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INTRODUÇÃO: 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma estratégia fundamental para promoção da saúde 

no espaço escolar. Ela integra estratégias mais amplas para o desenvolvimento em relação à melhoria 

da qualidade de vida da população a partir do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, 

publicado em 2012. Deste modo, em 2018, o tema EAN foi inserido na Lei de diretrizes e bases da 

educação nacional (LDB) de 1996, após a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A EAN 

foi incluída como uma das seis macro áreas temáticas a serem inseridas nos currículos de educação 

infantil e fundamental, previstas na BNCC. Assim a EAN passou a integrar a área da Saúde como um Tema 

contemporâneo transversal (TCT) que deve ser trabalhado em diferentes dimensões a partir da 

transdisciplinaridade, formando um profissional policompetente (BRASIL, 2018). Desta forma, é de 

responsabilidade dos sistemas, redes de ensino e escolas, decidirem quanto à sua incorporação, de 

preferência de forma transversal e integradora, aos currículos e às propostas pedagógicas, utilizando-se 

da abordagem de temas que afetam a vida humana em escala local, regional e global (BRASIL, 2018).  

              Diante da necessidade de se integrar a EAN como TCT nos currículos escolares, em 2020, a 

Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Centro Universitário São Camilo (SP), lançou um 

curso de extensão universitária, incorporando recursos tecnológicos e pedagógicos de Educação à 

Distância (EaD), chamado “Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e Saúde” 

(PEDUCA). O objetivo foi oferecer aos profissionais da educação vinculados à Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEDUC-SP) “formação e conhecimento sobre alimentação saudável, para auxiliar 

na construção de propostas pedagógicas sobre este tema na escola, estimulando a geração de 

comportamentos alimentares saudáveis e diminuição dos fatores de risco para obesidade e suas 

complicações entre todos os atores que compõem o ambiente escolar” (PEDUCA, 2020). Desta forma, o 
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projeto propôs-se a analisar e compreender potenciais mudanças, assim como entraves, nas práticas 

pedagógicas condicionados pelas diferentes realidades sociais dos cursistas.  

METODOLOGIA: 

O presente projeto trata-se de uma pesquisa com base em análise qualitativa, utilizando-se os dados 

gerados a partir do PEDUCA (1ª edição oferecida em 2020). A análise dos dados foi realizada a partir das 

respostas dos questionários preenchidos pelos 57 profissionais da educação da região de Limeira, 

vinculados à Diretoria Ensino - Região de Limeira, SP, concluintes ou não do programa PEDUCA (2020), 

de ambos os sexos, maiores de 18 anos. Para tanto, foram analisados aspectos do processo de 

capacitação em EAN, utilizando-se metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2010) tendo como 

referencial teórico os princípios do Marco de Referência para Educação Alimentar e Nutricional (BRASIL, 

2012), utilizados nos eixos do PEDUCA.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 As características sociodemográficas 

e atuação profissional dos profissionais 

da educação que atuam na região de 

Limeira, SP, e que participaram do  

PEDUCA (Tabela 1), foram analisados, a 

partir do questionário original (n = 57 

profissionais). A maioria dos 

participantes era do sexo feminino 

(77,19%), com idade média de 41,61 

anos (13,47 anos) e formação superior 

em diferentes cursos, não sendo 

pedagogia (47,37%) e com experiência 

em ensino entre 1 e 10 anos (43,86%). A 

maioria apresentou entre 1 e 5 anos de 

experiência na mesma escola (64,91%). 

Dados similares foram encontrados por 

Magalhães e Porte (2019), em que houve 

predominância do sexo feminino e a 

maioria com formação superior em 

outros cursos, seguido pela formação em 

pedagogia. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, as mulheres ocupam 

73,16% do total de docentes ativos no estado (SÃO PAULO, 2019). A maioria possui idade entre 40 a 49 

anos (36,61%). Tais dados, justificam os achados do presente estudo, em que a maior parte dos cursantes 

do PEDUCA eram mulheres. 

Tabela 1 – Características gerais dos participantes do PEDUCA, vinculados à secretária 
da Educação de Limeira, SP, segundo caracterizações sociodemográficas (n = 57 
participantes). (PEDUCA São Paulo, Brasil 2020). 

Fonte: PEDUCA - São Paulo, (Brasil, 2020). 
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A partir da análise de conteúdo foi possível identificar os princípios do Marco de Referência para 

Educação Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2012), utilizados em cada eixo do PEDUCA (2020). Estes 

princípios (Quadro 1), foram abordados ao longo dos módulos dos cursos (Ago/2020 a Dez/2020), sendo 

observado que os princípios do Marco que mais se sobressaíram foram III, IV, V, VI e VII. De modo geral, 

a abordagem enfática desses 

princípios se reflete nas respostas 

subjetivas que foram relatadas nos 

questionários. Ou seja, observou-

se, ao final do PEDUCA que houve 

grande aprendizado e motivação 

para melhorar sua alimentação a 

partir das seguintes respostas: “Eu 

aprendi muitas coisas nesse curso, 

vou procurar agregar esses 

conhecimentos na minha 

alimentação“; “Foi uma experiência 

enriquecedora, pois aprendi muito 

sobre os alimentos e doenças. 

Depois deste curso passarei a 

prestar mais atenção nos produtos 

que compro/consumo“ e “Gostei 

muito do curso, dá para realizarmos 

projetos bem legais em nossa 

escola”.  

Pensando-se no objetivo do 

PEDUCA, percebe-se a consonância 

desses princípios com seu foco, 

uma vez que dentre os objetivos 

estava previsto “desenvolvimento 

da autonomia alimentar e 

importância da valorização cultural 

dos alimentos”. Pode-se inferir, portanto, que, uma vez que o PEDUCA tinha como um dos objetivos, 

para além de capacitar os professores para ações de EAN, reduzir os indicadores de obesidade em 

escolares, foi dada grande importância a esses princípios, os quais visavam capacitar os professores para 

trabalhar de forma transversal, aspectos da alimentação saudável e prevenção de doenças. Contudo, 

vale ressaltar que a relevância desses temas, abordados durante o PEDUCA, mostra que estes não devem 

se limitar às matérias de educação física e/ou de ciências ou, a serem trabalhados apenas em eventos 

escolares específicos. Ou seja, o tema de EAN deve ser tratado de forma transversal, em disciplinas, 

conteúdos e momentos na sala de aula, e não como disciplina específica (SIPIONI et al. (2021). 

 

CONCLUSÕES: 

Foi possível compreender que o PEDUCA, foi um programa que contemplou o arcabouço teórico 

previsto no Marco de Referência para EAN, o que pode ser interessante para alcançar os objetivos a que 

Fonte: Conteúdos relacionados/abordados pelo PEDUCA (2020) e Princípios do Marco de 
Referência em EAN (Brasil, 2012). 

Quadro 1 – Temáticas do Programa de capacitação PEDUCA (São Paulo, Brasil, 2020) e 
suas respectivas correspondências aos princípios do Marco de referência de Educação 
Alimentar e Nutricional (Brasil, 2012). 

Fonte: Conteúdos relacionados/abordados pelo PEDUCA (2020) e Princípios do Marco 
de Referência em EAN (Brasil, 2012). 
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se propõe. Contudo, não foi possível avaliar se o conhecimento adquirido influenciou nas práticas dos 

profissionais cursantes no que diz respeito à EAN como TCT a ser tratado nas escolas, como previsto 

pelas BNCCs. Portanto, dada a importância da EAN inserida nos currículos escolares para o ensino infantil 

e fundamental, os dados do presente trabalho iniciam uma discussão acerca dos diferentes programas 

e ações voltados para educadores sobre os diferentes temas que compõem a EAN. 

OBSERVAÇÕES: 

Devido a impossibilidade de realizar contato com os participantes por meio dos endereços 

eletrônicos fornecidos durante a realização do Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, 

Escola e Saúde – PEDUCA - 1a Edição, as entrevistas, cujos dados seriam coletados para posterior 

análise qualitativa, foram suspensas. Dessa forma a análise qualitativa (Bardin, 2010) utilizada no 

projeto foi utilizada como forma de aprofundar os conhecimentos a partir dos dados já coletados pelas 

responsáveis pelo Programa. Por esse motivo, justificam-se as alterações na metodologia e título do 

presente trabalho. 
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