restringindo-se, muitas vezes, aos recursos didáticos aplicados à realização de grupos 

operativos, vislumbrando potencializar a orientação nutricional. 

Reconhecendo a importância da educação no cotidiano das práticas do 

nutricionista, subsumidas pelos requerimentos técnicos da intervenção do nutricionista, 

o aluno não se vê como educador. O curso não forma para isso. Na ausência de uma 

preparação específica nesse campo, registra-se um processo de externalização do 

exercício das práticas educativas que passam a depender da possibilidade de atuar em 

equipes multiprofissionais, sendo destacado a participção do psicólogo e, de forma 

complementar, o papel da mídia na construção dos hábitos alimentares da população, 

tanto no sentido negativo como positivo. 

 A partir da necessidade sentida da falta de preparação para o exercício das 

tarefas educativas na graduação, ressalta-se a circunscrição das mesmas às iniciativas 

pessoais, marcadas pela improvisação, nas situações concretas do exercício profissional 
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no mercado de trabalho. Em meio à disposição pessoal de aprofundamento, a alternativa 

à formação geral na graduação se materializa na possibilidade de realização de uma pós-

graduação. 

Atendendo às DCN, em 2004 se instala a Segunda Reforma Curricular, que 

contempla, formalmente, a formação generalista e crítica dos alunos a serem formados 

na instituição, envolvendo o exercício da interdisciplinaridade e o ensino na 

participação ativa do aluno. Com o olhar dirigido para a grade curricular, em meio à 

ambigüidade de consideração da educação alimentar por referência à orientação 

nutricional, vale dizer que o PPP distingue as funções educativas do nutricionista, 

porém, não sinaliza para a questão de formação do aluno como educador. 

Diante do registro das limitações relativas à formação do aluno para o exercício 

da educação alimentar na graduação, referenciado ao tratamento da obesidade, é 

recorrente a necessidade de uma formação específica no tocante às práticas educativas, 

sendo apontada, com ênfase, a necessidade de aumento da carga horária prática, em 

geral, e da educação alimentar, em particular – o que implicaria na problemática 

alternativa do aumento da duração do curso. 

Sem alterar a relação teoria e prática, a despeito da diminuição do ciclo básico e 

da disposição de ser aumentada a transversalidade na abordagem de temas como a 

obesidade, a interdisciplinaridade se institui num reiterado desafio, frente ao o 

engessamento da matriz tradicional de ensino. Mesmo reconhecida a necessidade 

contínua de reformulação na trajetória de mudanças graduais centradas na grade 

curricular, preserva-se o espaço da nutrição clínica ancorada na orientação nutricional, 

em detrimento da educação alimentar. 

A dietoterapia não trata das questões da educação alimentar, tanto quanto a 

Disciplina de Educação Nutricional, com pequena carga horária didática, circunscrita ao 

oitavo período, não trata a obesidade como um tema específico, constitutivo da ementa 

disciplinar. Em meio a cisão que se estabelece entre os espaços que comportam o 

tratamento clínico e o exercício das práticas educativas, o aprendizado fica na 

dependência da formação e habilidade dos professores, assim como, da sensibilidade e 

mobilização pessoal do aluno. 

Em que pese a avaliação positiva do aproveitamento geral na graduação, diante 

das dificuldades de trabalhar as mudanças de hábitos alimentares na perspectiva da 

educação alimentar, questiona-se a viabilidade de seu exercício na prática profissional 
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no mercado de trabalho, relacionada tanto às limitações da formação profissional quanto 

da adesão e acesso do paciente aos serviços. 

Traduzindo o esforço de superação das dificuldades enfrentadas no tratamento 

da obesidade no exercício profissional no mercado de trabalho, as egressas realizaram 

sugestões a propósito dos conteúdos curriculares. Pendendo para a vertente biologicista, 

foi sugerida a inclusão da Disciplina de Nutrição Esportiva no currículo da graduação; 

numa vertente de aproximação à área da educação, foi proposta a abordagem de 

questões relativas à Promoção de Saúde ao lado da discussão de autores da área de 

educação, embasando a aproximação desta área à nutrição. 

Reiterando as suspeitas originais, na medida em que não se questiona a alteração 

do modelo de ensino no contexto político institucional, permanece a indagação sobre o 

alcance das reformas curriculares e proposições correspondentes, vislumbrando o 

cumprimento do requisito da interdisciplinaridade e do ensino centrado no aluno, como 

condição para a construção da autonomia, no cumprimento do exercício da educação 

alimentar e, em particular, na formação do nutricionista como educador. Vale dizer que 

as ropostas contidas na nova LDB e nas DCN apontam para um ideal a ser perseguido. 

Ao destacar a integralidade da formação estas diretrizes inauguram um processo que 

envolve um movimento institucional. 
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7.1 Anexo 1 
 

 

 

Conteúdos essenciais para o curso de Nutrição 

 
• “Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. 

• Ciências Sociais, Humanas e Econômicas – inclui-se a compreensão dos determinantes 
sociais, culturais, econômicos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 
legais, a comunicação nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. 

• Ciências da Alimentação e Nutrição – nesse tópico de estudo, inluem-se: 
 Compreensão e domínio de nutrição humana, a dietética e de terapia 

nutricional – capacidade de identificar as principais patologias de 
interesse da nutrição, de realizar avaliação nutricional, de indicar a 
dieta adequada para indivíduos e coletividades, 

 Conhecimento dos processos fisiológicos e nutricionais dos seres 
humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, 
envelhecimento, atividades físicas e desportivas, relacionando o meio 
econômico, social e ambiental. 

 Abordagem da nutrição no processo de saúde-doença, considerando a 
influencia sócio-cultural e econômica que determina a 
disponibilidade, consumo, conservação e utilização biológica dos 
alimentos pelo indivíduo e pela população. 

• Ciências dos Alimentos – incluem-se os conteúdos sobre a composição, propriedades e 
transformações dos alimentos, higiene, vigilância sanitária e controle de qualidade dos 
alimentos” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). 
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7.2 Anexo 2 
 

Competências profissionais 

 

Como competências gerais do profissional as DCN estabelece a atenção à saúde, 

a tomada de decisões, a comunicação, a liderança, a administração e gerenciamento e a 

educação. Já as competências específicas estão definidas como: 

 
• “aplicar conhecimentos sobre a composição, propriedades e transformações dos 

alimentos e seu aproveitamento pelo organismo humano, na atenção dietética; 
• contribuir para promover, manter e recuperar o estado nutricional de indivíduos e 

grupos populacionais; 
• desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino em área de atuação; 
• atuar em políticas e programas de educação, segurança e vigilância nutricional, 

alimentar e sanitária, visando a promoção de saúde em âmbito local, regional e 
nacional; 

• atuar a formação e execução de programas de educação nutricional, de vigilância 
nutricional, alimentar e sanitária; 

• atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional; 
• avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional; planejar, prescrever, analisar, 

supervisionar e avaliar as dietas e suplementos dietéticos para indivíduos sadios e 
enfermos; 

• planejar, gerenciar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, visando a manutenção 
e ou melhoria das condições de saúde de coletividades sadias e enfermas; 

• realizar diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição, considerando a 
influência sócio-cultural e econômica que determina a disponibilidade, consumo e 
utilização biológica dos alimentos pelo indivíduo e pela população; 

• atuar em equipes multiprofissionais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 
implementar, executar e avaliar atividades na área de alimentação e nutrição e de saúde; 

• reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 
assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema; 

• desenvolver atividades da auditoria, assessoria, consultoria na área de alimentação e 
nutrição. 

• atuar em marketing em alimentação e nutrição; 
• exercer controle de qualidade dos alimentos em sua área de competência; 
• desenvolver e avaliar novas fórmulas ou produtos alimentares visando sua utilização na 

alimentação humana; 
• integrar grupos de pesquisa na área de alimentação e nutrição; 
• investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano integrando 

equipes multiprofissinais” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). 
 

 

 

 

 

 



 135

7.3 Anexo 3 

 

Roteiro de entrevista com coordenadores e os professores dos cursos de nutrição 

 

Nome:____________________________________________________________ 

Universidade em que formou como nutricionista: ___________________________ 

Tempo de formada: ____________anos 

• Como foi a abordagem da educação alimentar e o cuidado do obeso na sua 

graduação? 

• Como você vê o tratamento da obesidade na atualidade? 

• Tem havido mudanças na concepção da obesidade e do tratamento 

correspondente? Em que sentido? 

• Como essas concepções incidem sobre o ensino? 

• A propósito, você identifica mudanças na estruturação curricular? 

• Em caso positivo: como era originalmente o ensino relativo a obesidade na 

instituição/disciplina? E como é atualmente? 

• Em eu disciplinas ou conteúdos disciplinares trabalham o tema obesidade e 

tratamento correspondente? 

• Existe relação entre o tratamento da obesidade com a educação alimentar? E esta 

com a educação em saúde? 

• Tem havido mudanças tanto no campo da educação em saúde como na educação 

alimentar? Em que sentido? 

• Qual a concepção da educação alimentar instrumentalizada na graduação hoje? 

• A educação alimentar aborda formalmente o tratamento da obesidade? Em caso 

positivo: como? 

• Os estágios curriculares fazem vinculação entre  educação alimentar e o 

tratamento da obesidade? 
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• Qual a concepção de educação em saúde presente na graduação em nutrição 

hoje? 

• Como se vinculam estas questões (da educação alimentar e da obesidade) com a 

educação em saúde? 

• A educação em saúde é abordado sistematicamente em alguma disciplina ou em 

estágios curriculares? Especificar. 

• Como você vê a capacitação do aluno para a atuar no cuidado ao obeso após a 

graduação? 

• Essa formação é compatível com sua concepção sobre a atuação na área da 

educação alimentar? 

• Em que medida você situa os desafios necessários no âmbito da estruturação 

curricular/disciplinar para atender a esta concepção?  
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7.4 Anexo 4 
 

Roteiro de entrevista com egressos das instituições 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Instituição de Formação: _______________________________________ 

Tempo de Formada:______anos 

 

• Desde a sua graduação por quais empregos passou? 

• Quais foram as áreas de atuação? 

• Você desenvolvia atividades educativas nestes locais? 

• Você se vê como educador? 

• Como você vê a atuação do nutricionista neste papel? 

• Você teve algumas experiências gratificantes e/ou dificuldades na sua 

atuação como educador? Quais? 

• Durante o curso de graduação, foi abordada a concepção de educação em 

saúde? De que forma? 

• E a educação alimentar, como foi trabalhada? 

• E o tratamento da obesidade como foi trabalhado? 

• Na sua atuação há um envolvimento particular com a educação alimentar e a 

obesidade? 

• Como você define e propõe a prevenção/tratamento adequado para a 

obesidade? 

• Quais as implicações teriam tais propostas com a organização curricular na 

graduação? 
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7.5 Anexo 5 

 

 

 Aprovação do Comitê de Ética 
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7.6 Anexo 6 

 

Universidade Federal de Ouro Preto  

Curso de Nutrição 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1-Título do Projeto: O Desafio da Formação do Nutricionista como Educador 

2- Desenho do estudo e objetivos: Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa caracterizar o ensino da educação 

alimentar na graduação em nutrição por referência a obesidade, tendo em vista a atuação 

do nutricionista na sua relação com o processo de educação alimentar. 

3- Procedimentos: Para realização desta pesquisa serão utilizados em primeira instância 

a estrutura curricular do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, 

destacando a educação alimentar no tratamento da obesidade na perspectiva histórica 

institucional.  Para isso será realizada a análise documental do Projeto Político 

Pedagógico, da História da Instituição, da Proposta Curricular entre outros que serão 

disponibilizados pela instituição. Além disso, far-se-á estudos sobre o perfil do aluno do 

Curso de Nutrição e entrevistas com a coordenadora e professores do referido Curso 

desta Universidade. 

6-Benefício para o participante: não há benefício direto para o participante pois trata-se 

de estudo empírico sobre a proposta curricular do Curso de Nutrição e, somente, ao final 

da pesquisa poder-se concluir pela sugestão (ou não) de modificações curriculares. 

7-Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, deverá ser assegurado ao 

participante o acesso, ao responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é a aluna do mestrado Maria Virgínia Nunes Pereira 

que pode ser encontrada no endereço Rua Borges Lagoa, 1341 - Vila Clementino - CEP 

04038-034 Telefone/Fax: (11) 5549-0130 - (11) 5549.2398. A aluna tem como sua  

orientadora a  Professora Dra Paulete Goldenberg. As considerações ou dúvidas sobre a 

ética da pesquisa, podem ser direcionadas para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 
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Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 

8- É garantida ao participante a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, bem como o direito de deixar de participar do estudo. 

9-Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão  analisadas em conjunto 

com os participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

10-Os participantes terão o direito de serem mantidos atualizados sobre os resultados 

parciais ou finais da pesquisa. 

11- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

12- O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado para atender 

aos objetivos propostos no Projeto do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde da 

UNIFESP. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Desafio da Formação do 

Nutricionista como Educador”, que será desenvolvido durante o Curso de Mestrado 

pela aluna Maria Virgínia Nunes Pereira sob a orientação da Professora Dra Paulete 

Goldenberg. 

Eu discuti com a referida aluna  sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade  e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e estou ciente de que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

 

Assinatura do participante Data         /       /        

______________________________________ 
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7.7 Anexos 

 

Universidade Federal de Ouro Preto  

Curso de Nutrição 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1-Título do Projeto: O Desafio da Formação do Nutricionista como Educador 

2- Desenho do estudo e objetivos: Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa caracterizar o ensino da educação 

alimentar na graduação em nutrição por referência a obesidade, tendo em vista a atuação 

do nutricionista na sua relação com o processo de  educação alimentar. 

3- Procedimentos: Para realização desta pesquisa serão feitas entrevistas com egressos 

do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, que atuam com educação 

alimentar no tratamento da obesidade. Nestas entrevistas serão levantadas experiências 

de educação alimentar no tratamento da obesidade referenciada à formação na 

graduação, além de elencar as dificuldades enfrentadas por estes no cumprimento do 

papel de educador no tratamento da obesidade, tendo em vista identificar proposições de 

(re) formulações a serem incorporadas na graduação. 

4-Benefício para o participante: não há benefício direto para o participante pois trata-se 

de estudo empírico sobre a proposta curricular do Curso de Nutrição e, somente, ao final 

da pesquisa poder-se concluir pela sugestão (ou não) de modificações curriculares. 

5-Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, deverá ser assegurado ao 

participante o acesso, ao responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é a aluna do mestrado Maria Virgínia Nunes Pereira 

que pode ser encontrada no endereço Rua Borges Lagoa, 1341 - Vila Clementino - CEP 

04038-034 Telefone/Fax: (11) 5549-0130 - (11) 5549.2398. A aluna tem como sua  

orientadora a  Professora Dra Paulete Goldenberg. As considerações ou dúvidas sobre a 

ética da pesquisa, podem ser direcionadas para  o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 
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6- É garantida ao participante a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, bem como o direito de deixar de participar do estudo. 

7-Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão  analisadas em conjunto 

com os participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

8-Os participantes terão o direito de serem mantidos atualizados sobre os resultados 

parciais ou finais da pesquisa. 

9- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

10- O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado para atender 

aos objetivos propostos no Projeto do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde da 

UNIFESP. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Desafio da Formação do 

Nutricionista como Educador”, que será desenvolvido durante o Curso de Mestrado 

pela aluna Maria Virgínia Nunes Pereira sob a orientação da Professora Dra Paulete 

Goldenberg. 

Eu discuti com a referida aluna  sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados,  as garantias de confidencialidade  e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e estou ciente de que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

 

Assinatura do participante Data         /       /        

 

 

______________________________________ 
 

 

 

 



 145

7.8 Anexo 7 

 

Universidade Federal de Ouro Preto  

Curso de Nutrição 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1-Título do Projeto: O Desafio da Formação do Nutricionista como Educador 

2- Desenho do estudo e objetivos: Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa caracterizar o ensino da educação 

alimentar na graduação em nutrição por referência a obesidade, tendo em vista a atuação 

do nutricionista na sua relação com o processo de  educação alimentar. 

3- Procedimentos: Para realização desta pesquisa serão feitas entrevistas com a 

coordenadora e professores do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Ouro 

Preto, que atuam com educação alimentar e o tratamento da obesidade. Nestas 

entrevistas serão levantadas a educação alimentar e o tratamento da obesidade 

trabalhada na graduação, tendo em vista a formação do nutricionista como educador, 

além de identificar proposições de (re) formulações a serem incorporadas na graduação. 

4-Benefício para o participante: não há benefício direto para o participante pois trata-se 

de estudo empírico sobre a proposta curricular do Curso de Nutrição e, somente, ao final 

da pesquisa poder-se concluir pela sugestão (ou não) de modificações curriculares. 

5-Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, deverá ser assegurado ao 

participante o acesso, ao responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é a aluna do mestrado Maria Virgínia Nunes Pereira 

que pode ser encontrada no endereço Rua Borges Lagoa, 1341 - Vila Clementino - CEP 

04038-034 Telefone/Fax: (11) 5549-0130 - (11) 5549.2398. A aluna tem como sua  

orientadora a  Professora Dra Paulete Goldenberg. As considerações ou dúvidas sobre a 

ética da pesquisa, podem ser direcionadas para  o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br 
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6- É garantida ao participante a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, bem como o direito de deixar de participar do estudo. 

7-Direito de confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com os participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

8-Os participantes terão o direito de serem mantidos atualizados sobre os resultados 

parciais ou finais da pesquisa. 

9- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.  

10- O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado para atender 

aos objetivos propostos no Projeto do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde da 

UNIFESP. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “O Desafio da Formação do 

Nutricionista como Educador”, que será desenvolvido durante o Curso de Mestrado 

pela aluna Maria Virgínia Nunes Pereira sob a orientação da Professora Dra Paulete 

Goldenberg. 

Eu discuti com a referida aluna sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade  e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e estou ciente de que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

 

Assinatura do participante Data         /       /        

______________________________________ 
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7.9 Anexo 9 

 
 

 

Disposição da nova grade curricular 

 

 

 

 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 3735 horas/aula 

Área CH % 

Ciências Biológicas e da Saúde (CBS) 585h 15,7 

Ciências Sociais, Humanas e Economicas (CSHE) 270h 7,2 

Ciências da Alimentação e Nutrição (CAN) 1380h 36,9 

Ciência dos Alimentos (CA) 480h 12,9 

Outras áreas necessárias 180h 4,8 

Estágios Curriculares Supervisionados 840h 22,5 
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(Almeida Jr. – Saudade – 1899) 


