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RESUMO 

 

Objetivos: Analisar as ações educativas nutricionais implementadas com pré-escolares em 

creche universitária; identificar se ocorreram mudanças na aceitação pelas crianças pré-

escolares de uma alimentação saudável, na visão dos responsáveis e dos professores da 

unidade em estudo, tendo em vista as ações educativas aplicadas; e descrever a percepção dos 

responsáveis dos pré-escolares e dos professores acerca destas ações. Método: Estudo com 

abordagem qualitativa, descritiva utilizando a técnica de Grupo Focal com os responsáveis e 

de entrevista semi estruturada com os professores. A população selecionada para a pesquisa 

foi composta de professores e responsáveis pelas crianças pré-escolares da Creche da 

Universidade Federal Fluminense que foram submetidas às ações educativas relacionadas à 

alimentação saudável implementadas pelo Serviço de Nutrição. Para a análise dos dados 

coletados utilizou-se a análise de conteúdo segundo Bardin. Os dados que resultarem da 

análise de conteúdo foram confrontados com o pensamento de Vygostki relacionado ao 

processo de ensino aprendizagem. A partir da análise emergiram duas categorias: Ações em 

Educação Alimentar e Nutricional na percepção dos pais/responsáveis e dos professores; e 

Ações em Educação Alimentar e Nutricional – as mudanças no hábito alimentar na visão dos 

responsáveis e dos professores. A percepção tanto dos responsáveis como dos professores 

foram favoráveis as atividades realizadas para educação nutricional com os pré escolares. As 

mudanças dos hábitos alimentares que implicaram na melhoria das opções alimentares das 

crianças foram observadas tanto pelos responsáveis quanto pelo professor. As famílias 

destacaram mudanças significativas tanto na ingestão de alimentos novos, como na aceitação 

de novas preparações. As receitas das oficinas também influenciaram as diversas famílias a 

pensar e mudar os hábitos alimentares. Assim, a educação nutricional foi significativa não só 

para as crianças como também para as suas famílias e professores. 

 

Descritores: Nutrição em saúde pública; Educação; Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: Discuss nutritional educative actions implemented with pre-school children in 

university children ´s thought, identify if changes occur in the acceptance by preschool 

children of healthy food, in the view of the responsible and teachers of the study unit, having 

in view educative actions applied and describe the perception of preschool children´ s 

responsible and of teachers about these actions. Method: Study with qualitative, descriptive 

approach, using Focal Group technique. Population selected for the research will be 

composed of teachers and the responsible by preschool children of Day care children of 

Universidade Federal Fluminense submitted to educative actions related to healthy food 

implemented by Nutrition Service. For collected data analysis the content analysis according 

to Bardin will be used. Data that could result from content analysis will be confronted with 

Vygotski´s thought related to teaching-learning process.  

 

Descriptors: Nutrition in Public Health, Education, Child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Analizar la educación nutricional a cabo con niños en edad preescolar en guarderías 

universidad, determinar si se producen cambios aceptación por parte de la alimentación 

saludable niños en edad preescolar, en opinión de los padres y maestros de la unidad objeto de 

estudio teniendo en cuenta la educación y aplicado para describir la percepción de los jefes de 

los niños en edad preescolar y maestros sobre estas acciones. Método: Un enfoque cualitativo, 

utilizando la técnica de grupo de enfoque descriptivo. La población seleccionada para el 

estudio estará compuesto por profesores y otros cuidadores de niños en edad preescolar 

Guardería Universidad Federal Fluminense que se sometieron a las actividades educativas 

relacionadas con la alimentación saludable implementado por el Servicio de Nutrición. Para 

analizar los datos recogidos se utilizarán análisis de contenido de Bardin. Los datos que 

resultan del análisis de contenido se enfrentan a la Vygostki pensamiento relacionado con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Palabras clave: Nutrición en Salud Pública, Educación Infantil. 

 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
 
 

 



11 

1. Introdução 
 

 

O objeto desta pesquisa é a avaliação das ações educacionais para estimular a 

alimentação saudável implementadas com pré-escolares em creche universitária.  

O tipo de alimentação é considerado como um dos fatores determinante para a saúde 

e/ou doença nas pessoas. As causas de maior mortalidade no mundo, hoje, são as doenças que 

poderiam ser evitadas com alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos e um 

estilo de vida saudável, com lazer, controle de estresse, cuidado pessoal, com o próximo e 

com o meio ambiente (RODRIGUES, RONCADA, 2008). 

Sabe-se que a alimentação se torna diferente dependendo da idade, da situação social 

e do estado de saúde. Encontram-se proibições e prescrições de acordo com suas 

representações e seus significados e na escola podemos observar fortemente as diferenças na 

maneira das famílias perceberem seus ideais de alimentação (ROTENBERG; VARGAS, 

2004). 

Atualmente as instituições escolares e creches exercem uma grande influência nos 

hábitos alimentares dos seus usuários. Nas creches esta influência é de grande importância 

pois, geralmente, as crianças permanecem por um longo período no local. Assim, considera-se 

fundamental a qualidade da alimentação, a cultura alimentar desenvolvida e oferecida para as 

crianças neste local.  

Sabe-se que não é suficiente apenas uma visão gerencial voltada para a estrutura 

física, de produto alimentar e de pessoal nas creches, é também necessário que as crianças 

sejam estimuladas para que possam receber bem a alimentação saudável com frutas, legumes, 

verduras e outros itens fundamentais para o desenvolvimento da criança. Isto porque, muitas 

famílias seguem a alimentação “fast food”, que nem sempre pode estar balanceada com os 

itens considerados fundamentais para uma boa saúde.  

Observando as práticas alimentares na Creche da Universidade Federal Fluminense, 

percebeu-se a necessidade premente da reformulação das mesmas e a implantação do Serviço 

de Nutrição propriamente dito para em, um segundo momento, aplicar um projeto de 

Educação Nutricional e desenvolver ações pedagógicas motivadoras e transformadoras de 

hábitos alimentares junto aos usuários. 

A necessidade de reformular as práticas alimentares se deu em função da inadequada 

alimentação que era oferecida às crianças e que não estava em conformidade com as práticas 
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da alimentação saudável. As preparações servidas no almoço como em outras refeições como 

a colação e o lanche da tarde por exemplo, não eram muitas vezes promotoras de saúde.  

Outro fator comprometedor era o fato de que a alimentação das crianças era 

preparada na Gerência de Coordenação Alimentar (restaurante estudantil) e transportada para 

a creche. Vale ressaltar que quando havia problemas com o fornecimento de gêneros, 

constava nos cardápios das crianças preparações como: hambúrguer ou salsicha, farofas com 

linguiça, feijão com salgados e alimentos como biscoitos recheados, doces, dentre outros. O 

tipo de alimentação oferecida então, não favorecia a saúde e o desenvolvimento de bons 

hábitos alimentares das crianças pré-escolares. 

Diante desse contexto, havia a necessidade naquele momento de uma atenção 

especial a esse grupo etário usuárias da creche, no sentido de fornecer alimentos em 

quantidade e qualidade adequados às necessidades especificas da criança, de forma a 

minimizar riscos à saúde e permitir que seu potencial genético de crescimento e 

desenvolvimento pudesse ser atingido. 

Segundo o Guia Alimentar para a população brasileira, a “Estratégia Global para a 

Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde” (EG), sugere a formulação e o 

incremento de linhas de ação efetiva com a finalidade de diminuir as mortes e doenças no 

mundo. (BRASIL, 2005). Estas linhas de ação se apóiam na oferta eficiente do alimento, na 

estratégia de ensino através das atividades educativas aplicadas e também nas estratégias de 

proteção através das ações sobre o ambiente escolar.  

As práticas alimentares saudáveis devem ter como enfoque prioritário o resgate de 

hábitos regionais inerentes ao consumo de alimentos in natura, produzidos em nível local e de 

elevado valor nutritivo, como frutas, legumes e verduras, grãos integrais, leguminosas, 

sementes e castanhas, não se podendo esquecer sempre de considerar os espaços 

comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares (BRASIL, 2004). 

Assim, foram realizadas todas as modificações consideradas estratégicas em nível de 

funcionamento do Serviço de Nutrição como: mudanças e adaptações no espaço físico da 

cozinha, contratação de pessoal para o serviço e sugestões de compra de alimentos pela 

responsável técnica do serviço.  

Entretanto, as modificações ou ajustes na própria alimentação quanto ao tipo e 

também a melhoria na gestão otimizada através das ações da nutricionista implantando o 

Serviço de Nutrição, não foram suficiente para que se efetivasse o consumo através da 

aceitação dos cardápios por parte das crianças da creche universitária. Assim, pensou-se na 
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elaboração de ações educativas, visando a melhoria da aceitação dos alimentos e das 

preparações oferecidas para as crianças a partir dos cardápios infantis. 

Considerando que a infância representa o melhor momento para a aprendizagem dos 

princípios que direcionam alimentação adequada, a Educação Nutricional deve ser incluída no 

planejamento da educação em saúde com o compromisso de melhorar a alimentação e 

promover a saúde (CAMPOS; ZUANON, 2004). 

Sendo assim, para estimular a mudança de hábitos alimentares saudáveis nas crianças 

matriculadas na creche supracitada, foi necessário instalar um programa de Educação 

Nutricional eficiente fomentado por ações educativas diversificadas e motivadoras.  

Essas ações educativas foram pensadas, elaboradas e aplicadas de forma intensiva a 

todas as crianças matriculadas na Creche da Universidade Federal Fluminense, localizada no 

Campus da UFF no Gragoatá a partir de 2009 e ela vem se desenvolvendo até hoje no serviço.  

Estas ações ocorreram com oficinas de preparação culinária com as crianças, contação de 

histórias que provocassem a aprendizagem nutricional saudável, preparo de cardápios com as 

próprias crianças e outras ações lúdicas e estimulantes com os pré- escolares (Apêndices A).  

Implementar as atividades educativas como as citadas acima com pré- escolares, 

necessita-se de lançar mão de signos e instrumentos para que elas possam ser apresentadas 

para as crianças de forma lúdica e sem imposição. Sobre signos e instrumentos, Vigotsky 

(2008) diz que a mediação pode ser conceituada na interação homem-ambiente pelo uso de 

instrumentos ao uso de signos. Os sistemas de signos (a linguagem a escrita, o sistema de 

números), assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do 

curso da historia humana e mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural.  

Tendo em vista o trabalho com pré escolares, pode-se aplicar os conceitos de 

Vigotsky no que diz respeito ao desenvolvimento psicológico e cognitivo das mesmas. O 

teórico enfatiza a importância da mediação no processo educativo de crianças através da 

utilização de signos e instrumentos. Então considera-se que nas ações educativas nutricionais  

com as crianças utilizou-se tais signos e instrumentos que ajudaram na mediação para 

favorecer ou mudar os hábitos alimentares das mesmas.  

As ações tiveram como objetivo favorecer o desenvolvimento do nível potencial das 

mesmas para que possam fazer melhores escolhas dos alimentos sem imposição. Vigotsky 

(1998) enfatiza que a criança tem um nível de desenvolvimento atual que significa o que ela 

sabe no momento ou já soluciona problemas sem ajuda e, o nível potencial que é aquele em 

que a mesma necessita de orientação e estimulação para resolver problemas. Então pode-se 

dizer que as ações educativas em alimentação saudável tendem a favorecer  o nível potencial 
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no que diz respeito aos hábitos alimentares. Considerando o mencionado acima, neste 

trabalho, o aporte teórico foi o Vigostiano, uma vez que foi abordado o processo educativo 

sob a corrente construtivista do pensamento, contido nas ideias de Vygotsky com ênfase no 

ensino-aprendizagem.  

A partir das ações implementadas e implantadas observou-se que as mesmas 

necessitavam ser avaliadas quanto ao efeito nos hábitos alimentares destas crianças. Assim, 

emergiram as seguintes questões: 

 Como foi percebida e recebida tais ações educacionais para alimentação 

saudável pelos responsáveis e pelos professores da unidade?  

 Elas foram importantes para a mudança dos hábitos alimentares?  

 As ações são estimuladas em casa e pelos próprios professores? 

A partir das ideias expressas acima se elaborou os objetivos abaixo. 

Objetivos: 

Geral: Analisar as ações educativas nutricionais implementadas com pré- escolares em 

creche universitária. 

Específicos: 

 Identificar se ocorreram mudanças na aceitação pelas crianças pré-escolares de 

uma alimentação saudável, na visão dos responsáveis e dos professores da 

unidade em estudo, tendo em vista as ações educativas aplicadas. 

 Descrever a percepção dos responsáveis dos pré-escolares e dos professores 

sobre as ações educativas aplicadas. 

 

Justificativa e Relevância 

 

Segundo Reichembac (2007) os hábitos alimentares são configurados de acordo com o 

contexto no qual estão inseridos e esta época, de significativas mudanças, a vida passa a ser 

monitorada pelo tempo, pelo distanciamento de si e proximidade com ideias massificadas, 

pelo pouco dialogo, pela falta de lazer e de prazer pela vida e neste contexto, o ato de se 

alimentar se torna-se um ato isolado e não um ato social e com a modernidade foi extinto um 

dos rituais mais antigos da sociedade que é o ato de comer em família, surgindo distúrbios e 

doenças. Assim, as atividades nutricionais por envolver todas as crianças, professores, 

familiares e profissionais da creche, podem propiciar um ato social que favorece o 

desenvolvimento das crianças.  
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Outro fator preocupante atualmente é o aumento de peso considerado normal para a 

faixa etária do pré-escolar. Triches e Giugliane (2005) relatam que no Brasil tem sido 

detectada a progressão da transição nutricional, caracterizada pela redução dos déficits 

nutricionais e prevalência de sobrepeso e obesidade na população adulta e também em 

crianças e adolescentes. As causas são ligadas às mudanças no estilo de vida e aos hábitos 

alimentares. Esta freqüência maior da obesidade nas regiões mais desenvolvidas do País como 

o sul e o sudeste tem sido associada não só a quantidade ingerida como também pela 

qualidade e composição da dieta.  

Diante do aumento da incidência da obesidade torna-se urgente procurar o controle 

implementando estratégias de ação, destacando-se as práticas alimentares como determinantes 

diretos desta doença e a educação nutricional têm sido focadas como uma estratégia a ser 

utilizada, com o objetivo de tornar a alimentação da população mais saudável, dando meios 

para se obter um peso ideal, isto é, adequado. Além da obesidade a desnutrição inespecífica, 

as doenças cardiovasculares e também a cárie são doenças também decorrentes de uma má 

alimentação e se caracterizam como problemas de saúde pública. 

Para Campos e Zuanon (2004), a escola é um local onde as crianças passam grande 

parte do tempo senão o dia todo e, esta atua de maneira significativa na formação de hábitos, 

na construção de conceitos e formação de opiniões sendo visto como um local apropriado 

para a implantação de programas educativos de forma ampla existindo um intercambio entre 

os hábitos sedimentados pela escola e o adquirido no núcleo familiar, pois eles se 

complementam e se renovam. 

Outro aspecto relevante é que o conceito de saúde deve ser apresentado e estimulado 

cotidianamente, deve ser um processo durante toda a vida do ser humano. A escola tem um 

papel fundamental na formação deste conceito e pode contribuir para formação de bons 

hábitos alimentares a partir de suas práticas educativas nutricionais. O relato de Aquino 

(2006) direciona o entendimento da educação em saúde como processo, visando capacitar os 

indivíduos a agirem conscientemente, buscando mudanças no estilo de vida prejudicial á 

saúde, para diminuição dos fatores de risco e recuperação da saúde e para a reabilitação dela, 

e o nutricionista desempenha papel de facilitador do processo de mudança. 

Então, justifica-se o trabalho que tem a preocupação com a promoção da saúde 

desenvolvendo uma conscientização e instalando hábitos alimentares saudáveis 

principalmente nas crianças, que refletem também nos seus familiares e em toda comunidade 

escolar, proporcionando com isso, a nível coletivo, conhecimentos necessários e também a 

motivação necessária para a mudança de hábitos alimentares.  
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Esta pesquisa tem relevância na medida em que estimula a importância da prática da 

Educação Nutricional possibilitando ser mediadora na troca de comportamento alimentar da 

criança.  
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2. Referencial Conceitual 

 

2.1 Políticas Públicas 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a saúde da criança tem sido enfocada 

nas Políticas Públicas em nosso país em face do complexo quadro social, doenças e a 

mortalidade infantil no país. Observa-se que a Política de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

homologada em 1999, integra as Políticas Nacionais de Saúde, fazendo parte da Segurança 

Alimentar e Nutricional, compondo o conjunto de políticas de governo voltadas para a 

concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas de saúde 

(BRASIL, 2004). 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, 

faz parte do conjunto de esforços do Estado Brasileiro que por meio de um conjunto de 

políticas públicas propõe respeitar, proteger e prover os direitos humanos à saúde e à 

alimentação. Ao completar dez anos uma nova edição atualizada pela Portaria N
o
 2.715, de 17 

de novembro de 2011, apresenta-se com o propósito de melhorar as condições de alimentação, 

nutrição e saúde, em busca da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população 

brasileira (BRASIL, 2011). 

Como em outros países em desenvolvimento, a transição nutricional no Brasil é 

marcada pela presença concomitante de desnutrição, obesidade e doenças carenciais 

específicas ligadas à má nutrição. Dada a complexidade do quadro epidemiológico atual e de 

seus determinantes, uma única medida não é suficiente para melhorar o perfil nutricional de 

nossa população. As intervenções devem integrar ações de incentivo (difundem informação e 

motivam os indivíduos para adoção de práticas saudáveis); apoio (visam facilitar opções 

saudáveis entre pessoas que já estejam motivadas) e proteção à saúde (objetivam evitar a 

exposição de indivíduos e coletividades a fatores que estimulem práticas não saudáveis) 

(REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011). 

Então, considera-se que o incentivo, apoio e proteção foram levados em consideração 

na alimentação dos pré escolares da creche quando as ações educativas foram implementadas. 

A população brasileira, nas ultimas décadas, experimenta grandes transformações 

sociais que resultam em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Essas 

transformações acarretaram impacto na diminuição da pobreza e exclusão social e 

consequentemente da fome e escassez de alimentos, com melhoria ao acesso e variedade 
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destes. A diminuição da fome e da desnutrição veio acompanhada do aumento vertiginoso da 

obesidade em todas as camadas da população, apontando para um novo cenário de problemas 

relacionados à alimentação e nutrição (BRASIL, 2011). 

Diversas são as ações elaboradas a nível federal, estadual e municipal visando a 

promoção da saúde a partir de uma alimentação saudável. 

A PNAN, ao direcionar esforços para a construção de uma agenda integrada da 

nutrição, não deixa dúvidas quanto à gravidade do problema representado pela obesidade em 

nosso meio e reconhece, também, a natureza complexa da obesidade e define um conjunto de 

ações, no âmbito da saúde e de outros setores, para assegurar ambientes propícios a padrões 

saudáveis de alimentação e nutrição para todos (BRASIL, 2003). 

Passos importantes nessa direção foram dados recentemente como a inclusão de 

metas nacionais para reduzir a obesidade no Plano Nacional de Saúde, a aprovação de 

diretrizes nacionais para a alimentação saudável, o repasse de recursos federais para o 

financiamento de ações específicas de promoção de alimentação saudável e de atividade física 

nos municípios e a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

regulamenta a publicidade de alimentos não saudáveis. No âmbito intersetorial, destaca-se a 

adoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, bem como a integração do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com a produção local de alimentos e a agricultura 

familiar, favorecendo a oferta de frutas e hortaliças nas escolas e comunidades (REIS; 

VASCONCELOS; BARROS, 2011). 

Além disso, a criação do Programa Saúde na Escola, instituído por decreto 

presidencial n.º 6.286/2007, resultante do trabalho entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação, objetiva a ampliação das ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de 

ensino que tem como proposta as seguintes ações: avaliação das condições de saúde, 

promoção e prevenção da saúde, educação permanente e capacitação dos profissionais, 

monitoramento e análise da saúde dos estudantes (BRASIL, 2007). 

Foi promulgada, em 2006, a Portaria Interministerial n.º 1.010, que institui as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, 

fundamental e nível médio das redes públicas e privadas em todo o Brasil. Suas diretrizes 

baseiam-se nas ações de educação alimentar e nutricional, estímulo à produção de hortas 

escolares, implantação de boas práticas de manipulação, monitoramento da situação 

nutricional e regulamentação do comércio de alimentos: restrição ao comércio no ambiente 

escolar de alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar 

livre e sal, com incentivo ao consumo de frutas e hortaliças (BRASIL, 2006). 
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Os Dez Passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas foi elaborado 

com o objetivo de propiciar a adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares saudáveis e 

promoção da saúde. Consistem num conjunto de estratégias que devem ser implementadas a 

fim de permitir a formulação de ações/atividades de acordo com a realidade de cada local. As 

estratégias precisam ser definidas em conjunto com a comunidade, favorecendo escolhas 

saudáveis, reforçando a promoção da saúde e a alimentação saudável no ambiente escolar. 

Tais estratégias devem também sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com 

alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais 

de produção de refeições às boas práticas de fabricação. Além disso, tais estratégias devem 

ainda restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em gorduras, 

açúcares e sal, oferecendo opções de alimentos e refeições saudáveis, aumentando a oferta e a 

promoção do consumo de frutas e hortaliças, com ênfase nos alimentos regionais (BRASIL, 

2004). 

Outras políticas de saúde somam-se aos princípios e diretrizes da PNAN no 

estabelecimento da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional: a Política Nacional de 

Atenção Básica e a Política Nacional da Promoção à Saúde são orientadas nesse sentido 

(BRASIL, 2012). 

As diretrizes que integram a PNAN indicam as linhas de ações para o alcance do seu 

propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população, 

e a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável é uma destas diretrizes. Entende-se por 

alimentação adequada e saudável a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e 

socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. A Promoção 

da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é uma das vertentes da Promoção à Saúde e 

fundamenta-se nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde. O elenco de 

estratégias na saúde direcionadas à PAAS envolve a educação alimentar e nutricional que se 

soma às estratégias de regulação de alimentos – envolvendo rotulagem e informação, 

publicidade e melhoria do perfil nutricional dos alimentos e ao incentivo à criação de 

ambientes institucionais promotores de alimentação adequada e saudável, incidindo sobre a 

oferta de alimentos saudáveis nas escolas e nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2012). 

Sendo assim, organizar as ações de PAAS implica desenvolver mecanismos que 

apoiem os sujeitos a adotar modos de vida saudáveis, identificar e analisar de forma crítica 

além de enfrentar hábitos e práticas não promotoras de saúde, aos quais muitas vezes estão 

submetidos. Desta forma, o desenvolvimento de habilidades pessoais em alimentação e 

nutrição implica pensar a educação alimentar e nutricional como processo de dialogo entre 
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profissionais de saúde e a população, de fundamental importância para o exercício da 

autonomia e do autocuidado (BRASIL, 2012). 

Para Santos (2012) no âmbito do Ministério da Educação, deve ser lembrado que a 

escola tem sido um dos espaços mais focados pelas políticas públicas de alimentação e 

nutrição com a promoção da alimentação saudável, reconhecida como o lócus prioritário de 

formação de hábitos e escolhas. Pode-se exemplificar o exposto através da publicação da 

Portaria Interministerial n
o
 1.010, de 8 de maio de 2006 orientada para esta finalidade, que 

instituiu as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação 

infantil, fundamental e de nível médio das redes publicas e privadas, em âmbito nacional, em 

que as ações de educação alimentar e nutricional é um dos eixos prioritários. 

 

 

2.2 Educação em Saúde 

 

A educação em saúde surgiu em 1909, nos Estados Unidos da America, como 

estratégia de prevenção de doenças (ALVES; AERTS, 2011). Refere-se a um campo 

multifacetado, que engloba varias concepções, a das áreas da educação e também as da saúde 

e seu conceito e propósito foram marcados e influenciados pelas mudanças de paradigmas e 

transformações ocorridas no setor da saúde e da educação ao longo da historia 

(FIGUEIREDO; RODRIGUES NETO; LEITE, 2012). 

No início do século XX, com o apogeu do paradigma cartesiano e da medicina 

científica, as responsabilidades referentes às ações de educação em saúde foram divididas 

entre os trabalhadores da saúde e os da educação. Aos primeiros, cabia desenvolver os 

conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a doença, diagnosticando-a e tratando-a o 

mais rapidamente possível. Ao educador, cabia desenvolver ações educativas capazes de 

transformar comportamentos. Essa lógica, além de fragmentar o conhecimento, não levava em 

consideração os problemas cotidianos vivenciados pela população. Na área da saúde, as ações 

educativas não eram vistas como prioridade e, quando praticadas,seu objetivo era domesticar 

as pessoas para obedecerem a normas de conduta (ALVES; AERTS, 2011). 

Quando se pensa em alimentação, estas normas de conduta são bem definidas 

principalmente porque podem ser impostas por elementos que carregam consigo poder como 

a família, a mídia, e as propagandas. 

A situação acima exposta suscitou críticas na época, sendo tema da X Conferência 

Nacional de Saúde, em 1996. As propostas formuladas enfatizaram a importância da 
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formação dos trabalhadores da saúde orientada pelos problemas e necessidades sociais em 

saúde da população e pela mudança das relações entre profissionais e usuários, buscando o 

diálogo permanente com todas as formas de conhecimento, em especial com a cultura popular 

(ALVES; AERTS, 2011). 

Sabe-se que a educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas 

orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se de um recurso por 

meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado 

pelos profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão 

dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos 

hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2005). 

Bordenave e Pereira (2007) dizem que a educação em saúde deve estar ancorada na 

concepção da educação como potencial para contribuir para o desenvolvimento do individuo, 

de modo a estimula-lo a refletir, desenvolver a consciência critica, exercer a sua autonomia e 

cidadania, e criar, possibilitando-lhe transformar a realidade e escrever a sua própria historia. 

Sendo assim para Figueiredo, Rodrigues Neto e Leite (2012) as atividades educativas 

em saúde precisam orientar a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de práticas 

relativas a saúde, com vistas à prevenção de doenças e à promoção de saúde de forma a 

contemplar a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana, e não apenas 

as pessoas sob risco de adoecer. Nesta concepção é que as atividades educativas nutricionais 

com pré escolares foram implementadas mesmo com a pouca idade dos sujeitos. 

Neste sentido Alves (2005) reforça que tais atividades educativas em saúde têm a 

finalidade de potencializar o empoderamento dos indivíduos e estimular o desenvolvimento 

da responsabilidade e da autonomia por sua saúde, tornando-os capazes de tomarem suas 

próprias decisões, de modo a favorecerem mudanças nas suas condições de saúde. Alves 

(ibid.) pondera que a estratégia Saúde da Família utilizada pelo Ministério da Saúde para 

reorganização da Atenção Primaria à Saúde no Brasil, constitui um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas educativas em saúde, e está em expansão em todo o território 

nacional sendo uma de suas atribuições a prática de Educação em Saúde devendo ser 

desenvolvida por membros da equipe. 

Deve ser ressaltada a existência dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

já implantados em muitos municípios brasileiros, constituídos por profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento, que atuam em conjunto com os profissionais da Estratégia Saúde da 

Família, inclusive no desenvolvimento de Educação em Saúde (BRASIL, 2010). Então, 

porque não considerar também, como espaço escolar a creche, para que seja implementada 
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uma educação nutricional que favoreça à saúde. Entretanto, toda atividade de educação deve 

sofrer avaliação para que possam ser melhoradas e implementadas em outros locais, neste 

caso em outras creches. 

 

 

2.3 A Família influenciando os Hábitos Alimentares da Criança 

 

O comportamento alimentar ocupa, atualmente, um papel central na prevenção e no 

tratamento de doenças. Assim, a alimentação durante a infância, ao mesmo tempo em que é 

importante para o crescimento e desenvolvimento, pode também representar um dos 

principais fatores de prevenção de algumas doenças na fase adulta. A intervenção na 

promoção de comportamentos alimentares saudáveis deve incidir com maior ênfase nos 

primeiros anos da infância, para que os mesmos permaneçam ao longo da vida (ROSSI; 

MOREIRA; RAUEN, 2008). 

Segundo Costa et al (2010) o comportamento alimentar refere-se às atitudes 

relacionadas com as práticas alimentares em associação aos atributos socioculturais,como 

aspectos subjetivos intrínsecos do indivíduo e próprios de uma coletividade, que estejam 

envolvidos com o ato de se alimentar ou com o alimento em si. 

A disponibilidade e o acesso ao alimento em casa, as práticas alimentares e o preparo 

dos alimentos, influenciam o consumo alimentar da criança. A população é do ponto de vista 

psicológico, socioeconômico e cultural, influenciada pelo ambiente onde vive que na maioria 

das vezes, é constituído pelo ambiente familiar. Dessa forma, as suas atitudes são, 

freqüentemente, reflexos desse ambiente. E quando o meio ambiente é desfavorável, o mesmo 

poderá propiciar condições que levem ao desenvolvimento de distúrbios alimentares que, uma 

vez instalados, poderão permanecer ao longo da vida (ROSSI; MOREIRA; RAUEN, 2008). 

A qualidade da relação familiar tem impacto importante em vários aspectos da vida 

dos filhos, e as dinâmicas estabelecidas pela família parecem associar-se à autoestima. O 

papel da família nem sempre é discernido da mesma forma, pois muitas vezes a própria 

família nega, assim, sua parcela de responsabilidade na dinâmica alimentar da qual é parte 

(COSTA et al, 2010). 

No caso da criança pré-escolar a literatura sobre nutrição infantil evidencia que o 

comportamento alimentar do pré-escolar é determinado em primeira instancia pela família, da 

qual ela é dependente e, secundariamente, pelas outras interações psicossociais e culturais da 

criança e o padrão alimentar da criança é estabelecido pelo processo de condicionamento e 
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associa a sugestão sensória dos alimentos, a consequência pós-ingesta da alimentação e 

contexto social alimentar (RAMOS; STEIN, 2000). 

Então, envolver a família em atividades educativas nutricionais na creche é 

imprescindível para que os bons hábitos alimentares sejam estimulados e consolidados por 

seus familiares. 

 

2.4 O Lúdico 

 

Na fase pré escolar a aprendizagem deve ser mediada por atividades significativas, 

que se apresente de forma leve, prazerosa, compatível com a faixa etária, concreta, 

estimulante que utilize a brincadeira visando favorecer a apreensão do conteúdo. Assim, o 

lúdico é fundamental nesta fase da vida. 

A aprendizagem mediada é apontada como uma forma de interação que desenvolve 

as atitudes e competências básicas para uma aprendizagem efetiva e nela há um mediador que 

se interpõe entre o aprendiz e o mundo dos estímulos, facilitando a interpretação e a 

significação destes e um dos possíveis mediadores do processo ensino-aprendizagem seria a 

atividade lúdica uma vez que, o lúdico contempla os critérios para uma aprendizagem efetiva, 

no sentido de que chama a atenção para um determinado assunto (intencionalidade / 

reciprocidade), seu significado pode ser discutido entre todos os participantes e o 

conhecimento gerado a partir da atividade lúdica pode ser transportado para o campo da 

realidade, caracterizando a transcendência (COSCRATO; PINA; MELLO, 2010). 

Em grande parte das sociedades contemporâneas, a infância é marcada pelo brincar, 

que faz parte de práticas culturais típicas, mesmo que esteja muito reduzida face à demanda 

do trabalho infantil que ainda se insere no cotidiano dos segmentos sociais de baixa renda. A 

brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, apreender a 

realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo. Assim, a brincadeira é 

cada vez mais entendida como atividade que, além de promover o desenvolvimento global das 

crianças, incentiva a interação entre os pares, a resolução construtiva de conflitos, a formação 

de um cidadão crítico e reflexivo (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006). 

A brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento infantil na 

medida em que a criança pode transformar e produzir novos significados. Em situações dela 

bem pequena, bastante estimulada, é possível observar que rompe com a relação de 

subordinação ao objeto, atribuindo-lhe um novo significado, o que expressa seu caráter ativo, 

no curso de seu próprio desenvolvimento (ibid.). 
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Dar visibilidade à ludicidade na escola é perceber a criança como um ser que possui 

uma linguagem própria de expressão, é permitir-lhe experienciar um envolvimento mais 

profundo com que está sendo proposto (BONFIM, 2010). 

Para Silva (2003) é notório que as raízes históricas, culturais e sociais das atividades 

lúdicas são responsáveis pelas concepções que permeiam as atividades pedagógicas nas pré-

escolas e creches atualmente. Essas concepções trazem consigo a ideia de infância que foi 

construída dialeticamente ao longo da história e do espaço social. 

Uma possibilidade de conduzir as práticas educativas de maneira que o ensinar e o 

aprender se tornem ações interligadas é a ludicidade, aspecto fundamental ao 

desenvolvimento integral do ser humano. Isso lhe permite um maior acesso “ao campo de 

possibilidades para a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento cognitivo e corporal, o 

reconhecimento da identidade do aluno e a interação social” (CANDA, 2004, p. 128). 

Foi valorizando e considerando o lúdico essencial para a apreensão de um conteúdo 

na faixa etária do pré escolar, é que todas as atividades de educação nutricional foram 

pensadas e trabalhadas pelo serviço de nutrição da creche universitária, cenário desta 

pesquisa. 
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3. Referencial Teórico 

 

O homem nasceu para aprender e está em todas as fases de sua vida, descobrindo e 

aprendendo coisas novas pelos contatos com seus semelhantes e pelo domínio sobre o simples 

ou complexos e isto lhe garante a sobrevivência e ao mesmo tempo a integração na sociedade 

como ser que participa, critica e cria. A este ato de busca, de troca e de interação, podemos 

chamar de educação (DALLABONA; DANTAS, 2004). 

Como sabemos, a alimentação é algo apreendido desde muito cedo, na amamentação, 

no decorrer dos anos de crescimento com os pais, a sociedade, com a cultura e também 

através da mídia. Então antes mesmo das crianças entrarem na creche como pré-escolares eles 

já tem e vem para o local da escola com algum aprendizado sobre a sua alimentação. 

Para Vigotski (2008), o aprendizado das crianças começa muito antes de elas 

freqüentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na 

escola tem sempre uma historia previa. A criança aprende a falar com adultos, através da 

formulação de perguntas e respostas, adquire varias informações assim como também através 

da imitação dos adultos e da instrução recebida de como agir, a criança desenvolve suas 

habilidades. Desta forma aprendizado e desenvolvimento estão inter- relacionadas à criança 

desde o primeiro dia de vida. Reforça também a importância do mediador na educação. 

Dentro deste contexto, a educação nutricional pode ser vista como um instrumento de 

aprendizado, uma vez que são fornecidas para as crianças, várias informações sobre a 

importância dos alimentos saudáveis para a nossa saúde tendo como mediadora a nutricionista 

que intervém no processo educativo provocando as crianças a pensarem sobre os alimentos e 

o nosso bem estar. 

Sabe-se que o aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de 

desenvolvimento da criança, sendo assim, as atividades educativas desenvolvidas pela 

nutricionista foram adaptadas de acordo com a faixa etária de cada grupo de crianças, a fim se 

serem realizadas na Creche UFF. 

Vigotski (2008, p. 97) cria um conceito para explicar o valor da experiência social no 

desenvolvimento cognitivo. Segundo ele, há uma “zona de desenvolvimento proximal”, que 

se refere a distancia entre o nível de desenvolvimento atual – determinado através da solução 

de problemas pela criança, sem ajuda de alguém mais experiente – e o nível potencial de 

desenvolvimento medido através da solução de problemas sob a orientação de adultos, ou em 
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colaboração com crianças mais experientes. Sendo assim, o adulto ou outra criança serve de 

tutor ou parceiro no desenvolvimento cognitivo. 

Neste prisma, as oficinas desenvolvidas permitem a plena interação das crianças com 

a nutricionista, com os professores e bolsistas, favorecendo ricamente as trocas de 

informações. 

Quando uma criança entra na escola, ela não é uma tábula rasa que possa ser 

moldada pelo educador segundo a forma que ele preferir. Esta placa já contém as marcas 

daquelas técnicas que a criança usou ao aprender a lidar com os complexos problemas de seu 

ambiente. A criança já está equipada, já possui suas habilidades culturais que adquiriu com 

suas próprias tentativas primitivas para lidar com as tarefas culturais e psicologicamente, a 

criança não é um adulto em miniatura, ela tem sua própria cultura primitiva (VIGOTSKI; 

LURIA; LEONTIEV, 1988). 

Para Vigotski, Luira e Leontiev (1988) o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social especifica e um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que a cercam e a interação das crianças com as pessoas de seu ambiente 

desenvolvem-lhe, pois, a fala interior, o pensamento reflexivo e o comportamento voluntário. 

Portanto, através da vida social, da constante comunicação que se estabelece entre crianças e 

adultos ocorre a assimilação da experiência de muitas gerações e a formação do pensamento. 

Sendo a infância a idade das brincadeiras é por meio delas que a crianças satisfazem, 

em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos particulares sendo um meio de 

inserção na realidade. A brincadeira expressa como a criança reflete, ordena, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo, o lúdico pode ser destacado como uma das maneiras mais 

eficazes de envolver o aluno nas atividades, pois a brincadeira é algo inerente na criança, é 

sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca (DALLABONA; DANTAS, 

2004) 

Vigotski, Luria e Leontiev (1988) ressaltam o papel da ludicidade no 

desenvolvimento da criança, pois atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do 

pensamento infantil. É brincando, jogando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, 

auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo 

de eventos, pessoas, coisas e símbolos. A criança por meio da brincadeira reproduz o discurso 

externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento.  

Pensando nesta teoria, foram utilizadas várias ações lúdicas no processo de educação 

nutricional, para que se conseguisse atingir as crianças provocando a fala espontânea e a 

participação mais interessada das mesmas. Como atividades lúdicas foram utilizadas o teatro 
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de fantoches, o jogo da saúde, a contação de historia e a própria culinária que para as crianças 

era motivo de curiosidade, prazer, uma vez que propiciava lembranças das preparações de 

suas famílias e de brincadeiras, na medida em que se tornava divertido misturar os 

ingredientes e ver a transformação do alimento.  

A fala para as crianças através da contação de história e outras atividades como a 

culinária, apresentou-se como uma tecnologia do cuidado em saúde tendo a participação ativa 

das crianças e também dos professores e dos bolsistas, como mediadores do processo de 

educação nutricional. Também foram utilizadas conversas ao longo das refeições para que em 

todos os momentos, as crianças se sentissem acolhidas e estimuladas a experimentar novo 

sabor. 
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4. Trajetória Metodológica 

 

 

4.1 Abordagem e Tipo do Estudo 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, do tipo descritivo utilizando-se a 

técnica de Grupo Focal com responsáveis pelas crianças pré-escolares que foram submetidos 

à ações educacionais para a nutrição saudável, implementadas pelo Serviço de Nutrição de 

uma creche universitária. Também foram sujeitos desta pesquisa os professores que 

participaram das ações educativas implementadas, os quais foram submetidos à entrevista 

semiestruturada. 

A definição pela abordagem de pesquisa qualitativa ocorreu devido a sua 

característica de trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, e 

por ser um tipo de investigação interpretativo-formativa, que busca a compreensão do tema 

pesquisado, favorecendo o processo de descobrimento, por meio de análise, síntese de idéias e 

conceitos, com envolvimento de aspectos emocionais e contextuais (MINAYO, 2003).  

 

4.2 Cenário da Pesquisa 

 

O cenário desta pesquisa foi a Creche da Universidade Federal Fluminense. A 

Creche estudada funciona no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, foi 

inaugurada em 1997 e surgiu a partir da demanda da comunidade universitária e pela 

mobilização de alguns de seus componentes (entre eles, o Núcleo Multidisciplinar de 

Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança (NMPEEC) de 0 a 6 anos, e a Comissão de Creche). 

Era intenção criar um campo de pesquisa e prática que possibilitasse a formação profissional e 

acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação interessados na Educação Infantil, 

além de se estar pensando na prestação de um serviço pedagógico destinado a faixa pré-

escolar (crianças de 0 a 6 anos). 

Finalmente em 1997 a instituição foi inaugurada parcialmente para atender a 40 

crianças filhos de alunos, funcionários e professores com a proposta de “Grupos de 

Brincadeiras” e somente em 1998 foi inaugurado o restante das instalações e pela falta de 

funcionários continuou a atender o mesmo número de crianças. 
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A Creche UFF funciona também através da atuação de bolsistas de pesquisa e 

extensão que desenvolvem projetos específicos e através da atuação de professores pelo 

convênio com a Fundação Municipal de Educação de Niterói. Alguns funcionários são do 

quadro permanente e outros são contratados como prestadores de serviço sendo exemplo os 

funcionários de serviços gerais e também os do serviço de nutrição, este último conta com 

duas cozinheiras contratadas. 

Então como unidade acadêmica, a Creche UFF desenvolve uma política instituicional 

comprometida que articula a educação de crianças na faixa pré-escolar com o ensino e 

formação profissional, a pesquisa e a extensão. 

Com a criação do Colégio Universitário Geraldo Reis em 31 de julho de 2007, saindo 

resolução no diário oficial da união em 17 de agosto de 2007, a Creche UFF se tornou um 

departamento deste colégio que está subordinado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e 

atende a 55 crianças. 

A creche em estudo tem as seguintes instalações físicas: 2 salas de aula para 

atividades da turma I; 2 salas para atividades da turma II; e 2 salas para atividades da turma 

III. Possui 1 recepção, 1 sala de reuniões, 1 biblioteca, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 sala de artes, 

1 enfermaria, 1 diretoria, 1 sala para estagiários, 3 banheiros infantis, 2 banheiros para 

adultos, 1 lavanderia, 1 berçário, o pátio externo e o pátio coberto, e uma vasta área 

descoberta onde se encontram os brinquedos como escorrega e outros.  

O quadro de colaboradores da unidade pesquisada é composto por Grupo Gestor 

formado por sete pessoas entre elas três professores doutores da Faculdade de Educação 

(psicólogos), um mestre da Faculdade de Educação (psicólogo), um professor doutor da 

Escola de Serviço Social, um professor doutor da Faculdade de psicologia e 1 mãe 

representante do grupo de pais. Atuam ainda neste cenário duas enfermeiras, uma 

nutricionista, três técnicos administrativos, uma bibliotecária, uma professora recreacionista, 

quatro professoras substitutas, uma professora da rede estadual, sete professoras cedidas de 

São Gonçalo, um ajudante de creche, duas cozinheiras, três auxiliares de serviços gerais, doze 

bolsistas da Fundação Euclides da Cunha, seis bolsistas da Pró-reitoria de Extensão, cinco 

bolsistas treinamento, duas bolsistas de iniciação científica, três estagiárias de psicologia, 

quatro estagiárias do Serviço Social. 

São várias as equipes de pesquisa que trabalham de forma interdisciplinar para 

promover um trabalho integrado e contínuo. Os alunos trabalham diretamente com as 

crianças, com as famílias e com as educadoras de acordo com a sua área de formação e as 

pesquisas que vem sendo desenvolvidas pelos supervisores do NMPEEC 0 a 6 anos da UFF. 
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Como proposta pedagógica da Creche UFF está o Trabalho por Projetos e esta se 

apoia nos princípios sócio-construtivistas tendo como um dos teóricos Lev Vigotsky com o 

conceito de atividade mediada. Está entre as atividades a realização de várias oficinas onde 

podemos citar a oficina de contação de histórias, de artes plásticas, de cinema, de informática, 

de artesanato, de poesia, de origami e a de educação nutricional. A ideia é sempre a criação de 

situações interativas e desafios para as crianças. 

Podemos dizer que a brincadeira representa na Creche UFF um canal que conduz as 

atividades infantis e, através das atividades lúdicas as crianças podem conhecer o mundo em 

que vivem e constituir aprendizado sobre coisas de valor para suas vidas. 

Sua contribuição à formação do educador infantil também é relevante, uma vez que 

serve como campo de pesquisa para trabalhos de disciplinas de diferentes cursos tanto da UFF 

quanto de outras universidades. 

Neste cenário o Serviço de Nutrição se insere no contexto das reuniões pedagógicas 

onde a nutricionista participa de alguns encontros para tratar do planejamento a fim de engajar 

o trabalho da educação nutricional com as práticas pedagógicas e com os projetos 

desenvolvidos pela Creche.  

O trabalho das oficinas educativas nutricionais mencionadas neste trabalho era 

compartilhado com os professores e havia uma combinação prévia do que seria abordado pela 

nutricionista naquela oficina e também era passado para os professores um calendário com a 

intenção prévia do trabalho daquela semana a ser realizado nas oficinas e desta forma havia a 

possibilidade do professor estar também se organizando dentro da sala de aula e planejando as 

ações de sua rotina.  

Como proposta pedagógica, a nutricionista também procurava adaptar as suas 

oficinas à culminância dos projetos pedagógicos para que se oportunizasse uma interação do 

que as crianças estavam desenvolvendo em sala de aula e o trabalho de educação nutricional 

realizado pela nutricionista. Um exemplo deste engajamento seria o fechamento do projeto 

dos insetos e também do projeto da linha da vida onde a nutricionista criou atividades que 

tivessem congruência com o explorado pelos professores ao longo do desenvolvimento dos 

mesmos. 

Dentre as inúmeras ações educativas elaboradas pode-se citar a contação de várias 

histórias utilizando as coleções No Reino da Hortolândia e No Reino da Frutolândia; oficinas 

de culinária apresentando o preparo de receitas inusitadas que aguçavam a curiosidade das 

crianças, apresentação de vídeos e DVDs, feira de alimentos e cartazes sobre a Pirâmide e os 
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Grupos dos Alimentos, jogo da saúde, além da fala cotidiana do cardápio estimulando as 

crianças na hora das refeições (apêndice A).  

Como proposta pedagógica, nas atividades, os professores também eram estimulados 

a falarem em sala de aula sobre o cardápio do dia, citando os alimentos oferecidos fazendo 

com que fossem multiplicadores deste esforço em educar. 

 

4.3 Sujeitos do Estudo 

 

O estudo foi realizado com onze pais/responsáveis pelas crianças do agrupamento 3 e 

4 matriculadas na Creche UFF e oito professores que atuam na creche. Como critério de 

inclusão utilizou-se professores e pais/responsáveis pelas crianças na creche que participaram 

das ações educativas. E como critério de exclusão utilizou-se pais/responsáveis de crianças do 

agrupamento 1 pois não participaram das ações educativas.  

 

4.4 Coleta de Dados 

 

4.4.1 Coleta de dados com os pais/responsáveis pelas crianças 

 

Foi utilizada a técnica de grupo focal entendida como um modo de coletar dados a 

partir das experiências, discussões, percepções em grupo. Foram direcionadas perguntas aos 

grupos de sujeitos. 

O grupo focal foi a técnica escolhida para coleta de dados, pois caracteriza, segundo 

Edmunds (1999), uma metodologia exploratória, no intento de prover a compreensão das 

percepções, dos sentimentos, das atitudes e motivações. 

Esse método de pesquisa qualitativa, como é caracterizado por Debus (1997), prevê a 

obtenção de dados por meio de discussões em grupo, nas quais cada participante expressa sua 

percepção, suas crenças, seus valores, suas atitudes e representações sociais sobre o tema 

estudado. 

Para Barbour (2009) a entrevista de grupo focal é uma discussão em grupo onde o 

pesquisador deve estar ativamente atento e encorajando às interações do grupo para garantir 

que os participantes conversem entre si, sendo necessário também o desenvolvimento de um 

guia de tópicos (roteiro) e a seleção de materiais de estímulo que incentiva a interação onde o 

grupo focal deve estar centrado em ouvir as opiniões e experiências de cada participante. 
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Segundo Westphal et al. (1996 apud ESCUDEIRO, 2002, p. 25) o grupo focal se 

constitui como uma técnica de pesquisa que se utiliza de sessões grupais como “um dos foros 

facilitadores da expressão de características psicossociais e culturais”. A obtenção de dados, 

através do grupo focal, se dá mediante as discussões planejadas onde os participantes 

“expressam suas percepções, crenças, valores, atitudes e representações sociais sobre uma 

questão específica num ambiente permissivo e não constrangedor”. 

A finalidade dos grupos focais é a de se chegar o mais próximo das compreensões 

que os participantes têm da questão de interesse do pesquisador e se mostram importantes 

para se conhecer as experiências e perspectivas dos participantes e não apenas conhecer “o 

que”, mas inclusive, “por que” pensam da maneira que pensam (MORGAN, 1998 apud 

ESCUDEIRO, 2002, p. 25). 

Houve certa dificuldade em reunir os pais/responsáveis para realizar o convite a 

participar do estudo, assim, os contatos foram feitos mediante telefonemas e envio de e-mails, 

bem como o agendamento do encontro para a sessão de grupo focal.  

Na coleta de dados da investigação pela técnica do grupo focal, utilizou-se a 

entrevista grupal com questões abertas, o recurso de gravação (imagem e áudio) para registro, 

com a finalidade de obter todas as expressões verbais e corporais possíveis dos sujeitos do 

estudo, visando conseguir uma transcrição de dados fidedigna e possibilitar a análise dos 

dados. 

As sessões foram conduzidas por um coordenador
1
 com a ajuda de um moderador

2
, 

que teve como função criar um ambiente favorável às discussões e à interação pessoal, sem 

expressar acordo ou desacordo no que concerne à opinião dos participantes. O coordenador 

teve o cuidado de não induzir o grupo, atuando como facilitador do debate. 

Para a escolha do moderador, alguns aspectos foram considerados, como: 

características pessoais, estilo de moderação, experiência e antecedentes. São características 

de um moderador eficaz a tranquilidade; a capacidade de interação com outras pessoas, sem 

se sentir ameaçado por elas; o respeito pelos outros e sua aceitação; habilidade de ouvir e 

demonstrar entusiasmo; consciência da comunicação não verbal; capacidade de seleção dos 

componentes do grupo; e, principalmente, competência para lidar com o inusitado, com o 

imprevisível (DEBUS, 1997). 

Além de um moderador, houve uma pessoa que colaborou monitorando 

equipamentos de áudio e imagem nos quais foram registradas as informações que 

                                                 
1
 O papel de coordenador da sessão de grupo focal foi desempenhado pela pesquisadora. 

2
 O papel de moderador da sessão de grupo focal foi desempenhado pela orientadora da pesquisa. 
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contribuíram com o desenvolvimento da pesquisa e a ajuda para a descrição de todas as 

ocorrências do grupo focal. 

Foi realizada uma sessão com 11(onze) pais/responsáveis, e com duração de 1h 

50min, objetivando identificar a influência das ações educativas para o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis nas crianças da creche universitária. Não houve delimitação de 

tempo considerando o objeto de estudo. 

O ambiente escolhido para o desenvolvimento do grupo focal foi a sala de reuniões 

da Gerência de Coordenação Alimentar, hoje Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN) 

localizada no bloco anexo à creche no campus do Gragoatá, RJ. Este local foi escolhido 

devido a privacidade para o desenvolvimento da pesquisa, do melhor isolamento acústico da 

sala, o que propiciou as gravações de áudio e vídeo. 

As cadeiras foram organizadas em forma de U para tornar dinâmica a interação entre 

os participantes e também para facilitar a filmagem dos componentes durante as discussões e 

cada um escolheu um lugar para sentar-se. 

Na preparação do guia de temas, procurou-se relacionar os objetivos da pesquisa aos 

questionamentos feitos aos responsáveis. Para incentivar a interação dos participantes foram 

colocados na parede da sala vários cartazes com as fotos das oficinas desenvolvidas assim 

como também foram disponibilizados para manuseio os livros, os fantoches e um álbum de 

fotos com registros das oficinas com as dinâmicas desenvolvidas com os pré-escolares. 

A fim de traçar o perfil dos pais/responsáveis pelas crianças na creche, sujeitos deste 

estudo, foi utilizado instrumento próprio (apêndice B). Para estimular a discussão no 

momento do grupo focal com os pais/responsáveis das crianças foi desenvolvido um 

instrumento (apêndice C) com três questões norteadoras. 

O planejamento da sessão foi elaborado conforme o guia de temas. Optou- se pela 

modalidade não diretiva para coordenar o grupo, pois, de acordo com Debus (1997), há duas 

modalidades de coordenação: a diretiva e a não diretiva. Essa escolha deu-se pelo fato de ser 

essa a modalidade mais utilizada e na qual consta uma lista de perguntas abertas que 

favorecem o posicionamento dos participantes do grupo e reduzem a influência do 

coordenador/moderador sobre eles. 

Os momentos que contemplaram a dinâmica da sessão com os responsáveis foram os 

seguintes: apresentação da pesquisadora e do observador, do projeto e objetivos, e da técnica 

do grupo focal, entrega dos crachás, esclarecimento sobre a dinâmica das discussões, das 

atribuições do observador e dos aspectos éticos e da filmagem. Após este momento foi 

entrega para assinatura o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo A). 



37 

4.4.2 Coleta de dados com os professores 

 

A coleta de dados com os professores foi mediante a técnica de entrevista semi-

estruturada de forma individual. A escolha desta técnica se deu por impossibilidade dos 

mesmos se reunir para a realização de grupo focal. O instrumento para a coleta das 

características dos professores contou com questões fechadas e abertas (apêndice D), e para 

desenvolver a entrevista o instrumento foi composto de perguntas abertas (apêndice E). 

A entrevista semi-estruturada como técnica é conceituada como uma conversa face a 

face entre o sujeito do estudo e o pesquisador, com o objetivo de colher dados fidedignos 

através de uma conversação dirigida ou livre e orientado com o propósito de buscar 

informações significativas para o tema abordado no estudo (FIGUEIREDO; SOUZA, 2005). 

Os professores foram contatados por telefone e por e-mail, sendo agendados o local e a 

hora para a entrevista. As entrevistas foram marcadas de acordo com a disponibilidade de dia, 

local e horário de melhor conveniência para os participantes sendo feito um cronograma com 

as datas escolhidas pelos mesmos assim como o local.  

As entrevistas foram realizadas após apresentação da proposta e objetivos do estudo e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo B). O registro das 

entrevistas ocorreu a partir de gravação em MP3 com autorização dos participantes.  

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Os dados produzidos, tanto no Grupo Focal, como nas entrevistas com os 

professores, foram submetidos a análise de conteúdo após transcrição das gravações. Para 

Bardin (1977, p. 42) a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo de mensagem, 

indicadores (quantificáveis ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

A análise de conteúdo como uma técnica de investigação tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação 

(BARDIN, 1977). 

Segundo a autora a análise ocorre em três fases: a primeira fase, denominada de pré-

análise, tem por finalidade sistematizar as idéias iniciais e direcionar as etapas subseqüentes. 
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Nessa fase, após a organização dos dados realiza-se leitura do material. A segunda fase 

compreende a exploração do material, ou seja, uma classificação e agregação dos dados, 

permitindo índices e quantificações simples. Na terceira e última fase de análise, após dividir 

os dados formam-se categorias temáticas considerando os objetivos da pesquisa. 

O agrupamento dos temas em categorias se deu mediante as unidades de registro (no 

caso estas contemplaram o sentido dado aos temas) retiradas das falas dos sujeitos, estas 

unidades foram mensuradas a fim de apontar os temas mais significativos para os 

participantes do estudo. 

O tema como unidade de registro nas falas serviu para construir as classificações e 

categorias. Segundo Bardin (1977, p. 105-06), unidade de registro “é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado”.  

O tema como unidade de registro, na concepção de Bardin (1977 apud 

ESCUDEIRO, 2002), é muito utilizado quando se pretende estudar as motivações de opiniões, 

de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc. 

A organização da codificação, para se chegar à categorização dos dados, contou 

ainda com a unidade de contexto que opera como uma unidade de compreensão para codificar 

a unidade de registro (ESCUDEIRO, 2002). Para Bardin (1977, p. 107-8), a unidade de 

contexto “corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões são ótimas para que se 

possa compreender a significação exata da unidade de registro”. 

Assim, os temas que emergiram das falas dos sujeitos foram agrupados em duas 

categorias. Segundo Gomes (2007, p. 70) categoria é um “conceito que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si”. As categorias do estudo 

foram assim denominadas: Ações em Educação Alimentar e Nutricional na percepção dos 

responsáveis e dos professores; e Ações Educativas Nutricionais – as mudanças no hábito 

alimentar.  

Para a interpretação dos dados também foram consideradas algumas concepções de 

Vygostki relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

 

4.6 Cuidados Éticos 

 

O estudo foi conduzido respeitando os aspectos éticos preconizados pela Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde com relação a pesquisa com seres humanos.  
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O protocolo de pesquisa foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, sendo aprovado com o nº 0406.0.258.000-

11(anexo C). 

Para garantir o anonimato dos sujeitos utilizou-se as seguintes codificações: os 

pais/responsáveis foram identificados por codinomes, escolhidos pelos mesmos, e são eles: 

Lia, Neina, Borboleta, Lumiere, Neco, Didi, Carol, Estrela, Girassol, Frida, Vet.; os 

professores foram identificados pela letra P (professor) acrescido de número arábico. 
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5. Resultados e Discussão 

 

 

O capítulo apresenta os resultados e as discussões dos dados e subdivide-se em duas 

partes, apresentando o perfil dos sujeitos do estudo (pais/responsáveis e professores) e as 

categorias temáticas emergentes das falas dos sujeitos. 

 

 

5.1 Perfil e Caracterização dos Sujeitos do Estudo 

 

5.1.1 Perfil dos pais/responsáveis 

 

Foi formado um grupo focal constituído por 11 pais/responsáveis sendo que destes 7 

com filhos em idade pré-escolar que haviam saído da instituição Creche UFF por 

completarem seus respectivos níveis de estudo, e 4 com filhos pré-escolares ainda, 

frequentando a unidade escolar. 

A sessão do grupo ocorreu nas dependências da Gerência da Coordenação Alimentar 

por possuir local amplo, com iluminação e refrigeração adequadas, com acústica pertinente e 

acomodações para todos os participantes sem limite de tempo para utilização do espaço e este 

encontro teve a duração duas horas e quinze minutos. 

O grupo apresentou uma participação atuante, respondiam com entusiasmo as 

questões e pareciam estar comprometidos com a demanda da pesquisa. A sessão correu de 

forma organizada e com ordenação das falas e seu término ocorreu naturalmente por 

considerar-se ter esgotado de forma satisfatória as questões em debate. 

O grupo apresentou as seguintes características: a média de idade foi de 39 anos, 

sendo 9 mulheres e 2 homens, todos casados e 5 tem mais de um filho. São estudantes da 

universidade 4 responsáveis, 3 são servidores técnico administrativos, 3 são docentes e 1 é 

esposa de docente. No grupo, 4 trabalham na área de saúde, 3 na área de humanas, 1 na área 

tecnológica, 1na área de educação e 2 em outras áreas. Nove pais/responsáveis permanecem 

seus filhos em período integral, e dois no turno da manhã.  

Quanto às refeições que as crianças fazem na escola obtivemos que 9 fazem todas as 

refeições e apenas 2 fazem somente a colação e o almoço por conta de seus respectivos turnos 

de permanência na instituição. Ainda foi constatado que 9 dos pré-escolares fazem seu 

desjejum em casa, e 2 que não se alimentam antes de sair para a creche.  
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Quanto a jantarem diariamente vimos que, 8 responderam que sim e 3 não. Sobre o 

preparo da alimentação em casa foi computado que 8 pais dizem que as refeições são feitas 

pela mãe do pré-escolar, 2 dizem que pela ajudante doméstica, e apenas 1 informa que tem as 

refeições preparadas pelo pai da criança. Sobre hábitos de fazer refeições na rua, observou-se 

que 4 pais não tem este hábito contra 7 que o fazem.  

A pesquisa sobre a prática de atividades físicas mostrou que 7 pais informam que 

seus filhos praticam, 2 não e 2 que raramente a fazem; sobre o hábito de frequentar shopping 

temos que 3 pais responderam que sim, 5 responderam que não, e 3 falaram que as vezes 

frequentam. 

 

5.1.2 Perfil dos Professores 

 

A entrevista individual foi realizada com sete professores, respeitando a data e locais 

escolhidos pelos mesmos. As entrevistas foram gravadas e também filmadas e houve a 

participação com o tempo médio de vinte e três minutos em cada entrevista. Os locais onde as 

entrevistas foram realizadas variaram, acontecendo desde a própria sala de aula na Creche 

UFF à livraria, igreja, shopping ou mesmo na casa do professor. 

Os participantes interagiram com a pesquisadora de forma entusiasmada, foram 

expressivos e demonstraram interesse em participar da pesquisa, sendo a receptividade do 

grupo muito boa o que provocou uma boa explanação das questões abordadas. 

Este grupo apresenta o seguinte perfil: a idade média encontrada foi de 35 anos, 

todos os professores são do sexo feminino, 5 são casadas e 2 são solteiras, 3 tem filhos. 

Em relação ao turno de trabalho, 3 professores trabalham no turno da manhã e 4 

trabalham no turno da tarde; 5 trabalham em outro local e 2 só trabalham na creche da UFF.. 

Em relação à alimentação diária, 3 fazem na escola o lanche da manhã (colação), 6 

professores almoçam na unidade estudada, 4 fazem na escola o lanche da tarde. Cinco tem o 

hábito de jantar; 6 preparam suas próprias refeições em casa, e 1 tem uma ajudante doméstica 

para preparar as refeições. 

Em relação ao lazer, 4 praticam atividades físicas e 2 não praticam. Três professores 

tem o hábito de frequentar shopping, 2 não têm este hábito, e 2 professores frequentam 

esporadicamente. 
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Quanto a jantarem diariamente vimos que, 8 responderam que sim e 3 não. Sobre o 

preparo da alimentação em casa foi computado que 8 pais dizem que as refeições são feitas 

pela mãe do pré-escolar, 2 dizem que pela ajudante doméstica, e apenas 1 informa que tem as 

refeições preparadas pelo pai da criança. Sobre hábitos de fazer refeições na rua, observou-se 

que 4 pais não tem este hábito contra 7 que o fazem.  

A pesquisa sobre a prática de atividades físicas mostrou que 7 pais informam que 

seus filhos praticam, 2 não e 2 que raramente a fazem; sobre o hábito de frequentar shopping 

temos que 3 pais responderam que sim, 5 responderam que não, e 3 falaram que as vezes 

frequentam. 

 

Nos quadros 1 e 2 são apresentadas as categorias e as subcategorias dos 

pais/responsáveis e dos professores que possibilitam ter uma visualização geral. 

 

Quadro 1 – Conjunto de temas expressos pelo Grupo Focal (pais/responsáveis) segundo 

categorias e subcategorias. 

 

Categorias Subcategorias F % Total 

 

Ações em 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional na 

percepção dos 

responsáveis 

Valorização da estratégia utilizada 52 54  

 

 

57% 

Estratégias e Criatividade das oficinas / interação 24 25 

Oferta do alimento/preocupação com o cuidado 

em saúde 

13 13 

Interação e envolvimento com as oficinas 8 8 

Total 97 100 

Ações 

Educativas 

Nutricionais: 

mudanças no 

hábito alimentar  

Estratégia ao experimento 33 46  

 

43% Extensão do cuidado em casa 33 46 

Estímulo para a linguagem 6 8 

Total 72 100 

Total Geral 169  100% 

 

 

Observa-se no quadro acima que a categoria I recebe um maior número de menções e 

diversidade de unidades de registro (subcategorias) que a categoria II ao analisar o corpus de 

produção da discussão de pais/responsáveis no grupo focal.  
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Quadro 2 – Conjunto de temas expressos pelos professores segundo categorias e 

subcategorias. 

 

 

 

No quadro 2 a produção das entrevistas com os professores também apresenta um 

maior número de menções (52%) na categoria I do que na categoria II (48%), entretanto, a 

categoria II recebe uma maior diversidade de unidades de registro (subcategorias).  

 

 

5.2.1 Categoria I: Ações em Educação Alimentar e Nutricional na percepção dos 

pais/responsáveis e dos professores 

 

A percepção das ações educativas se constitui na categoria I por concentrar o maior 

número de menções tanto dos pais/responsáveis pelas crianças como dos professores acerca 

das ações educativas implementadas na creche.  

Nesta categoria os temas foram agrupados considerando os sentidos das falas 

(unidades de sentido) dos sujeitos, permitindo o surgimento de oito subcategorias, sendo 

quatro provenientes da discussão dos pais/responsáveis, e três das falas dos professores. No 

quadro 3 apresentamos a percepção das ações educativas por grupo de sujeitos. 

 

Categorias Subcategorias F % Total 

Ações em 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional na 

percepção dos 

professores 

Estratégia de encantamento 55 68  

 

 

52% 

Envolvimento com as oficinas 20 25 

Valorização do alimento pelas oficinas/ cuidado em 

saúde 

6 7 

Total 81 100 

 

Ações 

Educativas 

Nutricionais: 

as mudanças 

no hábito 

alimentar  

Ações educativas estimulou o experimento no pré-

escolar e no professor 

27 36  

 

 

 

48% 

Extensão do cuidado (oficinas) na casa das crianças 16 22 

Extensão e interação em sala de aula 16 22 

Professor replicando ensinamentos nos espaços de 

trabalho e para a sua família 

11 15 

Criança replicando ensinamentos para outras 

crianças  

4 5 

Total 74 100 

Total Geral 155  100% 
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Quadro 3 – Subcategorias que emergiram da Categoria I: Ações em Educação Alimentar e 

Nutricional na percepção dos pais/responsáveis e dos professores 

 

Sujeitos Subcategorias F % Total 
 

 

Pais/responsáveis 

Valorização da estratégia utilizada 52 54  

 

54% 
Estratégias e Criatividade das oficinas / interação 24 25 

Oferta do alimento/preocupação com o cuidado 

em saúde 

13 13 

Interação e envolvimento com as oficinas 8 8 

Total 97 100 

 

Professores  

Estratégia de encantamento 55 68  

 

46% 
Envolvimento com as oficinas 20 25 

Valorização do alimento pelas oficinas / cuidado 

em saúde 

6 7 

Total 81 100 

Total Geral 178  100% 

 

 

Observa-se que a percepção das ações educativas pelos pais/responsáveis receberam 

um número maior de subcategorias e menções (54%) em relação a percepção dos professores 

(46%). 

 

5.2.1.1 Percepção das ações educativas pelos pais/responsáveis 

 

A percepção dos responsáveis quanto a implementação das ações educativas na creche 

gerou o aparecimento de quatro subcategorias, a saber: valorização da estratégia utilizada; 

estratégia e criatividade das oficinas/interação; oferta do alimento/ preocupação com o 

cuidado em saúde; e interação e envolvimento com as oficinas. 

 

* Valorização da Estratégia Utilizada 

 

A subcategoria Valorização da Estratégia Utilizada foi mencionada 52 vezes (54%) 

sendo a de maior expressão na percepção dos pais/responsáveis. Nesta subcategoria os 

pais/responsáveis abordam as estratégias utilizadas na creche enfatizando o valor que ela tem 

na construção de hábitos saudáveis de alimentação para seus filhos. As falas a seguir 

demonstram esta percepção. 

Aqui na creche não se oferece o que não é saudável, e ainda por cima se explica o 

porquê não devemos comer, tem que ter um diálogo com a criança, de 

convencimento e esclarecimento, a criança entendendo é outra coisa, mesmo que ela 

se sinta tentada a comer. (Estrela) 
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Na outra escola os pais reclamavam que não tinha alimentos não saudáveis, achavam 

rigoroso, e davam importância como se fosse um luxo ter aquele alimento que não 

faz bem para a saúde. As coisas saudáveis ficavam meio escondidas, aqui é o 

contrário, além de não oferecerem, se estimula a comer [alimentos mais saudáveis]. 

(Girassol) 

Sabemos que as crianças também podem ficar sujeitas a informações erradas sobre 

nutrição através de propagandas, rótulos e de toda uma publicidade baseada em marketing 

que, pode levar a mudanças dietéticas indesejáveis. Portanto, devido à inadequação das 

práticas alimentares entre crianças, devem ser adotadas estratégias educativas que enfatizem 

os benefícios da adoção de uma dieta equilibrada. Este é o grande desafio do serviço de 

nutrição e de seus profissionais quando realizam suas atividades em creches. 

As diversas atividades realizadas na creche, com diversas estratégias foram 

valorizadas pelos responsáveis inclusive considerando o trabalho, mesmo com toda a forma 

lúdica aplicada, como sólido, conforme fala Didi. 

[...] acho muito importante ter este trabalho sólido na escola porque eu tenho um 

amparo em casa para dar continuidade e estabelecer uma alimentação saudável e 

também geralmente a criança cria certa resistência com a mãe. (Didi)  

Alguns pais citam algumas estratégias como fundamentais como o registro a seguir. 

[...] eu gostei muito da parte da experimentação que as oficinas oportunizaram, ele 

levava mini bolo para casa e queria logo partir e dividir com a gente. (Neco) 

As estratégias elaboradas para estimular o hábito para uma alimentação saudável 

devem ser muito bem trabalhas e pensadas pelos profissionais tendo em vista que as mesmas 

concorrem ou são comparadas com estratégias influentes utilizadas no mundo midiático. Nem 

sempre as propagandas de fast food estão preocupadas com o aumento de peso ou o sobrepeso 

do indivíduo que irá consumir os seus produtos.  

Santos et al (2012) nos chamam a atenção sobre a intencionalidade de horários para 

divulgar produtos alimentícios, e que estes sugerem um possível direcionamento para a 

população infantil, sem um padrão alimentar consolidado; a influência afetiva de seus pedidos 

para os pais. 

A preocupação com o sobrepeso vem sendo observado em faixas etárias cada vez 

menores. Nesta direção, a proposta de inserir a educação nutricional na escola, através de 

várias atividades educativas sobre alimentação saudável, surgiu a partir desta constatação de 

que cada dia cresce o número de crianças e também de adolescentes com sobrepeso ou ainda, 

obesos. Considera-se que o acesso à informação que hoje as crianças estão submetidas e 
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também os fatores presentes no mundo contemporâneo, não contribuem com a aquisição de 

bons hábitos alimentares. Segundo Silva et al (2011) o acesso à informação não parece ter 

grande efeito para a construção de práticas alimentares saudáveis. 

A educação alimentar assume um papel fundamental para o exercício e o 

fortalecimento de conhecimentos sobre os alimentos quando se é ensinado ao individuo, 

principalmente capacitando-os em grupos, como preparar alimentos saudáveis. Esta interação 

do grupo contribui tornando o sujeito participativo, a aprender de forma coletiva, técnica de 

educação denominada de Construtivismo (SILVA et al, 2012).  

A estratégia de trabalho em grupo que foi implementado e estimulado com as 

atividades de educação nutricional com os pré-escolares foi favorável para se atingir a criança 

não só para a alimentação, mas para outros aspectos relevantes para a socialização da criança.  

A alimentação coletiva não é algo novo em alguns países. A assistência alimentar a 

criança que vai à escola tem sua origem no século passado. Durante a Revolução Francesa, 

em 1791, foi inaugurado na França o primeiro serviço de distribuição de merenda, sendo um 

trabalho voluntário de comunidade (MAZZILLI, 1987). Entretanto, no Brasil pelo próprio 

desenvolvimento do país e mudança no mundo do trabalho, as instituições como as creches, 

vêm a cada ano aumentando e recebendo um maior número de usuários, tendo que se adequar 

as normas vigentes no país.  

Vygotsky enfoca que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, 

mas fundamentalmente, uma relação mediada. As funções psicológicas superiores apresentam 

uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas 

auxiliares da atividade humana. Estes mediadores foram distinguidos por Vigotsky (2008) 

como instrumentos e signos (OLIVEIRA, 2010).  

Os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números), assim como o 

sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da historia humana e 

mudam a forma social e o nível de desenvolvimento cultural. Nesta faixa etária a linguagem 

utilizada pelos profissionais com os pré escolares para desenvolver bons hábitos alimentares é 

muito valiosa e deve ser observada pelo profissional responsável pela alimentação da creche.  

Na psicologia do Desenvolvimento Sociointeracionista de Vigotsky, o homem é um 

ser social, pois se constitui nas e pelas relações que estabelece com outros homens e com a 

natureza, sendo produto e produtor destas relações num processo histórico. Para o homem 

atingir o estágio de humanização de hoje foi necessário que dominasse a natureza para a 

produção de bens voltados para seu próprio sustento e para tanto foi preciso que dominasse as 

leis fundamentais que regiam a natureza (SILVA; DAVIS, 2004). 
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Dentro deste conceito, vemos como é importante a mediação no espaço escolar onde 

a interação das crianças com os adultos e com outras crianças, enriquece seu aprendizado e 

mostra um universo de possibilidades. O pré-escolar pode desenvolver suas potencialidades a 

partir de vários estímulos sendo a fala um importante instrumento de desenvolvimento.  

Assim, os profissionais de uma creche devem valorizar a comunicação através da 

fala mesmo que as crianças ainda, não saibam falar. A fala, o estímulo e a prática de ações 

que promovam hábitos alimentares favoráveis em prol de uma alimentação saudável, deve ser 

uma das metas no planejamento da instituição. A linguagem é então, destacada por Vigotstky 

como um instrumento básico criado pela humanidade importante na organização e 

desenvolvimento dos processos de pensamento (VIGOTSKY, 1988). 

A relação favorável dos profissionais da creche com as crianças visando a educação 

nutricional, não contribui somente para o período em que as mesmas estão na creche, mas 

para o futuro desta criança. Para Vigotsky (1988) as origens das formas superiores de 

comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o individuo mantém 

com o mundo exterior e que o homem não é apenas um produto de seu ambiente, ele  também 

um agente ativo no processo de criação deste meio. 

Então, considerando o pensamento de Vigostsky (1988), os momentos nas oficinas 

de educação nutricional, onde o diálogo direcionado às crianças é rico de significados e 

noções sobre os alimentos e a saúde, são movimentos onde as crianças podem captar 

informações que poderão ser armazenadas em um repositório rico de conteúdos que ajudarão 

em seu aprendizado e desenvolvimento. 

A fala de Carol amplia esta questão ao dirimir a responsabilidade para os pais nesta 

construção de melhores hábitos alimentares de seus filhos. 

Principalmente ela [a nutricionista] chamou os pais para uma realidade de 

responsabilidade quanto a qualidade da alimentação que oferecemos a nossos filhos 

e de uma seriedade que vai marcar a vida da gente. Traz uma metodologia que faz os 

pais pensarem nisto e de apresentar o universo da alimentação saudável nesta fase. 

(Carol) 

A Creche como instituição, tem o papel de formar um espaço complementar ao da 

família desde os primeiros anos de vida, se comprometendo a considerar a criança de maneira 

global, em todos os seus aspectos específicos enquanto cidadã que interage socialmente. 

Abeleira (2008) afirma que a Educação deve ser vista como um direito social de 

todas as crianças e assim, a escola se torna um espaço sócio interacionista. Deste espaço não 

pode ser desconsiderada a educação nutricional. 
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No contexto da alimentação coletiva na creche, o almoço, merenda e colação, além 

da alimentação propriamente dita, visam à formação de hábitos alimentares, higiênicos e 

sociais, e todos devem ser objetos da máxima atenção dos educadores e de toda equipe da 

creche (RIZZO, 1982). As atividades de educação nutricional desenvolvidas devem 

proporcionar às crianças diversas interações no meio escolar, onde as mesmas entrarão em 

contato com variadas formas de vivências educativas como: a contação de histórias, o preparo 

de receitas culinárias, a apresentação de um DVD e o teatro de fantoches. Estas estratégias 

pedagógicas foram elaboradas para a educação alimentar na creche universitária e provocaram 

grande interesse e envolvimento.  

Outras estratégias podem ser utilizadas e foram elaboradas para o desenvolvimento 

de bons hábitos alimentares como: Jogo da Saúde, a oficina de recorte e colagem, a utilização 

de banners dentre outros recursos, sendo todos fatores de estimulo da aprendizagem dos 

preceitos de uma alimentação saudável. 

Assim se evidencia ainda a subcategoria Valorização da Estratégia Utilizada de 

acordo com os posicionamentos dos responsáveis 

[...] para ele foi muito importante a Educação Nutricional na creche e ela deu a 

estrutura alimentar, a base. Até hoje ele come a fruta depois do almoço, acho que 

trouxe a consciência e formou uma cultura alimentar. (Estrela)  

Penso que a cantina da escola tem que ser pensada, tem que ter no mínimo a opção 

para a criança escolher melhor o que comer e tem que ter cuidados. Aqui eles foram 

explícitos de todas as formas no cardápio, nas oficinas de Educação Nutricional e 

também nas festas. (Frida) 

Para Rosa e Stange (2012) a escola resulta da totalidade de atos, ações, valores e 

princípios da realidade histórica e, portanto não é neutra. É então um espaço educativo, 

necessário, que complementa a atuação do homem enquanto ser histórico-cultural e 

consciente em sua evolução individual e social. Nas falas abaixo se observa como as 

atividades implementadas na creche acerca da alimentação permaneceram nas crianças: 

[...] A minha filha não perdeu o referencial da alimentação saudável, ela não está 

mais na creche e até hoje esta referência ela trouxe da creche universitária e também 

o hábito de não gostar de salgadinho e nem de refrigerante apesar da gente não 

gostar muito também, as noções passadas ficaram e formaram habito nela e até hoje 

ela pede para almoçar na creche UFF. (Vet) 

[...] alguém falou aqui da questão da escola que não discute isso com as crianças e 

aqui não, a criança escuta, tem uma conversa sobre o que faz mal a saúde. Ela não 

toma refrigerante por conta da Creche UFF e ela aprendeu a tomar suco aqui. (Frida) 
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O serviço de nutrição, os professores e os profissionais com quem os pré escolares 

entram em contato e também a sua família, exercem um papel social inestimável quando se 

refere ao desenvolvimento de hábito alimentar. A importância do papel do outro (social) no 

desenvolvimento do indivíduo cristaliza-se nas considerações feitas por Vygotsky sobre os 

processos de desenvolvimento e aprendizado onde eles, os processos citados, se desenvolvem 

de maneira dinâmica.  

As estratégias utilizadas para educação nutricional favoreceram os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem inclusive contribuindo para a troca alimentar como citado 

abaixo. 

A alimentação na creche foi muito importante para ela se adaptar a retirada do Leite 

Materno, pois ela recusava qualquer tipo de alimento e foi na creche que ela 

começou a largar o seio e aceitar a alimentação. (Frida) 

Desta forma, as estratégias implementadas para educação nutricional, foram 

valorizadas de acordo com as falas dos pais/responsáveis, pois os pré-escolares ficaram 

entusiasmados com a proposta educativa. Os responsáveis se mostram esperançosos pela 

intervenção positiva com vistas à promoção de saúde a partir da nova perspectiva alimentar. 

O ato de alimentar também implica em desenvolver outras áreas do cérebro como o 

controle motor. Dentre os aspectos psíquicos da alimentação na faixa pré-escolar, tem-se o 

estabelecimento da coordenação motora, o que possibilita a criança a se alimentar sozinha 

sendo conveniente incentivá-la a ter uma participação ativa no ato de comer. Neste sentido as 

crianças na creche universitária, eram estimuladas a olharem o alimento no prato a o levarem 

à boca com seus talheres na intenção de aumentar a sua destreza, propiciando a sua 

independência e consequente autonomia. 

Também deve considerar que os alimentos devem ser apresentados, mesmo aqueles 

que as crianças não tiveram a oportunidade de experimentar em casa. Pensando neste 

contexto, foi priorizado pela creche universitária, não esconder o alimento no prato utilizando 

outros alimentos misturados. Esta ação teve a intenção de respeitar a criança e fazer com que 

ela visse o alimento que muitas vezes não via em casa e assim, criar mais um canal de 

observação, de percepção no olhar o saudável. Desta forma houve o entendimento das 

famílias que não se tratava de obrigar as crianças a comerem e sim de se promover o acesso 

ao alimento saudável apresentando as crianças diversos tipos de legumes, verduras e frutas.   

Podemos então ver que a escola pode ser um espaço potencialmente interativo que 

pode interferir na educação alimentar das crianças contribuindo nas escolhas alimentares 
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saudáveis e assim se tornar também um local de promoção da saúde onde práticas saudáveis 

são transmitidas. 

O horário das refeições em uma creche que é uma pratica social cotidiana dentro da 

escola na perspectiva sócio interacionista, estes momentos proporcionam múltiplas 

possibilidades de interação entre as crianças e também com os professores. Então esta prática 

deve ser acompanhada pelos profissionais da nutrição e professores da creche. No cenário 

deste estudo, a natureza deste momento foi explorada no refeitório pela nutricionista quando 

planejou que estaria assistindo a distribuição das refeições. Durante este momento, foi 

possível uma ação pedagógica acerca do valor dos alimentos como também utilizar a 

linguagem para o convencimento da aceitação do experimento de um alimento novo.  

A criança deve ter a oportunidade de estudar culinária do seu país e outros locais e 

isto deve ser realizado, com instrumentos e signos que estimulem as mesmas. Segundo Garcia 

e Castro (2011), a palavra culinária vem do latim culinarius, que deriva da palavra culina, que 

quer dizer cozinha. Diz respeito à arte de cozinhar e pode ser caracterizada por um conjunto 

de aromas e sabores peculiares a uma dada cultura.  

A culinária agrega aspectos culturais por excelência quando se refere a pratos 

específicos, como são preparados pela família, que ingredientes, sabores característicos e 

modo de preparo e desta forma, a culinária é responsável pelas combinações de alimentos sem 

contar que a seleção e escolha destes alimentos variam nas diversas classes sociais. Na 

tentativa de apresentar alguns aspectos relevantes da culinária e receitas inusitadas, a creche 

universitária elaborou receitas que utilizassem um alimento que não tivesse boa aceitação e o 

transformasse em um ingrediente de uma deliciosa preparação como um bolo fofinho, um 

picolé ou uma pizza por exemplo. 

O profissional para trabalhar em creche necessita ser criativo e elaborar estratégias 

de ensino para que os alimentos não bem aceitos pelas crianças possam fazer parte do seu 

cotidiano. Assim algumas receitas foram inventadas, copiladas e outras modificadas e 

utilizadas na intenção de se explorar o alimento não aceito quando oferecido de maneira 

tradicional e o transformar em um ingrediente de uma preparação que pudesse ser mais aceita. 

Assim, foi com o pão de inhame com beterraba e muçarela, a torta de fibras, a gelatina de 

caqui, dentre outras receitas. Muitas outras preparações podem ser elaboradas para que haja 

aceitação do grupo. 

Nas oficinas de culinária, as crianças podem verificar a transformação do alimento, 

serem estimuladas a aprimorar outros sentidos como o visual, olfativo e tátil.  Na creche 

universitária, os pré-escolares, estiveram envolvidas com a execução das preparações, que 
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incluía a apresentação dos ingredientes e a devida importância de cada um para a saúde. Esta 

estratégia de interação despertou mais interesse para o experimento, pois manipular, preparar 

e provar alimentos estimulam o consumo da preparação pronta. A mistura diferente, quando 

realizada na perspectiva interacionista, atraiu os alunos assim como a transformação do 

alimento do qual eles não gostavam em uma preparação atraente e saborosa modificou a 

intenção das crianças em provar aquele alimento de que não gostavam a principio. 

Esta experiência apresentou-se como valiosa, pois os pré-escolares não recusavam a 

experimentar as preparações e ficavam ansiosas com a chegada da hora de provar aquela 

receita que eles produziram juntos no refeitório, independente do tipo de preparação, se doce 

ou salgada.  Muitos também, provavam a massa crua ou a preparação semi-pronta como foi o 

caso do bolo de agrião e do sorvete de beterraba e assim o gosto pela experimentação 

acontecia podendo ser uma sobremesa como o picolé de pinha, uma preparação do lanche da 

tarde como a torta de farelo de trigo com muçarela ou mesmo uma sopa de hortaliças na hora 

do almoço. 

Este período em que se utilizou as oficinas para estimular o uso dos alimentos pouco 

agradável para as crianças pode ser fundamental para promover modificações alimentares. 

Existe uma tendência nos pré-escolares de consumir alimentos com quantidade elevada de 

carboidrato, açúcar, gordura e sal, e baixo consumo de vegetais e frutas e esta é originada na 

socialização alimentar e depende, em grande parte, dos padrões de cultura alimentar do grupo 

social onde ela está inserida (RAMOS M et all, 2000,p.230 ). 

Atividade de culinária faz parte da vida de todos e torna-se interessante, à medida 

que envolve, vários saberes, não só se limitando à execução de uma receita, mas também 

desenvolvem conceitos ligados a vários outros assuntos como: higiene pessoal, à Matemática 

(medidas), Português (verbalização e leitura das receitas) e as demais Ciências (SILVA et al, 

2012) 

Assim, Garcia e Castro (2011) consideram a culinária como uma prática social que 

funciona como um amalgama de elementos individualizados e coletivos, agrega o 

conhecimento tradicional e também é inovada com informações advindas de outras vivencias; 

ela se apresenta como um espaço apropriado e promissor para intervenções que visem 

promover a troca de experiências e um aprendizado holístico sobre alimentação e nutrição. Os 

autores ainda ressaltam que a culinária tem o poder de organização social e é atribuído a ela o 

papel de organizar a sociedade, introduzir responsabilidades, compartilhamentos e laços 

sociais que se estabeleceram com o preparo da comida.  

 



53 

* Estratégias e Criatividade das Oficinas/Interação  

 

A subcategoria Estratégias e Criatividade das Oficinas/Interação obteve na pesquisa 

24 menções (25%) e abordou a criatividade das oficinas e a interação das crianças, das 

famílias e dos professores, bem como a variedade e as formas de apresentação dos alimentos a 

criança. 

Segundo os responsáveis pelas crianças da creche em estudo, a culinária, despertou 

muito entusiasmo e interesse nas crianças que comentavam em casa, a respeito das misturas 

fora do comum, dos ingredientes e do quanto era gostosa a preparação. As falas abaixo 

ilustram este fato. 

As minhas filhas sempre comentavam sobre as receitas e seus ingredientes e isto é 

muito legal porque as vezes a gente não tem muito tempo de ir para a cozinha. (Didi)  

A minha filha até hoje gosta de ir para a culinária e até hoje é uma diversão ir para a 

cozinha. Vem o discurso dela „Vamos fazer um doce saudável, é uma alimentação 

saudável... (Lumiere) 

O trabalho da creche eu acompanho há anos e é de uma criatividade enorme [...].Até 

hoje ela me cobra a forma de apresentação do alimento à mesa, o enfeitado. 

(Borboleta) 

Vê-se que criatividade das crianças foi trabalhada através do entusiasmo, do gosto e 

do prazer que tinham em participar das oficinas de educação nutricional. A imaginação era 

aguçada e as crianças buscavam trabalhar com projetos que focassem o alimento e assim 

acabavam estimulando os professores a trabalharem com a temática da alimentação saudável.   

[...] através destes trabalhos das oficinas, da culinária vimos que foram 

desenvolvidos vários projetos sobre alimentação através dos professores da creche, 

as crianças pediam e os professores notaram o entusiasmo das crianças com aquela 

vivencia nas oficinas de educação nutricional. (Vet) 

As receitas praticadas nas oficinas tiveram a aprovação também das famílias que 

passaram a fazer parte do cardápio de suas comemorações festivas em família. 

Segundo o relato dos pais, as oficinas de culinária era a atividade que as crianças 

mais gostavam. As crianças levavam para casa, as experiências e as novidades que 

exteriorizavam para os pais através da fala ou levando a prova do alimento produzido por 

eles. A culinária foi também para os pais motivo de estimulação em casa, pois acharam uma 

saída para atrair as crianças para a cozinha e desenvolverem suas receitas. 
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[...] chamou-me a atenção uma receita da oficina de culinária que você fez que foi a 

torta seca de maça e esta receita passou a fazer parte dos encontros da família. É 

uma receita muito fácil de fazer e muito gostosa. (Didi)  

O que eu vivenciei na Creche também de certa forma complementou a alimentação 

da minha casa já que eu buscava alimentos menos gordurosos e assim trazendo 

receitas variadas que eu nem imaginava que se poderia fazer para as crianças. 

(Neina) 

O sistema de signos (fala, instrumentos, oficinas e outros) utilizados pelos 

profissionais na creche universitária, tiveram um caráter educativo e estimulador nos 

domicílios onde as famílias puderam aproveitar deste recurso para estimular as crianças na 

prática de uma culinária saudável. Então as diversas atividades elaboradas visando a educação 

nutricional extrapolaram os muros da escola. Para Vigotsky (2008), os signos que são 

utilizados nos espaços escolares podem mudar a forma social e o nível de desenvolvimento 

cultural. Este pensamento é reforçado na fala abaixo. 

A grande variedade de alimentos oferecida na creche modificou também os hábitos 

da minha família. Eu também modifiquei o padrão alimentar que recebi da minha 

família por que a gente sempre acaba reproduzindo aquele habito que recebemos de 

nossos pais e acaba não vendo a monotonia, a repetição. (Carol) 

A contação de histórias para Coscrato et al (2010), um outro signo que mediou a 

educação nutricional, foi um diferencial na aceitação pelas crianças de uma proposta de 

ensino das práticas saudáveis na alimentação. Foram desenvolvidas histórias de vários 

alimentos como leguminosas, hortaliças e frutas utilizando-se uma coleção intitulada no 

Reino da Frutolândia e no Reino das Hortaliças, assim como jogos e utilização de DVD‟s. 

Torna-se apropriado dizer que a aprendizagem mediada é apontada como uma forma de 

interação que desenvolve as atitudes e competências básicas para uma aprendizagem efetiva, 

possibilitando uma dinâmica de desconstrução e reconstrução de conhecimentos e 

informação. 

Moreno (2009) ressalta que o sucesso de uma contação de histórias depende muito 

das pessoas envolvidas, bem como de um espaço físico adequado. Quando o professor conta 

uma história, expressando-se com uso de voz e gestos, de forma a imitar o personagem, ora 

sorrindo, ora chorando, faz com que os alunos viajem nas asas da imaginação de um mundo 

mágico e inesquecível. 

O contato com a alimentação realizada, com os alimentos ainda sem nenhuma 

preparação é fundamental para a aprendizagem da criança acerca dos alimentos. Poder 

acompanhar todo o processo desde a lavagem dos alimentos até o momento de ser comido, é 
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fundamental. Para Vigotsky (OLIVEIRA, 2010) o aprendizado ou aprendizagem é o processo 

pelo qual o individuo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu 

contato com a realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas. 

A educação alimentar pode ser feita em qualquer espaço, basta o profissional 

planejar, explorar e valorizar este momento em que ocorre a interação entre ele e o grupo de 

crianças. A mediação feita pela nutricionista aconteceu em vários espaços da creche, a saber: 

na sala de aula, no pátio, no refeitório ou na grama do parquinho e desta forma a participação 

das crianças era natural e espontânea. O ensino aprendizagem para Vigotsky, inclui sempre 

aquele que aprende e aquele que ensina e a relação entre essas pessoas. Desta maneira, para 

Vigotsky o aprendizado tem um sentido mais amplo, mais abrangente, sempre envolvendo 

interação social (OLIVEIRA, 2010). 

Os signos para Vigotsky (2008) então seriam a linguagem, a escrita, o sistema de 

números e o sistema de instrumentos que são criados pelas sociedades, seriam objetos sociais 

e mediadores da relação do individuo com o mundo ao longo do curso da historia humana e 

estão ligados ao trabalho e a transformação da natureza. 

Rabello e Passos (2012) destacam que na psicologia interacionista de Vigotsky, a 

linguagem favorece o desenvolvimento do individuo, inclusive para a aquisição de 

conhecimentos a partir da interação do sujeito com o meio. O sujeito é interativo, pois adquire 

conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais e de troca com o meio, a partir do 

processo de mediação. 

A forma como foram elaboradas as atividades de educação nutricional provocou 

muito entusiasmo nas crianças que levavam para casa a intenção de contar a experiência 

vivida. Abaixo segue a fala de um responsável que remonta esta afirmativa. 

As meninas comentavam sobre as receitas, os ingredientes e é legal porque às vezes 

gente não tem muito tempo em casa para ir para a cozinha. (Didi) 

[...] ela comentou muito das oficinas e ela falava bastante das oficinas e o primeiro 

texto que ela fez foi a receita do bolo de aipim e ela queria fazer na hora. Os projetos 

feitos com os alimentos foram muito importantes e a contação de história chegava 

sempre e ela repetia muito. As receitas vindas na agenda ela comentava que fazia. 

Acho que a contação de história era muito importante porque ela gostava e também 

de botar a mão na massa. (Vet) 

O entusiasmo de contar o que ocorreu na creche para os familiares em relação às 

atividades de educação alimentar, favoreceram outros aspectos considerados fundamentais no 

desenvolvimento humano, o controle do ambiente e do comportamento. Segundo Vigotsky 

(2008) a fala e a linguagem ajudam a criança a controlar o ambiente antes mesmo de controlar 
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seu próprio comportamento. Há com o ambiente, além de uma produção de novas relações, 

uma nova organização do próprio comportamento. No ser humano o intelecto então, é 

produzido pela criação destas novas formas e, constitui a forma especificamente humana, do 

uso de instrumentos (VIGOTSKY, 2008). 

As atividades de educação nutricional com pré escolares necessitam oportunizar o 

manuseio dos alimentos trabalhando diversos sentidos como o olfato e o tato. No cenário 

deste estudo, as crianças podiam fazer perguntas interagindo com a nutricionista que ia 

conduzindo a sua fala de acordo com o interesse das crianças estimulando a participação das 

mesmas para manter o interesse das crianças. A figura da nutricionista é de grande valor 

quando valoriza a interação com crianças, retirando dúvidas, dando voz a um ser que ainda é 

iniciante até mesmo na forma mais elementar de expressão e aprendizado – a fala. Para 

Vigotsky, segundo Oliveira (2010, p. 60), uma aprendizagem que possibilite o despertar de 

processos internos do individuo, e que ligue o desenvolvimento da pessoa com o ambiente 

sociocultural em que vive não ocorre plenamente sem o suporte de outros indivíduos da sua 

espécie.  

Na atividade utilizando-se o lúdico existe um mediador que se interpõe entre o 

aprendiz e o mundo dos estímulos, facilitando a interpretação e a significação destes por meio 

da participação, do envolvimento e da motivação do sujeito (COSCRATO et al, 2010). 

Desta forma o papel da intervenção pedagógica se faz essencial para o 

desenvolvimento da criança uma vez que é na zona de desenvolvimento proximal que a 

interferência de outros indivíduos é a mais transformadora (OLIVEIRA, 2010).  

Então, a nutricionista, pode elaborar atividades diversas para a Educação Nutricional 

na creche com pré-escolares como: teatro de fantoches, contação de histórias, a culinária, jogo 

da saúde, a história pelo DVD, recorte e colagem como estratégias para criar oportunidades de 

aprendizagem adequadas ao desenvolvimento infantil e à construção do conhecimento. 

As atividades acima tendem a facilitar o desenvolvimento de habilidades como ouvir, 

esperar, respeitar o outro, pois neste momento, as crianças aprendem a esperar a sua vez para 

ajudar no preparo adicionando algum ingrediente, a perguntar, a tirar dúvidas e outras 

ocorrências quando pensa-se em interação social. 

Atividades com o fantoche tende a aperfeiçoar a oralidade, a imaginação e o lúdico 

de cada um, uma vez que as crianças podem interagir com os mesmos. Enfim, deve-se 

planejar atividades de educação nutricional que permitam às crianças se expressarem e que 

favoreçam seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.  
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Para Vigotsky é necessário ampliar a experiência da criança a fim de que uma base 

suficientemente sólida para a atividade criadora seja construída. Assim, quanto mais ricas e 

diversificadas forem as experiências, as interações da criança com o mundo (outros sujeitos e 

objetos) e as atividades que ela é incentivada a realizar, maiores serão suas possibilidades 

criadoras e mais rica será sua criatividade, porque maior será o material de que sua 

imaginação poderá dispor na construção de algo novo (CASTRO, 2006). 

Os responsáveis perceberam algumas atitudes das crianças que foram resultantes das 

ações educativas nutricionais implementadas e implantadas no cotidiano da creche 

universitária, como apresenta-se nas falas abaixo. 

Acho super importante este projeto da criança identificar o que é a comida e porque 

é importante comer. Ter uma relação de conhecimento com o alimento. Você não 

esconde a comida, ela cria uma identidade e um hábito com a comida de forma 

saudável. Cria uma identificação do alimento e na medida que não se esconde para 

ela comer, ela cria um hábito porque aprende. (Frida) 

Ele passou a comer muito melhor depois que frequentou a creche, tem coisas que ele 

escolhe mas passou a valorizar os alimentos e ver a sua importância. Creio que [a 

creche] estabeleceu uma formação e uma cultura alimentar nele. Na escola que ele 

está hoje ele não aceita a comida depois da referência que ele teve da comida da 

creche, ele rejeita. (Estela) 

A consciência dos pais sobre o papel social da creche como instituição educativa é 

muito importante na medida em que esta compreensão corresponderá a expectativa de 

atendimento e à satisfação com o serviço prestado pela mesma. A família espera que a 

interação social na escola, proporcione varias possibilidades de crescimento da criança, 

promovendo alterações no comportamento como um todo e a alimentação pode ser 

influenciada por este coletivo. 

Neste prisma, a creche é tomada como um dos possíveis contextos de 

desenvolvimento, sendo o cuidado e a educação das crianças, compartilhados com outros 

adultos. Esta interação social colabora com o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Então, o período pré-escolar é de suma importância para o futuro desta criança 

inclusive colaborando para estabelecer um perfil frente ao seu comportamento na escola, se 

apático ou alerta, se sadio ou doente, se ajustado na sociedade ou desajustado. 

[...] eu percebi que havia uma criatividade enorme nas receitas como também em 

colocar as crianças naquelas atividades. (NEINA) 

Sabe-se que no Brasil estamos diante de uma mudança no consumo nutricional 

caracterizada pela presença de alimentos industrializados e também o frequente uso dos fast 
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foods. Os alimentos preparados nos fast foods são geralmente preparados para chamar a 

atenção aos olhos, mas nem sempre são preparações saudáveis. Entretanto, as outras 

preparações, mesmo que não sejam aquelas que as crianças rejeitam como, verduras e 

legumes, podem ser agradáveis aos olhos se preparadas de forma atrativa.  

Ela até hoje monta arrumadinho o prato com formato de rosto ou de qualquer coisa 

que chame a atenção e não seja tradicional. As oficinas de carinhas de saladas são 

um incentivo até hoje. (Borboleta) 

[ela] reclamou uma vez da apresentação da cenoura que eu ralei, logo disse que não 

gostava assim, tinha que ser quadradinho como na creche. (Lumiere) 

Neste sentido, a apresentação dos alimentos à criança de forma atraente e 

estimuladora, foi uma preocupação do serviço de nutrição. O profissional responsável por um 

serviço onde a clientela são crianças deve preocupar-se em orientar a levarem para a mesa 

saladas enfeitadas, utilizando instrumentos como forminhas para fazer biscoitos e apresentar 

legumes e verduras formatadas. Na creche foi utilizada esta estratégia, por exemplo, com a 

beterraba cozida em forma de bichinhos, flores e corações na intenção de fazer a criança ter 

mais gosto em comer o alimento, ou seja, atraí-la com estimulo.  

Considerando as falas dos responsáveis acima apresentadas, as atividades educativas 

em alimentação saudável foram satisfatórias, pois marcaram não só a crianças, mas também, 

os seus familiares. Além disso, contribuíram para que as famílias despertassem para o 

compromisso em manter hábitos alimentares saudáveis em seus lares utilizando a criatividade 

como meio de estimular seus filhos. 

 

* Oferta do alimento/preocupação com o cuidado em saúde 

 

A subcategoria Oferta do Alimento/Preocupação com o Cuidado em Saúde agrupou 

os sentidos dos responsáveis acerca da oferta do cardápio variado na escola e teve 13 menções 

(13%). Abaixo apresentamos algumas falas. 

Eu comecei a ligar alimentação e saúde, mas não é fácil porque tem as influencias da 

família e procuramos também agir dentro das normas saudáveis da escola. A minha 

outra filha tem mais hábito de comer industrializados, diferente do irmão. (Neco) 

[...] eu percebi que havia um cuidado com a alimentação [...]. (Neina) 
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As ações educativas implementadas de acordo com as falas dos responsáveis 

causaram impacto e uma impressão positiva no cuidado da saúde das crianças não observado 

pelos mesmos anteriormente em outros espaços escolares já experimentados. 

[...] gostei da não entrada de alimentos prejudiciais na creche, isto fez toda a 

diferença para garantir que não houvesse prejuízo para as crianças [...]. (Neina) 

[...] aqui se oferece o saudável e na outra escola só tem o não saudável e aí a criança 

fica angustiada e pede, não tem jeito. É muito importante não se ter o que não é 

saudável para não deixar a criança tentada. (Girassol) 

As ações educativas nutricionais implementadas foram elaboradas considerando 

diversos aspectos quando se pensa em alimentação nas primeiras fases da vida neste caso, 

com pré escolares. Buscou-se apresentar os alimentos de forma em que os mesmos atraíssem 

a curiosidade e chamasse à atenção visto que, muitas são as influências que perpassam para o 

desenvolvimento de hábitos alimentares como cultura, religião, estímulo das pessoas com 

quem as crianças convivem e outros fatores. 

O padrão da alimentação do pré-escolar é determinado especificamente, por suas 

preferências alimentares, e sabe-se que muitas crianças nesta faixa etária, têm medo de 

experimentar novos alimentos e sabores, fenômeno este chamado de neofobia alimentar que 

dificulta a aceitação de uma alimentação variada e adequada. 

A influência parental, ou seja, da família sobre as escolhas alimentares pode se 

manifestar de várias maneiras: por meio da aquisição de gêneros alimentícios (ditados em 

parte, pela renda, instrução e pela classe social), da religião e da cultura; seus comportamentos 

durante as refeições e suas reações aos alimentos podem servir de modelo para as crianças e 

na transmissão de informações sobre os alimentos, ensinando quais alimentos são saudáveis,  

por exemplo. Na fala abaixo observa-se que a creche vem transmitindo informações sobre a 

alimentação saudável. 

[...] a questão de se estabelecer o serviço nos moldes do projeto do alimento 

saudável foi crucial porque ela não deixa entrar o alimento não saudável e a criança 

não entra em choque com aquilo que não é saudável, mas que está na frente dela. 

(Estrela) 

A maior parte dos animais nasce preparada para buscar seus próprios alimentos e 

adquirir de forma rápida certa autonomia nesta busca, mas na espécie humana esta autonomia 

se dá mais tarde. Sabemos que as diferentes culturas foram elaborando muitas maneiras de 

conceber a forma de suas refeições além de, determinados procedimentos para alimentar 

crianças pequenas e ensiná-las a comer por si mesmas (OLIVEIRA, 2000). 
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No espaço da pré-escola a alimentação oferecida deve ser atrativa e preparada com 

segurança considerando os padrões culturais e de desenvolvimento do planejamento dos 

cardápios onde o refeitório deve ser um ambiente que propicie a estimulação do apetite e a 

formação de hábitos adequados. 

Segundo Ramos et al (2000) os fatores psicossociais influenciam as preferências 

alimentares desde o momento do nascimento e uma correta introdução dos novos alimentos 

no primeiro ano de vida, com uma adequada socialização alimentar assim como, a 

disponibilização de variados alimentos, permite a criança iniciar a aquisição as suas 

preferências que determinarão o seu padrão de consumo alimentar.  

Dentro deste contexto as ações educativas no espaço escolar em estudo utilizou de 

criatividade tanto na apresentação dos alimentos à criança como também no recurso utilizado 

para ensinar a criança a conhecer e a escolher melhor os alimentos vencendo a barreira da 

primeira experimentação. 

A vontade de provar e experimentar ela não perdeu, digo que ela não resiste tanto a 

experimentar o novo e junto com as crianças da turma dela ela foi motivada a isto. 

(Borboleta) 

Percebi a evolução da [filha] na aceitação da alimentação e foi fantástico, comigo 

faz guerra para comer até hoje, mas na creche ela come tudo: salada, legumes, enfim 

tudo que oferecem ela aceita bem. (Lumiere) 

* Interação e Envolvimento com as Oficinas 

 

A subcategoria Interação e Envolvimento com as Oficinas de educação nutricional 

obteve 8 menções (8%) e abordou a vivência das crianças. Foi tão significativa a interação e o 

envolvimento que uma delas ao experimentar alimentos no fast food, fez crítica sobre a perda 

de vitaminas que os alimentos servidos podem ter neste local como menciona Neina. 

[...] eu apoio completamente, deveria ter isto em todas as escolas, sei que ele teve a 

base da alimentação saudável através da vivencia da creche e outro dia no Mac 

Donald ele reclamou que a maça estava descascada e que estava com menos 

vitaminas. (Neina) 

O envolvimento das crianças com as oficinas foi intenso chegando ao ponto que 

tomaram gosto pela preparação de alimentos e gostaram de acompanhar os seus responsáveis 

na culinária em seus lares conforme apresenta-se abaixo. 
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[...] eu gosto de fazer comida no final de semana e ela adora ir junto comigo para a 

cozinha porque se lembra das oficinas da creche e fazer as receitas é uma lembrança 

boa para ela. (Vet) 

A literatura sobre nutrição infantil evidencia que o comportamento alimentar do pré-

escolar é direcionado em primeira instância pela família, da qual ela é dependente e, 

secundariamente, pelas outras interações psicossociais e culturais da criança.  E a creche 

universitária colaborou para o desenvolvimento de bons hábitos alimentares, explorando as 

interações com as crianças pensando na qualidade da alimentação (RAMOS et al, 2000).  

O estilo de vida moderna leva a substituição da comida caseira por alimentos 

inadequados e a prática alimentar de se utilizar de maneira excessiva as preparações 

gordurosas, açucares, doces e bebidas açucaradas deixam vestígios de uma má alimentação no 

organismo, sendo as crianças fortemente afetadas. Assim, as ações direcionadas para 

alimentação devem levar em consideração muitos fatores que não favorecem uma alimentação 

saudável. 

A alimentação inadequada repleta de carboidratos, alimentos açucarados e gorduras é 

um dos fatores que contribui para o aparecimento de doenças crônico-degenerativas no ser 

humano, que são hoje a principal causa de mortalidade no adulto. É consenso que, 

modificações no comportamento alimentar se impõem para, prevenir doenças relacionadas à 

alimentação e promover a saúde do indivíduo (RAMOS et al, 2000).  

No mundo, na atual conjuntura, onde as mulheres trabalham e pouco tempo se tem 

para as pessoas, as crianças vêm se alimentando com itens que não deveriam fazer parte do 

cardápio das mesmas. Estudos recentes demonstram que as crianças e adolescentes estão 

aderindo a um comportamento alimentar dos adultos com o aumento do consumo de produtos 

com alto teor energético e redução das frutas, verduras e cereal (SILVA et al, 2012). 

Uma vez que é na infância que o hábito alimentar se forma, é necessário 

entendimento dos seus fatores determinantes, para que seja possível propor processos 

educativos efetivos para mudança do padrão alimentar da criança (RAMOS et al, 2000).  

Com esta subcategoria, vê-se na fala dos responsáveis que a creche exerceu 

influência considerável para os pré-escolares quando, a partir das ações educativas, 

proporcionou interação com outros tipos de alimentos e foram envolvidos por outras 

preparações que nem sempre, são possíveis de serem elaboradas em suas casas devido a 

diversos fatores advindos do mundo moderno. 
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Dentre as influencias que determinam o estabelecimento dos hábitos alimentares, 

destacam-se: os fatores culturais, fatores econômicos, fatores sociais e fatores psicológicos já 

apresentados. 

Nos últimos tempos estão ocorrendo diversas mudanças na sociedade, 

principalmente em função do fenômeno da globalização. Estas mudanças refletem a 

necessidade de novas políticas públicas e, principalmente, na criação de produtos para atender 

as novas formas de consumo, destacando-se no ramo alimentício e especificamente, nos locais 

onde as crianças passam maior parte do tempo, nas creches.  

Dentro desta perspectiva e considerando a necessidade urgente de se promover a 

saúde reconhecendo a alimentação como um dos pilares para que isto ocorra, é preciso 

capacitar ou estimular a comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde 

fazendo com que a mesma participe desse processo de educação nutricional. 

Assim, as orientações dadas pela nutricionista no processo educativo implementado 

na escola teve a intenção de modificar hábitos e, além disso, proporcionar à experimentação 

de novos sabores na promoção de modos de vida saudáveis. 

Eu também considero que fui tocada pelas orientações da creche, das oficinas, uma 

vez que eu estava passando a viver sem a minha mãe por perto e se alimentar é um 

ato de afeto. Alimentar as crianças passou a ficar muito difícil sem a presença da 

minha mãe e morando num bairro desconhecido por que eu não sabia me organizar, 

mas ela [a nutricionista] disse que o espaço e o fogão eram meus e que eu tinha que 

assumi-lo. Nesta época [a nutricioista] me ajudou muito e fui muito sensibilizada e 

meu marido também. Então ela [a nutricionista] me ensinou a fazer as compras e a 

me organizar para não prejudicar as crianças. (Carol) 

Segundo Ramos et al (2000) os fatores psicossociais influenciam as preferências 

alimentares desde o momento do nascimento e uma correta introdução dos novos alimentos 

no primeiro ano de vida, com uma adequada socialização alimentar assim como, a 

disponibilização de variados alimentos, permite a criança iniciar a aquisição as suas 

preferências que determinarão o seu padrão de consumo alimentar e consequentemente 

contribuirá com a sua saúde. 

Para Kachani et al (2005) a seletividade alimentar caracteriza a criança que apresente 

recusa total ou parcial a determinados tipos de alimentos e, geralmente os alimentos mais 

rejeitados são verduras, legumes e frutas onde se manifesta a tríade: recusa alimentar, pouco 

apetite e desinteresse pelo alimento. Esta tríade deve ser trabalhada pela creche, pelos 

profissionais, pelos familiares ou nos locais onde habitam crianças, para que as mesmas não 

passem a desgostar da alimentação que tem enorme valor nutritivo e que possui relação direta 

com sua saúde. 
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É comum também acontecer à anorexia fisiológica que não é considerado como um 

distúrbio verdadeiro e instala-se na maior parte das vezes entre os 6 e 12 meses podendo durar 

cerca de 4 a 5 anos onde a criança apresenta diminuição do apetite. Além disso, neste período 

o interesse pelo alimento é substituído pela enormidade de estímulos e descobertas que a 

criança faz no meio ambiente e geralmente, nos anos subsequentes as mesmas não alteram do 

estado nutricional (KACHANI et al, 2005). 

Sabe-se que o desenvolvimento infantil está relacionado ao aumento do grau de 

autonomia e o processo de socialização; desta forma, a alimentação, que até então era a 

principal fonte de prazer, passa a um plano secundário na fase pré-escolar onde a criança se 

encanta com um universo de descobertas e possibilidades. Este fator também corrobora para 

aquisição de hábitos alimentares insatisfatórios. 

Evidencia-se que as instituições que possuem creches e que oportunizam as crianças 

uma alimentação em grupo podem estimular a formação de bons hábitos além de aproveitar o 

caráter social e afetivo das refeições a mesa, pois é de pequeno que se formam os bons hábitos 

de comer a mesa, interagindo com outras pessoas. 

As instituições como as creches, devem ter um projeto visando à educação alimentar. 

Não só os profissionais devem ser preparados, mas estarem trabalhando pautados em um 

projeto com metas estabelecidas.  

Algumas políticas já existem visando subsidiar as ações educativas nutricionais 

como é o caso do Projeto Cantina Saudável. A Creche, cenário deste estudo, teve então suas 

práticas reformuladas no ano de 2004, através da implantação do Serviço de Nutrição com o 

apoio do Projeto da Cantina Saudável. Observou-se que a utilização somente de alimentos 

saudáveis na escola como preconizado na Portaria 02 de março de 2004, causou satisfação às 

famílias na medida em que não viam na escola a oferta ou a exposição de seus filhos a um 

alimento não saudável.  

Torna-se apropriado ressaltar que o ensino a respeito de alimentos e alimentação 

saudável deve ser aplicado de maneira participativa e que provoque o envolvimento das 

crianças e para tanto, o planejamento deve ser idealizado de forma antecipada pela 

nutricionista e adaptada de acordo com a faixa etária das turmas a fim de que pudesse atingir 

as crianças nas suas especificidades. 

A forma criativa e lúdica de planejar as oficinas deve ser pautada no entendimento de 

que as crianças precisavam ser atingidas e tocadas pelas ações educativas de uma maneira que 

alcançasse o seu universo, o mundo infantil. Segundo Moreno (2009) através do lúdico seja 
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ele de que natureza for, a criança exercita a abstração saindo de seu mundo concreto e 

capacitando-se a desenvolver o pensamento. 

Todas as atividades, mesmo aquelas que não tiveram fim exclusivamente à 

alimentação como: comemorações, festas e outras atividades, o planejamento da educação 

nutricional deve estar presente. A rotina das comemorações festivas na escola, cenário do 

estudo, sofreu influencia do Projeto da Cantina Saudável, sendo uma forma de educar as 

crianças, uma vez que eram oferecidos lanches saudáveis e sucos variados inclusive nos 

aniversários infantis onde não eram utilizadas frituras, guloseimas ou refrigerantes.  

 

 

5.2.1.2 Percepção das ações educativas pelos professores 

 

Esta categoria apresentou três subcategorias, a saber: estratégia de encantamento; 

envolvimento com as oficinas; e valorização do alimento pelas oficinas/cuidado em saúde. Ela 

abordou acerca do que os professores perceberam das atividades executadas para a educação 

nutricional visando à promoção do cuidado em saúde no espaço escolar.  

Também puderam expressar a suas percepções sobre as atividades lúdicas e outros 

signos utilizados com as crianças para a educação nutricional. Ressalta-se que os professores 

foram também mediadores, facilitadores e colaboraram com as práticas educativas em 

alimentação saudável nos vários espaços aplicados.  

 

* Estratégia de Encantamento 

 

A percepção dos professores sobre a contação de história e de outras atividades 

lúdicas possibilitou o surgimento da subcategoria Estratégia de Encantamento, a qual obteve 

55 menções (68%). Esta subcategoria apresenta falas sobre a originalidade das estratégias 

pedagógicas utilizadas pelo serviço de nutrição.  

A palavra encantamento foi aqui utilizada pois representa bem o que os professores 

verbalizaram acerca da criatividade das ações educativas nutricionais adotadas pela 

nutricionista da creche.   

[...] uma coisa muito importante foi o uso das receitas novas e o uso o tempo todo do 

lúdico também. (P-5)  
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Os professores também perceberam as estratégias que mais encantavam as crianças 

conforme apresenta-se abaixo. 

[...] gostavam da contação da história, do contexto de se levar de outra forma o 

alimento a mesa como foi o caso do bolo doce de agrião e o de feijão preto, ali a 

cultura alimentar era ampliada. Os pais diziam que a creche era natureba. (P-7) 

[...] super importante e necessária a contação de histórias, e era também um apoio 

muito grande para nós professores na hora da distribuição da comida no refeitório. O 

lúdico e a culinária encantavam e era um braço estimulador das crianças. (P-7)  

[...] creio que todas as oficinas eram atraentes, mas a contação de história utilizando 

o fantoche prendia muito atenção deles e também manipular os alimentos na oficina 

de culinária. (P-1)  

Tomar contato com a história antes de apresentá-la às crianças é um cuidado que 

cabe ao contador, pois é preciso averiguar se ela é engraçada ou séria, alegre ou tristonha, a 

fim de preparar as crianças. O uso da entonação de voz apropriada ao movimento da história 

contribuirá para a criação de um clima favorável ao envolvimento de todas as crianças 

(MORENO, 2009). 

O mediador deve cuidar para que as atividades sejam apresentadas de forma lúdica, 

pois assim, favorece o afeto no processo de aprendizagem. São momentos de criação nas 

quais a criança tem a possibilidade de extravasar seu imaginário na construção do saber. É o 

que costumamos chamar de saber com sabor, com a liberdade de inventar, de aprender e de 

brincar (ROJAS, 2007). A fala abaixo demonstra que as atividades, apesar de se tratar de algo 

importante para a saúde, eram apresentadas considerando-se o universo infantil. 

Creio que todas as crianças foram de certa maneira bem estimuladas pelas oficinas 

da nutricionista porque também era tudo muito lúdico, e portanto pertencia ao 

universo infantil. (P-3)  

Os professores puderam perceber que a contação de histórias foi uma estratégia 

muito bem recebida pelos pré-escolares. Nos momentos da estratégia da contação de histórias, 

um elo é estabelecido entre criança e história: há envolvimento emocional, algumas vezes, por 

meio da identificação com os personagens e, muitas vezes, da projeção da criança dentro da 

narrativa. Ocorre um envolvimento de natureza intelectual, emocional e imaginativo 

construído pelas possibilidades trazidas pela história: situações de conflito, prazer, raiva, 

medo, frustração, alegria, etc. Ao experimentar essas possibilidades temporariamente através 

do enredo e dos personagens, favorece a ampliação das experiências da criança (ARAUJO, 

2009). 
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Assim, mesmo sem saber ler, a criança deve ver folhear, tocar e apreciar os livros, 

sempre mediado pelo adulto. Essa mediação do adulto nos processos de leitura é 

determinante, uma vez que à medida que cresce, ela pode desenvolver a autonomia da leitura.  

Antes mesmo de ler, a criança vê as imagens e pode ser estimulada, desde cedo, a 

perceber as cores e as formas, o mundo e a cultura na qual estão inseridas. Neste sentido, na 

creche universitária, todas as crianças tinham a permissão para manipular os livros depois de 

ouvirem a história contada pela nutricionista e, este momento, era disputado pelas crianças 

que ficavam sempre muito animadas em manipular os livros. 

Sabe-se que a infância é a idade das brincadeiras e é por meio delas que a criança 

satisfaz, em grande parte, seus interesses necessidades e desejos, sendo um meio privilegiado 

de se inserir na realidade, pois a brincadeira expressa à maneira como a criança se relaciona 

com o mundo uma vez que ela, reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo 

(DALLABONA, 2004).   

Na visão dos professores, trabalhar com o lúdico na idade pré-escolar favorece a 

formação de bons hábitos alimentares, de contribuir para o seu processo de autonomia na 

medida em que se desenvolve interagindo com o meio, onde através de várias formas de 

interação as crianças desenvolvem seus potenciais cognitivos. Dentre estas atividades esteve a 

culinária tendo destaque pelas crianças e se apresentando para elas como uma forma de 

brincar. 

A oficina de culinária foi na visão dos professores, a atividade prática onde as 

crianças melhor puderam trabalhar vários conceitos como de matemática, desenvolver a 

linguagem, organização da escrita e melhorar o controle motor fino quando utilizavam recorte 

e colagem. Também foi percebido pelos professores que as famílias gostaram da iniciativa, 

pois comentavam sobre as oficinas querendo mais informações sobre o que o filho havia feito.  

A contação de história era muito interessante para eles, inclusive eu uso também a 

história até hoje indo com eles para a biblioteca. (P-3) 

Podemos afirmar que o lúdico é a base de toda a atividade da Educação de Infância, 

pois é um meio de motivação para a criança, que pode estimular processos de aprendizagem 

importantes, fonte de descoberta e prazer. Ludicidade é a espontaneidade em trabalhar, 

fazendo a comunicação entre a fantasia, o brincar e o real (ROJAS, 2007).  

Para Prestes (2008), do ponto de vista do desenvolvimento, a brincadeira em certo 

sentido, é a linha principal do desenvolvimento na idade pré-escolar, embora não seja uma 

forma predominante de atividade. 
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A ludicidade, quando implementada nas ações educativas, permite e possibilita uma 

abertura às emoções, que correm soltas no encantamento do brincar. Como uma roda que gira 

a espalhar fantasias, pensamentos, sentimentos, na transparência da inocência infantil. Ao 

trabalhar com a ludicidade de um brinquedo, vivem-se emoções e sentimentos. Permite-se 

abrir para o mundo encantado, possibilitando entendimento, compreensão, interpretação. 

Facilita-se o caminho da objetividade entrecruzada pela subjetividade, fazendo compreender, 

compreendendo (ROJAS, 2007). Os professores percebem e enfatizam a ludicidade nas ações 

educativas conforme apresenta-se abaixo. 

O lúdico encantou as crianças, todos levantavam a mão querendo ir para a oficina, 

você conseguia atingir rapidamente a dimensão da criança. (P-1)  

[...] acho que a educação infantil é a etapa que se está formando o indivíduo, então 

creio que seja uma etapa muito importante na vida da criança onde estamos 

formando e consolidando hábitos, formando conceitos e você trabalhando com o 

lúdico praticamente em todas as ações, conseguiu atingir as crianças. (P-8)  

Oliveira (2010) reforça que na psicologia interacionista de Vygotsky, a relação do 

homem com o mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação 

mediada. 

A interação social e a atividade prática com criança representa o momento de maior 

significado no curso do desenvolvimento intelectual, dá origem às formas puramente humanas 

de inteligência prática e abstrata (VIGOTSKY, 2008). E as ações educativas nutricionais 

implementadas na creche universitária se constituiu em espaço para interação social entre as 

crianças e todos os profissionais da creche além de estabelecer atividades práticas sobre a 

alimentação que favoreceram a experiência e vivência nutricional dos pré-escolares segundo 

os dados coletados. 

 O desenvolvimento da espécie humana é, portanto, o resultado de uma interação 

entre o programa de maturação e a estimulação social e pessoal que a criança recebe das 

pessoas que a cuidam. Assim, desta forma, os aspectos psicológicos do desenvolvimento não 

são predeterminados, mas são adquiridos mediante a interação com o meio físico e social que 

envolve as crianças desde o seu nascimento (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

As atividades com os pré-escolares obtiveram resultados favoráveis diante da 

neofobia tão presente em crianças nesta fase da vida. Neofobia alimentar quer dizer medo de 

consumir alimentos novos, que de inicio são considerados estranhos. É mais comum em 

crianças com idade entre 1 a 7 anos, mas não significa que não vá acometer em adultos  

também. Na fala dos entrevistados foram observados que o que impulsionou as crianças ao 
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experimento não só o fazer as receitas, estimulando a autonomia, como também a mistura 

diferente e o preparo inusitado de algumas preparações que foram idealizadas, justamente, 

para provocar uma curiosidade e impulsionar o experimento.  

O corpo de educadores da unidade em estudo não só apoiou as atividades 

desenvolvidas como estenderam para outros espaços de trabalho a prática educativa proposta 

pelo Serviço de Nutrição e, assim, de certa forma, quiseram ser multiplicadores das ações 

sobre alimentação saudável. Houve o entendimento dos professores que este compromisso 

favorece e estimula a troca de hábitos indesejáveis por outro adequado e condizente com a 

promoção da saúde além de, capacitar as crianças a uma escolha mais saudável do alimento. 

[...] eu acho muito importante e levei tb para outras escolas e tb para a minha vida 

pessoal e para a minha vida social espalhando as receitas para a minha família, eu 

comecei a mudar meu habito alimentar e tb da minha filha em casa. (P-4) 

[...] hoje em dia eu trabalho em uma escola pública, e hoje vivo uma experiência 

com a minha turma com as suas oficinas, levei a sua prática comigo. (P-7) 

 

* Envolvimento com as Oficinas 

 

A subcategoria Envolvimento com as Oficinas obteve 20 menções (25%). Esta 

subcategoria reforça a percepção dos professores sobre o envolvimento dos pré-escolares nas 

atividades para educação nutricional. Os professores reforçam que os pré-escolares, que 

independente da estratégia ou atividade, as crianças se envolviam e queriam participar de cada 

uma delas conforme descreve-se abaixo. 

[...] iam com alegria participar das oficinas e da manipulação dos alimentos [...] (P-

7)  

[...] eu percebi um envolvimento muito grande das crianças, pois era muito utilizado 

o lúdico. (P-1)  

Alguns professores mencionam o entusiasmo das crianças e elencam algumas 

atividades que eles mais se envolviam. 

[...] eles ficavam mobilizados porque sabiam o que ia acontecer na sua oficina, a 

culinária tinha destaque, aquele brigadeiro de cenoura que nós fizemos e eles 

levaram para casa foi um sucesso. (P-4) 

[...] o entusiasmo maior era na prática da culinária e junto também que apoiava o 

projeto da pirâmide dos alimentos. (P-8) 

Acho que as atividades foram fundamentais porque você contava a história da 

cenoura e na hora do almoço tinha a cenoura no prato, você falava do brócolis na 
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historinha e tinha o brócolis ali no cantinho do prato na hora do almoço, não havia 

distância entre o falado e a oferta do alimento, isso foi fundamental para mim. (P-4)  

Os professores que participaram das atividades de educação nutricional puderam 

vivenciar e participar, juntamente com seus alunos, de uma prática educativa construída pela 

nutricionista na intenção de estimular a curiosidade das crianças e desta forma, falar sobre a 

importância dos alimentos para a saúde. 

Na minha experiência foi a contação de história com o alimento junto, que mais 

agradou as crianças, pois gerava na criança um poder de absorção porque ela 

vivenciava o alimento da história junto e isto era muito bom. (P-6)  

Assim, a comunidade escolar pôde ver na creche um espaço de cuidado em saúde 

através da transmissão dos preceitos de uma alimentação saudável e de sua importância 

conforme menção abaixo. 

[...] era uma questão mesmo de aprender sobre os alimentos desde a história, a raiz 

dos alimentos, da higiene, a importância do preparo e da alegria de comer. (P-7) 

 

* Valorização do Alimento pelas Oficinas/Cuidado em Saúde 

 

Outra subcategoria que surgiu a partir das falas dos professores foi Valorização do 

Alimento pelas Oficinas/Cuidado em Saúde que obteve 6 menções (7%). Abaixo algumas 

falas são descritas com esta intenção. 

Acho que sendo a creche um espaço de cuidado e sendo a alimentação uma parte 

deste cuidado, eu percebi uma valorização na questão da alimentação e pude 

perceber a maior importância no alimentar, no que comer, e no experimentar. (P-6) 

[...] as nossas festas eram também modificadas com as receitas de culinária saudável 

e eu me lembro de que os pais ficavam contentes com esta apresentação nova porque 

não entravam frituras e nem guloseimas, e não deixava de ser gostoso por isto e isto 

foi um marco. (P-5) 

Os preceitos de uma alimentação saudável foram explorados pela nutricionista, onde 

a valorização dos hábitos adequados foi discutida através do lúdico, da prática culinária que 

encantou as crianças. Desta forma a escola pôde se tornar um espaço potencializador da 

atenção à saúde, onde se utilizou os vários espaços da creche para desenvolver as atividades, 

que ora acontecia no refeitório, ora na própria sala de aula ou mesmo no parquinho através da 

oferta de um lanche temático. Na fala abaixo pode-se observar esta afirmação. 

[...] uma grande diferença com o seu trabalho foi ter tudo no prato, pois antes só se 

colocava aquilo que a criança aceitava, não se ousava colocar no prato aquilo que a 
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criança não aceitasse, e com o seu trabalho houve uma radical mudança e começou a 

educação alimentar. (P-3) 

Os professores valorizaram tais atividades e chegaram a levar para outro espaço de 

trabalho a prática educativa nutricional implementada. Desta forma, não só as crianças foram 

estimuladas como também os professores que participaram dos momentos lúdicos das 

oficinas. 

Sabe-se que a infância é a idade das brincadeiras e é por meio delas que a criança 

satisfaz, em grande parte, seus interesses necessidades e desejos, sendo um meio privilegiado 

de se inserir na realidade, pois a brincadeira expressa a maneira como a criança se relaciona 

com o mundo uma vez que ela, a criança, reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o 

mundo (DALLABONA; MENDES, 2004). Para Vigotsky quanto mais a criança vê, ouve e 

experimenta, quanto mais aprende e assimila, quanto mais elementos reais são 

disponibilizados em sua experiência mais produtiva e considerável será a atividade de sua 

imaginação. Considera-se que as atividades implementadas de educação nutricional na creche 

serviram como brincadeiras, ajudar na reflexão da criança sobre a sua nutrição e também 

foram assimiladas pelas mesmas.  

Contar é emocionar com a voz, com gestos, com o corpo, o outro. É falar de um 

mundo visitado pelo leitor e recriado na imaginação do ouvinte. Um livro transmite emoção, 

favorece a imaginação, possibilita viagens. Antes mesmo de ler, a criança vê as imagens e 

pode ser estimulada desde cedo a perceber as cores e as formas, percebendo o mundo e a 

cultura na qual estão inseridas.  

A cada fase de sua vida, a criança vai construindo significados e aumentando o seu 

conhecimento, somando o novo aos que já vivenciou. Os jogos e brincadeiras nos quais se 

percebe a socialização e a vivência lúdica, além de favorecer o aprendizado de regras, o 

movimento e a expressão corporal, devem fazer parte do cotidiano na educação infantil 

(MORENO, 2009). 

 

 

5.2.2 Categoria II: Ações em Educação Alimentar e Nutricional – as mudanças no hábito 

alimentar na visão dos pais/responsáveis e dos professores 

  

A categoria II aborda as mudanças ocorridas na aceitação alimentar das crianças, dos 

professores e também, da família devido às ações educativas implementadas na creche. Nesta 

categoria os temas foram agrupados considerando os sentidos das falas dos sujeitos 
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permitindo o surgimento de oito subcategorias, das quais três provenientes das falas dos 

pais/responsáveis e cinco das falas dos professores. 

O Quadro 4 apresenta as subcategorias da categoria II, e foram assim denominadas: 

estratégia ao experimento; extensão do cuidado em casa: práticas e estímulo à autonomia; 

estímulo à linguagem; ações educativas estimulou o experimento no pré-escolar e no 

professor; extensão do cuidado (oficinas) na casa das crianças; extensão e interação em sala 

de aula; professor replicando ensinamentos nos espaços de trabalho e para a sua família; 

criança replicando ensinamentos para outras crianças (aprendizagem). 

Quadro 4 – Subcategorias que emergiram da Categoria II: Ações Educativas Alimentares e 

Nutricionais: as mudanças no hábito alimentar, segundo os sujeitos do estudo. 

 

Categorias Subcategorias F % Total 
 

Pais/responsáveis 
Estratégia ao experimento 33 46  

49% Extensão do cuidado em casa: práticas e 

estímulo à autonomia 

33 46 

Estímulo à linguagem 6 8 

Total 72 100 

 

 

 

 

Professores 

 

Ações educativas estimulou o experimento no 

pré-escolar e no professor 

27 36  

 

 

 

51% 

Extensão do cuidado (oficinas) na casa das 

crianças 

16 22 

Extensão e interação em sala de aula 16 22 

Professor replicando ensinamentos nos espaços 

de trabalho e para a sua família 

11 15 

Criança replicando ensinamentos para outras 

crianças  

4 5 

Total 74 100 

Total Geral 146  100% 

 

 

As mudanças foram mais mencionadas na perspectiva dos professores (51%) 

recebendo uma diversidade maior (5) de subcategorias, enquanto as falas dos 

pais/responsáveis foram agrupadas em 3 subcategorias totalizando 49% das menções. 

 

5.2.2.1 Mudanças nos Hábitos Alimentares na visão dos pais/responsáveis 

 

A intervenção educativa aplicada pelo serviço de nutrição no espaço escolar 

utilizando uma rotina alimentar adequada, respaldada pelos preceitos de uma alimentação 

saudável, sendo pautado no apoio, na promoção das práticas saudáveis e no incentivo, obteve 

um resultado satisfatório como será apresentado adiante. 
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A utilização de cardápios com muitas frutas e hortaliças sendo preparadas e 

apresentadas adequadamente, com suas subdivisões de forma delicada, em todas as refeições 

assim como, a prática da culinária com receitas inusitadas e a apresentação atraente do 

alimento, foram fatores que ajudaram na aquisição de bons hábitos alimentares e apreensão de 

conceitos favoráveis a saúde. 

Os pré-escolares receberam vários estímulos com signos e instrumentos 

diferenciados. Tais signos estiveram presentes nas apresentações das saladas enfeitadas como 

também, nas oficinas quando o pré-escolar se deparava com uma arrumação da culinária. Os 

pais exteriorizaram a influencia da exposição das crianças às praticas saudáveis onde surgiram 

três subcategorias: estratégia ao experimento, extensão do cuidado em casa, e estímulo à 

linguagem e autonomia. 

Vários foram os aspectos positivos que as ações educativas exerceram nos pré-

escolares com destaque para a socialização, o respeito pelos colegas, maior controle motor, a 

autonomia e outros. Pode-se mencionar que o manuseio dos utensílios nas oficinas de 

culinária, por exemplo, favoreceram o desenvolvimento de habilidades de coordenação 

motora como também o respeito ao colega quando necessitavam esperar a sua vez de 

colaborar com a receita. 

Castro (2006) enfatiza que na medida em que a criança se socializa e se adapta a uma 

realidade social, ela cria uma realidade nova, o pensamento falado e discutido, a imaginação e 

o uso das palavras. A socialização é fator fundamental tanto no desenvolvimento moral 

quanto no desenvolvimento intelectual da criança. Na medida em que tem possibilidade de 

realizar trocas, de compartilhar ideias com seus pares, a criança tem motivação para 

desenvolver seu pensamento e para compreender o pensamento do outro. 

De acordo com Rossi, Moreira e Rauen (2008) o conhecimento de diferentes 

alimentos é essencial para a aquisição de uma alimentação variada, o que constitui uma das 

premissas fundamentais para uma alimentação saudável. A oferta de verduras, folhosos, 

legumes e frutas, é determinante não só para melhorar a qualidade da alimentação, mas 

também, mudar a preferência de um tipo de alimento não saudável para outro mais natural.
 

Sabe-se que o sabor do alimento afeta a escolha. 

 

* Estratégia ao Experimento 

 

A subcategoria Estratégia ao Experimento, que obteve 33 menções (46%), retrata, a 

partir das falas dos responsáveis, o estímulo para a experimentação dos alimentos oferecidos 
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às crianças proporcionado pelas ações educativas. Algumas menções abaixo evidenciam este 

fato. 

O meu filho na outra escola comia os alimentos escondendo-os no prato e aqui ele 

foi estimulado a ver o alimento, e na outra ele só comia o que queria, não existia 

uma estimulação para experimentar, esta diferença foi fundamental. (Girassol). 

O trabalho da creche com as oficinas possibilitou experimentar o alimento novo que 

a gente não tem em casa e também fez entender porque não pode comer aquilo que 

não é saudável. Ela apode até querer comer, mas já tem o conceito formado na 

cabecinha dela. (Frida) 

Percebe-se pelas falas que a intervenção educativa sobre alimentação saudável 

também colaborou não só com a formação das crianças como também ajudou as famílias na 

medida em que se tornou aliada das mesmas na promoção da saúde e no reforço da intenção 

da experimentação do alimento não usualmente apreciado pela criança em casa como 

observa-se abaixo. 

[...] através das receitas preparadas na creche as minhas filhas aceitam ir para a 

cozinha comigo coisa que antes elas não queriam ir. Vi também que isto provocou 

mais aceitação dos alimentos. Se eu comprar um biscoito integral elas não criam 

resistência para comer, mas se fizermos juntas na nossa cozinha elas logo querem 

experimentar. (Didi)  

[...] e o projeto nos ajudou enquanto pais porque ela começou a entender o porquê da 

importância dos alimentos, ela falava porque deveria comer carne e o verdinho e 

para minha filha foi extremamente positiva esta experiência na creche. (Frida) 

[...] e teve um significado muito grande para ele que comentava o que havia comido 

e também ele comentava daquilo que ele tinha experimentado e gostado muito e nem 

conhecia o sabor antes. (Estrela) 

Sabe-se que para gostarmos de um alimento, não basta experimentar uma vez, sendo 

necessárias várias tentativas para que nos habituemos com seu paladar e assim, podermos 

falar se gostamos ou não. Neste sentido, conviver com o alimento que a criança não tinha 

hábito em casa também foi uma grande estratégia. A partir da constância no cardápio de 

determinadas frutas, a criança teve várias oportunidades de poder tentar experimentar o que 

pensava não apreciar e aumentar o leque de possibilidades para a aceitação dos alimentos 

favorecendo as práticas alimentares saudáveis. 

O espaço institucional é socializador e a interação social, seja diretamente com 

outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do ambiente culturalmente 

estruturado, fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do individuo 

(ABELEIRA, 2008).  
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Pensando assim, a escola deve permitir acesso a um universo de possibilidades para 

que os alunos, usando a imaginação e a criatividade, possam perguntar e buscar respostas 

favorecendo o desenvolvimento da autonomia uma vez que, participam plenamente da 

construção do conhecimento que os rodeiam ou do entendimento das regras que lhe são 

apresentadas. 

Sabe-se que em geral as crianças escolhem os alimentos que lhes são servidos 

frequentemente, e elas tendem a preferir os alimentos que facilmente estão disponíveis em 

casa. As evidências indicam que crianças tendem a preferir alimentos que lhes são familiares, 

em detrimento dos que lhes são estranhos. Assim, as crianças tendem a consumir e preferir os 

alimentos aos quais são rotineiramente expostas
. 

O sabor e a apresentação dos alimentos afetam a escolha, e também a quantidade do 

consumo alimentar e as preferências alimentares mudam em consequência de experiências e 

aprendizado. O gosto dos alimentos pode ser associado a situações boas ou não, e esta é 

provavelmente, a base da familiaridade com os alimentos. 

 

* Extensão do Cuidado em Casa: práticas e estímulo à autonomia 

 

A influência exercida pelas práticas educativas também fez emergir a subcategoria 

Extensão do Cuidado em Casa: práticas e estímulo à autonomia que obteve 33 menções 

(46%%). 

De acordo com os dados, a culinária foi desenvolvida em casa pela mãe ou 

responsável doméstica, e as crianças ficaram felizes, com a auto estima melhorada, pois, na 

escola e em casa estavam podendo manipular os utensílios. Assim, as ações também 

contribuíram para trabalhar a autonomia. A construção da autonomia para Castro (2006) está 

pautada nas trocas sociais e interindividuais e na cooperação entre os pares, ou seja, num 

sistema de operações executadas em comum ou por reciprocidade. 

A educação nutricional assim desenvolvida pela nutrição, envolvendo a criança no 

seu mundo de fantasias e relacionando os conhecimentos discutidos na sua prática a partir do 

seu cotidiano e da sua vivência, buscava a partir das conversas dentro das oficinas, a 

construção e a modificação dos conhecimentos nutricionais na busca de uma prática da 

alimentação saudável. As falas abaixo apresentam a influência da educação nutricional no 

cotidiano doméstico. 



75 

[...] eu não comprava pera na minha casa e soube da aceitação da pera na creche por 

uma professora, e a partir daí eu passei a comprar a pera. Tem outras frutas que ele 

não comia e passou a comer por conta da oferta da escola, uma delas é a maça. (Lia). 

[...] ela [a nutricionista] mostrou pra gente uma metodologia de alimentar a criança 

que dá mais trabalho, mas faz a gente pensar numa assistência e se dedicar 

elaborando uma variedade e como é possível melhorar a alimentação da nossa casa 

também. É preciso a gente se organizar para isso. (Carol). 

As atividades nutricionais com os pré escolares na creche influenciou até mesmo a 

organização familiar em relação às compras conforme falas abaixo. 

A [nutricionista] me ajudou muito, eu e meu marido fomos muito sensibilizados 

pelas orientações dela. Ela me ensinou também a fazer as compras, a como escolher 

os alimentos no supermercado ou na feira, e como programar o que comer e assim, 

não prejudicar as crianças. Ela me ajudou a ter uma organização alimentar saudável 

também pelos cardápios”. (Carol) 

As atividades em alimentação saudável propiciaram até mesmo, mudança de hábitos 

alimentares na família. 

[...] a minha filha sempre contou o que ela comia na creche e a forma de 

apresentação do alimento. Eu senti uma mudança considerável na minha casa, nas 

minhas escolhas, a variedade do meu cardápio, a variação do feijão e isto é 

fantástico, modificou também os hábitos da minha família. (Carol) 

Os responsáveis reforçaram a importância das discussões que foram provocadas no 

espaço da creche sobre os efeitos de uma má escolha dos alimentos. Na visão dos 

responsáveis estas discussões além de satisfatórias no momento, permaneceram na mente das 

crianças dando a conotação de absorção e registro das mensagens, aprendizagem conforme 

abaixo apresenta-se. 

[...] até hoje ela me cobra a forma de apresentação do alimento à mesa, o enfeitado e 

foi estimulada e motivada a ir para a cozinha na creche e até hoje adora ir fazer algo 

na cozinha. (Borboleta).  

[...] ela fez a gente mudar o hábito também da casa da gente e hoje procuro manter a 

oferta da escola em casa também, não tem jeito, dá mais trabalho, mas vale a pena 

porque a gente vê o retorno na saúde e isto é muito importante. (Lia) 

Na área da saúde, a educação tem como finalidade de integrar os saberes científico e 

popular na tentativa de estimular o indivíduo a uma maior participação, responsável e 

autônoma, frente ao cuidado com a sua saúde, caracterizando a Educação em Saúde. Para 

tanto as ações de educação em saúde devem se desenvolvidas numa perspectiva 

emancipadora, criativa, dialógica, participativa e que contribua para a autonomia do usuário, 

no que diz respeito à sua condição de sujeito. 
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A convivência em um espaço que propicia a educação em saúde pode modificar a 

intenção das pessoas na forma de escolher o que consomem e abrir novos horizontes onde a 

informação e o envolvimento são dois importantes fatores de impulso nesta direção. 

Dessa forma, a orientação educacional deve ter como objetivos a transmissão de 

informação nutricional, a mudança de crenças relativas à alimentação e, principalmente, 

deverá ser direcionada à família. Isso porque os pais têm um papel relevante no processo da 

aprendizagem das preferências e dos hábitos alimentares, podendo estimular uma prática 

alimentar saudável para os seus filhos. Para Vigotsky (2008, p. 13) “as crianças resolvem suas 

tarefas práticas com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das mãos”. Esta unidade de 

percepção, fala e ação, que em última instância, provoca a internalização do campo visual, 

constitui o objeto central da analise da origem das formas do comportamento humano e 

reforçam a importância da interação social e a transformação da atividade prática. 

As oficinas oportunizaram também uma maior interação da criança com o alimento 

uma vez que através das receitas culinárias, a oferta ampliada e constante de certos alimentos 

no cardápio, assim como a exposição destes nas oficinas, proporcionaram uma familiaridade 

maior acarretando mudanças nos hábitos ou formação do mesmo. 

Para favorecer a mudança do hábito alimentar, e facilitar a aceitação, o recurso visual 

também foi muito utilizado e desta forma, houve muito estimulo em fazer com que a criança 

aceitasse, pelo menos experimentar, a novidade e vencer a neofobia alimentar. 

Então, o período da pré-escola é de suma importância porque muitos hábitos, como o 

alimentar, refletirá nos anos escolares subsequentes dando a dimensão do comportamento 

infantil no que diz respeito às opções alimentares, visando controle consciente do 

comportamento, a ação intencional para as escolhas dos alimentos e a liberdade do individuo. 

Por este motivo é muito importante se consolidar hábitos saudáveis na idade pré-escolar que 

poderão se perpetuar até a fase adulta favorecendo a qualidade de vida e aquisição de saúde. 

Nas falas dos responsáveis, de alguma forma, os mesmos observaram mudanças no 

comportamento alimentar que provocadas pelas ações educativas implementadas e a 

influências na promoção da saúde de seus filhos. 

Para Boog (2004), há uma notória demanda por uma orientação profissional na área 

de alimentação porque, há uma percepção de que é preciso re-educar para tornar a 

alimentação mais saudável. Assim, se ter mais chance de ganhar mais vida com qualidade, 

pondo em prática alguns conhecimentos gerados pela ciência da nutrição devidamente 

trabalhados por quem sabe que o fenômeno da alimentação não é apenas biológico . 



77 

Neste sentido, as orientações nutricionais dadas aos pré-escolares que atingiram à 

família, foram bem aceitas, pois não se tratava de uma imposição, mas da constatação de que 

havia uma necessidade de transformar hábitos de uma maneira diferenciada e isto foi relatado 

pelos pais. 

Torna-se apropriado dizer que a difusão da noção de promoção das práticas 

alimentares saudáveis pode ser observada nas mais diversas ações políticas e estratégias 

relacionadas com alimentação e nutrição. Essa noção é resultante do cruzamento entre o 

conceito de promoção da segurança alimentar e o da promoção da saúde (SANTOS, 2005). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma Política 

governamental, de âmbito nacional, que visa a suprir, no mínimo, 15% das necessidades 

nutricionais dos escolares durante a permanência na escola. O PNAE objetiva ainda, 

contribuir para a redução dos índices de evasão escolar, para a formação de bons hábitos 

alimentares e para o aumento da capacidade de aprendizagem. 

Ao se estabelecer a educação nutricional na creche universitária com estratégias 

diferenciadas e agradáveis para os pré escolares, estava-se cumprindo um dos itens 

preconizados na Política Nutricional do país que é a segurança alimentar. Segurança alimentar 

e nutricional (SAN) significa garantia de condições de acesso aos alimentos básicos, seguros e 

de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais. O conceito de SAN envolve, portanto, a qualidade dos 

alimentos, as condições ambientais para a produção, o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida da população (FREITAS, 2007). 

A promoção de saúde na escola foi iniciada na creche universitária com a 

reformulação das práticas alimentares pela nutricionista, onde se garantiu o acesso dos pré-

escolares a uma alimentação variada através de planejamento de cardápios e aquisição de 

gêneros alimentícios de acordo com o perfil infantil. As oficinas de educação nutricional 

foram pensadas para que pudesse ser aproveitada toda a oferta disponível de alimentos 

saudáveis para as crianças e assim, a preocupação de que as oficinas tivessem uma boa 

aceitação pelas crianças tornando possível através das orientações uma aceitação melhor da 

alimentação. A partir das atividades realizadas na creche buscou-se cumprir com uma 

determinação além de preconizar a saúde dos pré-escolares. 

Outro aspecto relevante foi a interação das crianças nas oficinas de educação 

nutricional o que favoreceu o diálogo e consequentemente, a expressão através da fala. A 

afirmação de que as oficinas provocavam um estimulo da linguagem e a autonomia pode ser 
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vista a seguir nos comentários de responsáveis (8%) onde emergiu a subcategoria Estímulo à 

Linguagem da Criança. 

 

 

 

* Estímulo à Linguagem da Criança 

 

Esta subcategoria é a de menor frequência nas falas dos pais/responsáveis, e recebeu 8 

menções. As falas a seguir retratam esta mudança. 

O meu filho não falava quase nada, mas se sentia estimulado quando ia para casa 

alguma coisa feita na oficina e aí foi um brigadeirinho de cenoura que deu um 

gancho para puxarmos assuntos do que tinha acontecido na creche. (Neina) 

[...] a gente perguntava sempre o que você [nutricionista] preparou na creche e ela 

contava e falava da historinha e eu me lembro muito bem de um sorvete que ainda 

não tava gelado e ela comeu assim mesmo segundo os professores. (Vet) 

[...] quando ele levava as coisas produzidas na creche para casa, ele se sentia 

estimulado a falar daquela oficina, as histórias ele sempre queria contar pra gente, 

era muito legal porque ele não se esquecia dos personagens, do feijão, da couve flor 

e outros. (Neina). 

Além disso, o diálogo das crianças com a nutricionista, com os professores e entre 

eles mesmos favoreceu o desenvolvimento potencial. O diálogo deve ser reconhecido como 

necessário para o desenvolvimento do processo educativo, bem como condição para a 

construção do conhecimento, como forma de problematização dos conteúdos do saber 

(FERNANDES; BACKES, 2010).  

A capacidade de realizar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais 

capazes é chamada por Vigotsky de nível de desenvolvimento potencial. A distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente 

de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

é chamada por Vigotsky de Zona de Desenvolvimento Proximal (VIGOTSKY, 2008). Assim, 

as ações contribuíram para um maior equilíbrio da Zona de Desenvolvimento Proximal dos 

pré-escolares. 

Sabe-se que dentre os aspectos psíquicos da alimentação do pré-escolar, temos o 

estabelecimento da coordenação motora o que possibilita a criança a se alimentar sozinha, 

sendo conveniente, incentivá-la a ter uma participação ativa no ato de comer com a intenção 

de propiciar a sua independência. Para Vigotsky (2007) para a criança ser considerada como 
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possuidora de certa capacidade, a criança tem que demonstrar que pode cumprir a tarefa sem 

nenhum tipo de ajuda e esta capacidade de realizar tarefas de forma independente de nível de 

desenvolvimento real onde a criança já estabeleceu as funções psicológicas para tal, já 

completou seu desenvolvimento nesta tarefa (OLIVEIRA, 2010) 

Formar indivíduos conscientes de suas próprias escolhas é a intenção da educação 

nutricional. Nesta perspectiva, as oficinas segundos os dados, atingiram algumas crianças uma 

vez que passaram a ter um maior poder de escolha e até valorizar os alimentos que lhe eram 

apresentados.  

Segundo Reis (2006), na área da saúde, a educação tem como finalidade integrar os 

saberes científico e popular, na tentativa de estimular o indivíduo a uma maior participação 

responsável e autônoma, frente ao cuidado com a sua saúde, caracterizando a Educação em 

Saúde. Neste sentido as noções não eram impostas as crianças e sim permeadas pela 

ludicidade das ações e, nos diálogos que aconteciam no refeitório e nas oficinas onde as 

crianças se sentiam ativas no processo de educação. O saber da criança acerca da alimentação 

era explorado e problematizado, valorizando o saber popular.  

As atividades de educação nutricional em creche com pré-escolares devem ser 

elaboradas com o intuito de envolver todos os profissionais que ali trabalham, pois a 

alimentação é uma necessidade básica do ser humano. No cenário de pesquisa esta atitude foi 

assumida pelo serviço e todos os professores, foram envolvidos nas atividades e tiveram a 

oportunidade de refletirem acerca das opções alimentares. Segundo Freire (2007), o indivíduo 

é capaz de refletir sobre si mesmo e ao fazer essa auto reflexão descobre-se como um ser que 

está em constante mudança. Encontra-se aí a raiz da educação. 

Desta maneira é notória a importância adquirida pela educação nutricional nos 

últimos anos e assim, se faz necessária o uso de metodologias ativas de aprendizagem onde as 

crianças possam ser agentes ativos e participantes de uma nova perspectiva alimentar. Desta 

forma, a educação teria o intuito de contribuir na busca pela transformação e à medida que a 

crianças se educam nutricionalmente, as transformações acontecem proporcionando maior 

qualidade na saúde. Segundo Laperrère (2007), a educação então favorece disponibilizar o 

conhecimento que será aplicado na prática dos cuidados com a saúde. 

Pensando neste controle do comportamento alimentar é que se considerou o 

pensamento de Vygotsky. O teórico se interessou por compreender os mecanismos 

psicológicos mais sofisticados típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do 

comportamento, a ação intencional e a liberdade do individuo em relação às características do 

momento e do espaço presentes (OLIVEIRA, 2010).  
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As ações educacionais extrapolaram os muros da própria casa das crianças quando as 

mesmas disseminaram o que aprendem na escola para outras pessoas de sua família em seus 

encontros sociais.  

Pode-se concluir que as famílias perceberam mudanças significativas tanto na 

ingestão de alimentos novos, como na aceitação de novas preparações. As receitas das 

oficinas também influenciaram as diversas famílias a pensar e mudar os hábitos alimentares. 

Assim, a educação nutricional foi significativa não só para as crianças como também para as 

suas famílias. 

 

5.2.2.2 Mudanças nos Hábitos Alimentares na visão dos professores 

 

Os professores participaram como ouvintes e mediadores das atividades de educação 

nutricional ao acompanhar a sua turma nos diversos espaços onde as atividades foram 

desenvolvidas e intercederam nas atitudes e comportamento das crianças participando 

também, da atividade mediada pela nutricionista. Puderam então perceber toda a dinâmica das 

ações e o que era falado para as crianças como também, a forma e o conteúdo da transmissão 

dos preceitos de uma alimentação saudável. 

A prática social cotidiana direcionada para alimentação dentro da escola proporciona 

múltiplas possibilidades de interação entre as crianças e os professores. A interação é um dos 

aspectos enfatizado pela teoria vigotisviana em seus escritos.  

Cabe ressaltar que no cotidiano da escola, nos momentos das refeições, as crianças 

eram estimuladas pelos professores que atuavam incentivando para que as mesmas comessem 

ou mesmo experimentassem uma novidade. A comunicação que os professores tiveram com 

os alunos, os transformaram em multiplicadores em potencial das ações implementadas pela 

nutricionista, pois, os docentes tem contato diariamente com as crianças e podem portanto, 

estimular que as crianças aceitem as preparações. 

Assim, o refeitório da escola é então um ambiente físico social historicamente 

elaborado onde educadores cuidam de fazer as crianças participarem de atividades partilhadas 

como o ato de se alimentar. Neste momento, onde as crianças recebem sua alimentação seja 

um lanche, a refeição principal utiliza-se, pois, desta pratica social cujas interações atuam 

como mediações constitutivas na formação do sujeito, levando as crianças a se apropriarem de 

um saber construído (OLIVEIRA, 2000). 
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Com esta visão os professores puderam observar a forma das crianças receberem a 

sua refeição, a resistência ou não à aceitação das frutas, das preparações e, sobretudo, quando 

era oferecida uma preparação que fosse feita no refeitório com a nutricionista. O pressuposto 

é que professores ao participarem das oficinas ficavam informados e motivados e assim, 

poderiam tornar-se agentes transformadores do comportamento alimentar de crianças. 

Na visão dos professores houve modificações na aceitação dos alimentos nas 

diversas refeições oferecidas ao longo do dia por conta segundo eles, das ações educativas em 

alimentação saudável e também, a exposição rotineira dos alimentos em vários horários, ou 

seja, ao longo das refeições como a colação, o almoço e o lanche da tarde. 

Das falas dos professores, emergiram cinco subcategorias, a saber: extensão do 

cuidado na casa das crianças, extensão e interação em sala de aula, ações educativas 

estimulou o experimento no pré-escolar e no professor, criança replicando os ensinamentos 

para outras crianças, professor replicando ensinamentos nos espaços de trabalho e para a sua 

família. 

 

* Ações Educativas estimula o Experimento no Pré-escolar e no Professor 

 

Esta subcategoria foi a que obteve maior número de menções 27 (36%) e surgiu das 

impressões dos professores sobre a interferência das ações educativas no processo do 

experimento do alimento após a intervenção das oficinas. Abaixo há a citação de algumas das 

menções. 

[...] as oficinas provocaram mudança na resistência em provar o alimento a partir da 

manipulação das receitas e não a apresentação do prato pronto na frente deles. As 

receitas eram diferentes, não corriqueiras como o bolo doce de agrião ou o de feijão 

preto e a pizza de inhame e beterraba, em fim ajudaram muito porque mexeu com a 

curiosidade deles. (P-2) 

[...] e até de colocar o alimento cru na boca para provar, eu via muita animação 

neles, a culinária tinha destaque. (P-4) 

[...] eles queriam logo experimentar. Você provocava um incentivo ao comer por 

conta de criar motivação neles, sabe? (P-2)  

De acordo com os professores, mesmo com a proposta de colocação de self service 

na creche, as atividades de educação nutricional implementadas com as crianças marcaram a 

sua vida e eles demonstram quando estão escolhendo o que comer nas classes mais 

adiantadas. O professore abaixo sinaliza este pensamento. 

As crianças em uma época se serviam no self service e através das oficinas ele 

passaram a servir e colocavam todos os alimentos do cardápio e mesmo que não 



82 

gostassem colocavam um pouquinho para experimentar porque foram estimuladas 

pela contação de historia e as oficinas de culinária então, pude ver que funcionaram 

com estimuladoras. (P-8) 

Do ponto de vista de alguns professores as histórias sobre os alimentos foram tão 

significativas que as crianças absorverem até palavras difíceis do vocabulário técnico da 

nutricionista como foi o caso do “betacaroteno”, pigmento dos alimentos amarelos, que até 

hoje eles se lembram de falar quando vêem a cenoura. Apresenta-se tal fato nas falas abaixo.  

A educação em saúde moderna considera que no processo educativo o foco deve 

estar no sujeito, em seu contexto para contribuir para o seu senso critico. E para que isto 

ocorra é necessário o dialogo, a flexibilidade e abertura para o questionamento.  

As estratégias que foram pensadas e elaboradas pelo serviço de nutrição exploram 

consideravelmente a imaginação das crianças. A imaginação e criatividade não são atividades 

a serem postas num segundo plano, consideradas inferior à razão ou à memória. Ao contrário, 

são atividades que alimentam ambas - a razão e a memória - interagem com elas, realizando 

novas combinações de elementos e, possuindo, assim, importância inegável na vida humana 

(CASTRO, 2006). 

Para Castro (2006), quanto mais ricas e diversificadas forem às experiências, as 

interações da criança com o mundo (outros sujeitos e objetos) e as atividades que ela é 

incentivada a realizar, maiores serão suas possibilidades criadoras, e mais rica será sua 

criatividade, porque maior será o material de que sua imaginação poderá dispor na construção 

de algo novo. 

Desta forma, percebe-se nas falas dos professores que práticas educativas foram 

eficazes resultando na ampliação da aceitação de alimentos, aumento da quantidade ingerida 

pelos pré-escolares colaborando com a promoção da saúde na escola. 

A mudança na perspectiva do Modelo Dialógico advém de uma ação comunicativa 

participativa e desta forma, as atividades de Educação em Saúde constituem-se em espaço 

para as práticas participativas. Isto porque na medida em que se constroem e se fortalecem na 

convivência orientador com o educando, ocorre o compartilhamento do saber, o 

empoderamento dos indivíduos, o controle sobre as próprias vidas e no cuidado com a saúde, 

por meio da participação e busca por transformação (CAMPOS; WENDHAUSEN, 2007).   

A participação dos professores nas atividades educativas como também a oferta de 

um cardápio variado fez com que alguns professores modificassem seus hábitos através da 

experimentação de alimentos e assim mudassem seu padrão de escolhas alimentares. Alguns 

professores não conheciam o sabor de algumas de alguns alimentos conforme fala abaixo. 
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[...] e eu mesmo levei receitas para casa e aprendi a comer batata baroa, aipim e 

abóbora no refeitório da Creche UFF e levo os cardápios e as receitas para os meus 

netos. (P-3) 

 

* Extensão do Cuidado na Casa das Crianças 

 

A subcategoria Extensão do Cuidado na Casa das Crianças teve 16 menções (22%) e 

aborda a forma como as oficinas atingiram a casa das famílias extrapolando os muros da 

escola. 

[...] lembro também que algumas crianças reproduziam as histórias para suas 

famílias e a C. foi uma delas contanto a história do Janjão, o feijão e a mãe 

comentou isto no dia seguinte na hora da entrada da criança na creche, foi muito 

legal. (P-6) 

[...] e na agenda os pais comentavam das oficinas, então penso que atingia também a 

casa das crianças. (P-8)  

Os professores relataram que as mães comentavam que os filhos chegavam em casa 

entusiasmados falando das receitas que aprendiam e queriam fazer em casa junto com a mãe. 

Muitas crianças, segundo as mães aos professores, cobravam em casa a manutenção do tipo 

de alimentação que faziam na creche, e também a arrumação dos alimentos no prato. 

 

 

* Extensão e Interação em Sala de Aula 

 

A subcategoria, com 16 menções (22%), tratou da forma como os professores 

perceberam as crianças pré-escolares nas diversas atividades educativas e como houve 

influencia no comportamento das mesmas na sala de aula.  

[...] eles interagiram muito bem, pela forma apresentada dos alimentos explorando as 

cores e foi muito positivo na hora do almoço, pois o vivenciado foi um facilitador. 

(P-5)  

As crianças faziam o registro das oficinas assim que voltavam para a sala de aula 

utilizando recorte e colagem de revistas ou encartes de supermercados. (P-5). 

[...] para eles era fantástico preparar uma receita porque em casa só a mãe fazia e 

isto deu uma autonomia grande e eles se sentiram importantes. (P-1) 

As crianças também criavam brincadeiras por causa das suas oficinas, por exemplo, 

eles adoravam a brincadeira do caldeirão da bruxa e do pique das hortaliças, que 

surgiu depois da contação de história do livro A Feira de Dona Maricota onde as 

crianças escolhiam as hortaliças e colocavam num caldeirão da Dona Maricota que 

viraria um sopão no dia seguinte. (P-6)  
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A forma de se ingerir os alimentos tem seu caráter cultural e isto significa que eles 

são sempre manipulados e preparados a partir de uma determinada técnica de cocção que 

geralmente são passadas de mãe para filhos, sem muita inovação, geralmente enraizadas no 

seio da família. A culinária é bastante distinta entre as sociedades e cada família tem seu jeito 

próprio de escolher, preparar e consumir os alimentos ou a sua comida. 

Do ponto de vista sociológico o dado agregado sobre produção e consumo de 

alimentos pouco nos falam sobre o que, efetivamente, uma população “come” porque ocorre 

uma distinção cultural entre comida e alimento. Come-se feijão preto com muito ou pouco 

caldo, com farofa ou arroz; come-se carne ensopadinha ou assada; come-se pão de trigo sob a 

forma de bisnaga, pão francês ou croissant; vagem ensopada ou sob a forma de salada, com 

sal ou apenas temperada com limão, entre outras inúmeras e infinitas possibilidades 

(BARBOSA, 2007). 

Essa combinatória a que chamamos de culinária – um conjunto que engloba 

manipulação, técnicas de cocção, representações e práticas sobre as comidas e as refeições – é 

o principal mecanismo que transforma o alimento em comida, ou seja, nos pratos. Juntos eles 

produzem os diferentes cardápios que caracterizam as diferentes regiões e sociedades 

humanas (BARBOSA, 2007). 

A falta de tempo para as refeições à mesa e a vida corrida da contemporaneidade 

fazem com que o ato de se alimentar em família seja deixado de lado e a forma de apresentar 

o alimento passa por uma grande informalidade e se têm pouca preocupação com a 

apresentação da comida. Barbosa (2007) demonstrou que a apresentação dos pratos à mesa é 

pouco valorizada pelas famílias ressaltando em sua pesquisa que, apenas 6% mencionaram a 

aparência como uma variável importante para definir uma comida como gostosa e, apenas 

18% acharam que a determinação de uma boa comida estava na sua aparência. 

Parece que a estratégia de construção das ações educativas em alimentação saudável 

através da definição dos temas a serem abordados foram fundamentais e apontaram para o 

alcance tanto para publico infantil quanto para os adultos. 

 

 

* Professor Replicando Ensinamentos nos Espaços de Trabalho e para sua Família 

 

A forma como os professores receberam e apoiaram as ações educativas em 

alimentação saudável é explicitada nesta categoria que obteve 11 menções (15%), uma vez 

que expressam o agrado e compromisso do professor em ser também um multiplicador das 
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ações em saúde uma vez que,  muitos replicaram os ensinamentos dados para as crianças no 

mesmo local estudado e também em outros locais de trabalho. As ações educativas com os 

professores saíram dos muros da creche estudada conforme fala abaixo. 

[...] eu acho muito importante e levei também para outras escolas, para a minha vida 

pessoal e para a minha vida social espalhando as receitas para a minha família, eu 

comecei a mudar meu habito alimentar e também da minha filha em casa. (P-8) 

O comportamento alimentar ocupa atualmente um papel central na prevenção e no 

tratamento de doenças. 

Percebe-se que os educadores foram influenciados a experimentar os alimentos que 

não tinham o hábito assim como as crianças. Curioso verificar que também no adulto, 

encontramos o mesmo pensamento da criança, ou seja, a resistência em provar o sabor 

desconhecido ou pouco familiar. O hábito alimentar errôneo cristalizado no adulto também 

pôde ser permeado a mudanças como veremos nas falas dos professores a seguir 

comprovando o aparecimento da subcategoria professor replicando os ensinamentos nos 

espaços de trabalho e mesmo para a sua família: 

[...] eu levava as receitas para casa e fazia sempre para a mim e também dava as 

receitas para a minha família. (P-5) 

[...] eu levo para a minha família e para mim também as suas receitas porque eu 

gosto muito das suas misturas e das receitas não convencionais. (P-6) 

A preparação das receitas culinárias no refeitório com as crianças onde os professores 

foram mediadores no processo educativo, fez com que os próprios se sentissem motivados a 

experimentar o alimento. O que atraiu também os professores foi a possibilidade de inovar e 

de misturar os alimentos de forma não convencional e assim, mostrar que aquele gênero 

alimentício talvez, não muito atraente, pudesse ser utilizado de outra maneira e concretamente 

chegar a agradar o paladar. Abaixo algumas citações sobre a categoria acima mencionada, 

onde o professor foi multiplicador das ações educativas: 

[...] eu mesma fui motivada a fazer as suas receitas na minha casa porque achava 

muito interessante as misturas com os ingredientes que você fazia. Achava muito 

bom esta coisa de ousar no preparo, de misturar fibras e farelos e sair do lugar 

comum porque não era uma receita tradicional e a gente via que dava certo porque 

depois ficava uma delicia. O alimento é o principal da nossa vida e estamos 

começando a entender o habito saudável. (P-2) 

[...] foram importantes para a minha vida e eu ampliei o leque de aceitação, 

aumentou a minha cultura alimentar e a gente acaba multiplicando as ações para 

outras pessoas e seu trabalho mostrou que é possível modificar hábitos. (P-5) 
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* Criança Replicando os Ensinamentos para outra Criança 

 

A subcategoria criança replicando os ensinamentos para outra criança obteve 4 

menções (5%) e demonstra que as ações educativas ultrapassam os muros da creche, 

pousando nas relações sociais. 

[...] eu me lembro do Felipe da creche que participou muito das suas oficinas e hoje 

ele no grupo G3 ele fala para as outras crianças:” come a cenoura ela faz bem para a 

saúde, tem vitaminas. (P-1) 

[...] uma história que você contou do legume que tinha betacaroteno até hoje eles 

sabem identificar o alimento e falam para os colegas comerem porque faz bem para 

a saúde. (P-1) 

[...] e é muito legal ver que eles guardaram e registraram a sua fala sobre a 

propriedade do alimento e passam isto para os colegas novos, eles absorveram. (P-1) 
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6. Considerações Finais 
 

 

A partir do exposto no desenvolvimento deste trabalho é possível depreendermos 

algumas considerações sobre a educação nutricional e a promoção da saúde na escola tendo 

em vista que tais ações pertencem ao campo das praticas de educação e saúde e estão 

inseridas nas políticas de saúde do país. 

Sabe-se que a interação face a face entre os indivíduos desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano e assim a interação social seja com outros 

membros da cultura, seja por meio dos elementos do ambiente fornece a matéria prima para o 

desenvolvimento psicológico do individuo onde a vida social é um processo dinâmico onde 

cada sujeito é ativo. 

Assim, as interações dos trabalhos de concretização das oficinas de educação 

nutricional aqui apresentado, exemplificaram alguns dos efeitos positivos das ações na vida 

dos sujeitos na mudança de hábitos alimentares na intenção do aumento da qualidade de vida 

onde os pré-escolares, professores e a família foram sensibilizados de alguma maneira. 

O efeito lúdico das ações atingiu as crianças sendo sabido que existe a contribuição 

das atividades lúdicas no desenvolvimento global da criança as quais interliga dimensões 

como a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade. Desta forma podemos 

dizer que houve o aprendizado através das atividades lúdicas em um momento de 

descontração para crianças onde o ato culinário foi uma pratica de integração social, que 

valorizou o aspecto simbólico da alimentação e relaciona o preparo do próprio alimento como 

uma atitude direcionada para a saúde e para a educação alimentar, trabalhando desde a higiene 

necessária para essa pratica até a escolha dos ingredientes e a técnica de preparo. 

Educar através do lúdico deve ser, pois um ato consciente e planejado e permite 

tornar o individuo consciente, engajado e feliz no mundo que o cerca. É seduzir os seres 

humanos para o prazer de conhecer tornando a escola um local de alegria satisfação e 

desenvolvimento. 

Foi visto, portanto, que as ações foram permeáveis na troca de hábitos indesejáveis 

nas crianças, pois as mesmas foram sensibilizadas pelas oficinas desenvolvidas segundo a fala 

dos responsáveis e dos professores da unidade escolar em estudo. 

Os responsáveis também envolvidos pela intenção da promoção da saúde foram 

sensibilizados sobre a importância de desenvolveram hábitos saudáveis na família, a fim de 

educar os filhos dentro desta cultura e obtivemos a concordância dos mesmos que externaram 
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agrado e muita satisfação pela prática saudável a que seus filhos estavam expostos. E também 

sofreram alguma interferência na educação em saúde.   

Muitos pais também foram atingidos por estas ações através da organização da 

família nesta intenção, como também pelo interesse de manterem em seus lares através dos 

cardápios e tb de um novo padrão de compras estabelecidas a pratica saudável na forma de se 

alimentarem. 

A educação nutricional então é um processo longo que exige continuidade e 

permanência de suas ações para atingir seu objetivo transformador e obter resultados sempre 

valorizando e resgatando a cultura alimentar além de respeitar e modificar crenças e atitudes 

em relação a alimentação. Neste sentido a nutricionista utilizou a culinária que é considerada 

um método educativo transformador tendo influencia na mudança de hábitos alimentares. 

As ações não atingiram, somente as áreas entre os muros da escola, ela extrapolou a 

comunidade escolar na medida em que alcançou os familiares das crianças, a casa dos 

professores e seus familiares e outras escolas na medida que foram levadas pelos professores 

algumas ações educativas para outros espaços de trabalho. 

Os professores foram influenciados por algumas intervenções realizadas na educação 

nutricional e puderam adquirir hábitos saudáveis condizentes com a promoção da saúde e  

desta forma serem também estimuladores não só das crianças sob sua responsabilidade no 

espaço escolar como também  de seus familiares, levando inclusive esta experiência para 

outros espaços de trabalho.  

Os professores se mostraram então multiplicadores das ações em educação alimentar 

não só no espaço escolar Creche UFF como também em outros locais de trabalho e sentiram 

que poderiam atingir também enquanto educadores outros pré-escolares de outras escolas 

onde exerciam suas atividades. 

A educação nutricional na escola oportuniza a troca de experiências e discussões, 

envolvendo uma relação de cuidado e comprometimento com o processo e as pessoas. Nesse 

sentido, as ações podem servir de estimulo para que outros trabalhos de promoção de saúde na 

escola sejam desenvolvidos e o ambiente escolar por sua vez, possa atuar na melhoria das 

condições de saúde e nutrição. 

Desta maneira, vemos que o conhecimento é algo próprio de cada um, e pode 

acontecer quando o sujeito faz parte do processo e que é possível ensinar praticas saudáveis 

na escola e também em outros ambientes multiplicando as ações em saúde. 

Os responsáveis notaram mudanças no perfil quantitativo e qualitativo dos alimentos 

aceitos na escola e em casa havendo comprovação nas falas que houve mudanças 
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significativas na aceitação alimentar de seus filhos permeando um novo referencial alimentar 

compatível com a saúde.  

Quanto aos professores, estes observaram não só mudanças na aceitação dos pré-

escolares na quantidade ingerida como também no experimento de novos sabores onde as 

crianças notoriamente ampliaram o leque de aceitação de alimentos mais variados nas 

diversas refeições oferecidas pela escola.  

Houve transporte das noções aplicadas para as residências dos professores como 

também para outros espaços de trabalho dos mesmos. Os próprios professores foram tocados 

pelas ações educativas em alimentação saudável uma vez que relataram mudanças no perfil 

alimentar após as oficinas e à exposição das preparações saudáveis no refeitório da escola. 

Acredita-se que pré-escolares, responsáveis e educadores como toda a comunidade 

escolar envolvidos no projeto de educação nutricional aqui sendo avaliado, cientes dos dados 

a cerca dos problemas de saúde ocasionados pelos maus hábitos alimentares mostraram-se 

sensibilizados e com uma mentalidade mais critica e consciente, sobre a necessidade do 

cuidado com a alimentação na manutenção e preservação da saúde. 

Espera-se que os resultados desta investigação, possam contribuir para que os 

conteúdos de Nutrição e saúde tomem um lugar de destaque no planejamento das escolas 

tendo em vista que muitos pais e educadores relataram que após a aplicação deste projeto 

sentiram maior facilidade de orientar os pré-escolares não só em suas residências como 

também no próprio ambiente escolar. 

Diante das mudanças no perfil epidemiológico atual da população brasileira , assim 

como no seu padrão alimentar, com preocupantes reflexos já observados na população 

infantil, verifica-se a necessidade de colocar em prática medidas factíveis de promoção da 

alimentação saudável, destacando-se neste contexto, o espaço e ambiente da escola. 

Para alcançar os objetivos propostos é preciso destacar a estratégia de construção das 

ações educativas em alimentação saudável em especial para a definição de temas a serem 

abordados e a proposta pedagógica a ser utilizada onde são fatores fundamentais para o 

alcance do publico, no caso, os pré- escolares, podendo-se utilizar de vários atores do 

universo escolar como multiplicadores das intenções de promoção da saúde. 

Neste sentido a proposta apresentada aqui se traduz em uma opção norteadora para 

que ações de educação nutricional, que visem a contribuir para a alteração deste perfil 

epidemiológico, possam ser desenvolvidas em outros espaços engajados com a promoção da 

saúde. 
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Não foi objetivo deste trabalho a mudança total e radical do hábito alimentar nas 

crianças considerando as inúmeras experiências e a influência midiática sobre a vida e hábitos 

das pessoas na atualidade. As crianças são expostas a todo o momento pelas redes de 

comunicação como televisão e outros, a alimentos que não favorecem a saúde. Também no 

mundo contemporâneo, onde não se tem tempo para fazer todas as refeições em casa e os fast 

food estão em voga e, as famílias, o utilizam com frequência. Mas observou-se que as ações 

educativas nutricionais, contribuíram e até hoje são lembradas pelas crianças, responsáveis e 

professores segundo dados coletados.  

Além do impacto causado nas crianças, a exposição às práticas educativas aplicadas 

na Creche UFF também obteve impacto profissional na medida em que concorreram para que 

outros profissionais nutricionistas pudessem ampliar seu papel de educador, assim como, 

possibilitar a expansão das ações transformadoras de hábitos, implementando-as em outras 

faixas etárias e outros lugares. 

Enfim, o trabalho de educação nutricional com pré-escolares apontou que há 

necessidade do serviço de nutrição de uma creche ter uma proposta original e estimuladora 

para atingir os preceitos da Política Nacional preconizada para nutrição além, desta proposta 

também se preocupar com a qualidade da saúde das crianças. 
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APÊNDICE A – Oficina de Culinária 

 

Oficina de culinária realizada com a turma G1 no dia 22 de maio de 2009. 

 

Esta atividade foi apresentada as crianças da turma G1 dando sequência a exposição 

do DVD da Turma do Cocoricó (19/6/2009). 

Neste trabalho arrumamos a mesa com os ingredientes para o preparo da vitamina de 

morango e convidamos as crianças a auxiliarem no preparo da receita. Tivemos a 

oportunidade também de recordar a fala do DVD sobre as sementes fora e dentro da fruta 

onde apresentamos algumas frutas citadas no DVD como a laranja, o mamão, a pêra, a 

banana, abacate, todas subdivididas ao meio para que as crianças pudessem observar as 

sementes das frutas. 

Foi reforçada a importância das vitaminas e das fibras na nossa alimentação assim 

como a noção de que devemos consumir pelo menos 3 frutas ao dia. Falamos também das 

formas que podemos saborear as frutas em sucos, saladas de frutas, com gelatina, picolé, 

dentre outras. 

Oferecemos o morango subdividido para quem quisesse experimentar e saborear a 

deliciosa fruta. Logo em seguida passamos ao preparo da receita da vitamina onde todos 

participaram com entusiasmo e logo a seguir foi servida no lanche da tarde as crianças que 

aceitaram muito bem. 
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APÊNDICE B – Perfil dos Pais/Responsáveis pelas Crianças na Creche 

 

 

 

Perfil dos Pais/Responsáveis pelas Crianças na Creche 

 

 

 

1. Nome:  2. Idade:  

3. Estado Conjugal: (  ) solteiro   (  ) casado   (  ) viúvo   (  ) divorciado/separado    

(  ) outros __________ 

4. Tem outros filhos? (  ) não    (  ) sim – Quantos? _______________________________ 

5. Categoria:  

    1. Téc. administrativo (   )      2. Estudante  (   )      3. Docente (   )  

6. Área de trabalho ou estudo na UFF: 

 Saúde (  ) Educação (  )   Tecnológica (  )  Humanas  Outras (   ) 

 Qual seu turno de trabalho ou estudo?  _________________________________________ 

7. Qual o período que seu filho permanece na creche: Manhã (  )  Tarde (  ) Integral (  ) 

8. Que refeição faz na creche: Colação (  )  Almoço (  )  Lanche da tarde  (  ) 

9. Seu filho tem hábito de fazer o desjejum antes de ir para a creche: 

Sim (  )  Não (  )  Raramente ingere algum alimento (  )  Geralmente produtos lácteos (  ) 

Outros ,quais _____________________________________________________________ 

10- Costuma jantar diariamente: 

Sim (   )  Não (  )  Raramente não (  ). 

11- Quem prepara as refeições em casa: 

Mãe (  )  Avó (  )  Ajudante doméstica  (  )  As vezes o pai (  ) 

12- A família tem o hábito de fazer as refeições na rua?  Sim (  )  Não (  ) 

13- Praticam atividades físicas? Sim (  )  Não (  )   Semanalmente (  ) Raramente (  ) 

14 – Tem hábitos de frequentar shopping?  Sim ()  Não (  )  
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APÊNDICE C – Questões norteadoras para a condução da discussão no Grupo Focal 

 

 

Questões norteadoras para a condução da discussão no Grupo Focal com os pais/responsáveis 

 

1. Como você percebe a alimentação da creche e o trabalho de educação nutricional?  

2. Considera que seu filho mudou o padrão de aceitação alimentar por conta de estar 

neste espaço escolar?  

3. As oficinas de Educação Nutricional ajudaram de alguma maneira seu filho a se 

alimentar melhor? 
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APÊNDICE D – Perfil dos Professores 

 

 

 

Perfil dos Professores 

 

 

 

1. Nome:  2. Idade:  

3. Estado Conjugal: 

(  ) solteiro    (  ) casado    (  ) viúvo    (  ) divorciado/separado    (  ) outros __________ 

4. Tem filhos? (  ) não    (  ) sim – Quantos? _______________________________ 

5. Qual o seu turno de trabalho?     (   ) manhã    (   ) tarde     (   ) integral 

6. Atua em outra instituição? (  ) sim    (  ) não  

7. Que refeição faz na creche: Colação (  )  Almoço (  )  Lanche da tarde  (  ) 

8. Costuma jantar diariamente:  Sim (   )  Não (  )  Raramente não (  ). 

9. Quem prepara as refeições em sua casa: 

Mãe (  )    Pai (  )    Ajudante doméstica  (  )    O próprio (  )    Outros: _________ 

10. Pratica atividades físicas? Sim (  )  Não (  )   Semanalmente (  ) Raramente (  ) 

11. Tem hábitos de frequentar shopping?  Sim ()  Não (  ) 
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APÊNDICE E – Perguntas para a entrevista com os professores 

 

 

Perguntas para a entrevista com os professores 

 

 

1. Como percebeu a participação das crianças nas oficinas de Educação Nutricional? 

2. O que pensa das ações educativas aplicadas pela nutricionista?  

3. Você percebeu melhoria na ingestão de alimentos pelas crianças, ao longo do tempo, 

por conta das ações educativas?  

4. Você foi afetada pelas oficinas de Educação Nutricional, de que forma? 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais/responsáveis 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE PÓS- GRADUAÇÃO E PESQUISA 
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DO CUIDADO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: AÇÕES EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA TECNOLOGIA NO PROCESSO 

DE CUIDADO EM SAÚDE COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DA CRECHE UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

Pesquisador: Elizabeth Azevedo de Azeredo, sob a orientação da Profª Dr
a. 

Selma Petra Chaves Sá 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) XXXXXXX e (21) XXXXXXXX 

Nome do voluntário: ______________________________________________  Idade: _____ anos 

Os responsáveis pelas crianças matriculadas na Creche da Universidade Federal Fluminense estão sendo 

convidados a participar do projeto de pesquisa: AÇÕES EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA 

TECNOLOGIA NO PROCESSO DE CUIDADO EM SAÚDE COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DA CRECHE 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

responsabilidade da pesquisadora Elizabeth Azevedo de Azeredo,sob a orientação da Dr
a 

Enf
a 

Selma Petra 

Chaves Sá 

- Considerando as ações elaboradas para as crianças matriculadas na Creche da Universidade Federal 

Fluminense que participaram das atividades de educação nutricional desenvolvidas pela pesquisadora sob 

variadas formas lúdicas como: contação de historias, oficinas de culinária, brincadeira com jogos da saúde, 

apresentação de DVD, apresentação de pôsteres, dentre outras, é do nosso interesse saber se tais ações foram 

pertinentes para mudanças de hábitos alimentares não satisfatórios nas crianças. 

- Vale relembrar que a intenção das atividades lúdicas nutricionais foi provocar nas crianças a noção da 

alimentação saudável e de sua importância para termos saúde através de hábitos alimentares saudáveis.  

- Todas as atividades realizadas foram de seu conhecimento, apresentadas para que pudesse continuar no lar e 

encaminhado para casa uma caderneta com todos os cardápios implementados. Além disso, o(a) senhor(a) 

participou das festas realizadas na creche em que só se utilizou os cardápios saudáveis nas mesmas. 

- Você foi convidada(o) a ver as fotos de todas as atividades lúdicas de educação nutricional realizadas com as 

crianças dentro da creche. Tais fotos foram expostas nos murais da creche.  

- Neste momento, gostaríamos de saber se tais ações educativas nutricionais com a sua criança foi importante 

para mudar e/ ou melhorar os hábitos alimentares da criança e o que você tem feito para manter estes hábitos. 

Assim, os objetivos desta pesquisa são: discutir as ações educativas nutricionais implementadas com crianças 

pré- escolares em creche universitária tendo em vista o pensamento de Vygostsky; identificar se ocorrem 

mudanças na aceitação, pelas crianças, de uma alimentação saudável tendo em vista as ações educativas; 

descrever a percepção dos responsáveis e dos professores sobre as ações educativas aplicadas. 

- Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o responsável será identificado por um nome diferente do seu 

(pseudônimo); 

- O participante do estudo terá acesso a qualquer momento às informações sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados a pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas; 

- Muitos serão os benefícios desta pesquisa, dentre eles verificar a relação da criança e de sua família com os 

preceitos da alimentação saudável como também dimensionar a participação das crianças na proposta de 

mudança de hábitos alimentares na intenção da promoção da saúde e aumento da qualidade de vida; 

- A pesquisa não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados; 

- A participação é voluntária e o convidado terá liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo do atendimento de sua criança na instituição. Tendo 

tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito a sua assinatura na 

parte inferior do presente documento. 

 

Eu, __________________________________________________ (assinatura do responsável pela criança), RG 

n
o
 __________, declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niteroi, _____ de _________________________ de __________ 

____________________.   _______________________  ______________________ 

           Pesquisador responsável    Testemunha   Testemunha
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professores  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE PÓS- GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do projeto: AÇÕES EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA TECNOLOGIA NO 

PROCESSO DE CUIDADO EM SAÚDE COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DA CRECHE UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE 
Pesquisador: Elizabeth Azevedo de Azeredo, sob a orientação da Profª Dr

a. 
Selma Petra Chaves Sá 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) XXXXXXX e (21) XXXXXXX 

Nome do voluntário: ____________________________________ Idade: _____ anos 

Os professores das crianças matriculadas na Creche da Universidade Federal Fluminense estão sendo convidados 

a participar do projeto de pesquisa: AÇÕES EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA 

TECNOLOGIA NO PROCESSO DE CUIDADO EM SAÚDE COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES DA 

CRECHE UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE de responsabilidade da pesquisadora Elizabeth 

Azevedo de Azeredo,sob a orientação da Dr
a 
Enf

a 
Selma Petra Chaves Sá 

- Considerando as ações elaboradas para as crianças matriculadas na Creche da Universidade Federal 

Fluminense que participaram das atividades de educação nutricional desenvolvidas pela pesquisadora sob 

variadas formas lúdicas como: contação de histórias, oficinas de culinária, brincadeira com jogos da saúde, 

apresentação de DVD, apresentação de pôsteres, dentre outras, é do nosso interesse saber se tais ações foram 

pertinentes para mudanças de hábitos alimentares não satisfatórios nas crianças. 

- Vale relembrar que a intenção das atividades lúdicas nutricionais foi provocar nas crianças a noção da 

alimentação saudável e de sua importância para termos saúde através de hábitos alimentares saudáveis.  

- Todas as atividades realizadas foram de seu conhecimento, apresentadas para que pudesse continuar no lar e 

encaminhado para casa uma caderneta com todos os cardápios implementados. Além disso, o(a) senhor(a) 

participou das festas realizadas na creche em que só se utilizou os cardápios saudáveis nas mesmas. 

- Você foi convidada(o) a ver as fotos de todas as atividades lúdicas de educação nutricional realizadas com as 

crianças dentro da creche. Tais fotos foram expostas nos murais da creche.  

- Neste momento, gostaríamos de saber se tais ações educativas nutricionais com a sua criança foi importante 

para mudar e/ ou melhorar os hábitos alimentares da criança e o que você tem feito para manter estes hábitos. 

Assim, os objetivos desta pesquisa são: discutir as ações educativas nutricionais implementadas com crianças 

pré- escolares em creche universitária tendo em vista o pensamento de Vygostsky; Identificar se ocorrem 

mudanças na aceitação, pelas crianças, de uma alimentação saudável na visão dos responsáveis e dos professores 

na unidade em estudo, tendo em vista as ações educativas; descrever a percepção dos responsáveis e dos 

professores sobre as ações educativas aplicadas. 

- Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o responsável será identificado por um nome diferente do seu 

(pseudônimo); 

- O participante do estudo terá acesso a qualquer momento às informações sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados a pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas; 

- Muitos serão os benefícios desta pesquisa, dentre eles verificar a relação da criança e de sua família com os 

preceitos da alimentação saudável como também dimensionar a participação das crianças na proposta de 

mudança de hábitos alimentares na intenção da promoção da saúde e aumento da qualidade de vida; 

- A pesquisa não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados; 

- A participação é voluntária e o convidado terá liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo as suas atividades. Tendo tomado conhecimento das 

características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito a sua assinatura na parte inferior do presente 

documento. 

 

Eu, __________________________________________________ (assinatura do professor), RG n
o
 __________, 

declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, _____ de _________________________ de __________ 

Assinatura do pesquisador responsável por obter o consentimento: _________________________ 

______________________________              ______________________________ 

Testemunha                                                        Testemunha 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


