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RESUMO 

 
 
Objetivo: Analisar as atividades de educação alimentar e nutricional desenvolvidas 
nas escolas, com crianças, no Ensino Fundamental I. Metodologia: Trata-se de 
estudo de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica sendo realizada uma 
revisão integrativa referente à educação alimentar e nutricional em escolares de 6 a 
10 anos. Para a pesquisa, foram utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed 
(U.S.National Library of Medicine) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online). Resultados: Foram encontrados 17 artigos científicos que 
atenderam aos critérios de inclusão, a partir do cruzamento dos descritores em 
português e espanhol. Desses, foram excluídos 15, por não estarem disponíveis na 
íntegra na base de dados LILACS, PubMed e Medline, como também foram 
excluídos os artigos repetidos. Observa-se que entre 2011 e 2016 foi publicada a 
maior parte dos artigos relacionados às atividades lúdicas e ações no âmbito do 
Ensino Fundamental I. Conclusão: De acordo com o exposto, ressalta-se a 
importância da continuidade de estratégias e ações de educação alimentar e 
nutricional no âmbito escolar, levando em consideração os aspectos culturais, 
sociais e econômicos, com o propósito de promover, de maneira efetiva, a 
prevenção de doenças e hábitos saudáveis por toda a vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar e nutricional. Educação alimentar. 
Educação nutricional. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the nutritional and nutritional education activities carried out in 
schools, with children, in Elementary School I. Methodology: This is a qualitative 
study, with a bibliographical approach and an integrative review of food and 
nutritional education in schoolchildren. 6 to 10 years. For the research, the following 
databases were used: LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health 
Sciences), PubMed (U.S. National Library of Medicine) and MEDLINE (Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online). Results: We found 17 scientific 
articles that met the inclusion criteria, from the cross - referencing of the descriptors 
in Portuguese and Spanish. Of these, 15 were excluded because they were not 
available in full in the LILACS, PubMed and Medline database, as well as repeated 
articles were excluded. It is observed that between 2011 and 2016 was published 
most of the articles related to play activities and actions in the scope of Elementary 
School I. Conclusion: According to the above, it is emphasized the importance of 
the continuity of strategies and actions of food education and nutritional at the school 
level, taking into account the cultural, social and economic aspects, with the purpose 
of effectively promoting the prevention of diseases and healthy habits throughout life. 

KEY WORDS: Food and nutritional education. Nutrition education. Nutritional 
education. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) passou por diversas modificações 

ao longo de sua história. Seus objetivos focaram, desde a implantação de hábitos 

alimentares saudáveis e necessidades de alterações nutricionais até o 

conhecimento sobre a alimentação e precaução dos problemas nutricionais, a 

procura de uma autonomia alimentar para a população (SANTOS, 2014). 

Observa-se que a educação alimentar e nutricional é uma importante 

estratégia para a promoção de um melhor estilo de vida e hábitos alimentares mais 

adequados, sendo, assim, um método eficiente na aprendizagem sobre nutrição e 

modificações comportamentais referentes à alimentação. 

O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas 

Públicas (BRASIL, 2012), publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

enfatiza que o conceito de educação alimentar, no contexto da realização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é um campo de conhecimento e de 

prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que 

visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. 

De acordo com Santos (2014), as políticas públicas direcionadas à promoção 

da saúde têm se firmado em relação ao monitoramento da situação alimentar e 

nutricional da população. Neste sentido, destaca-se a Promoção da Alimentação 

Adequada e Saudável (PAAS) como uma importante diretriz que atua para a 

modificação e melhoria do perfil alimentar e nutricional. Para isso, é importante a 

atuação do nutricionista e de outros profissionais, desenvolvendo ações para a 

compreensão no campo da alimentação nos diversos ciclos de vida, com o objetivo 

da adesão de modos alimentares saudáveis. 

A educação alimentar e nutricional pode acontecer em vários cenários e se 

faz necessário analisar os princípios para as suas ações, que se somam aos 

princípios estruturantes do SISAN, DO SUS, DO PNAE e do SUAS. A respeito 

desses princípios, são citados: sustentabilidade social, ambiental e econômica; 

abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; valorização da cultura 

alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas; a comida e o 

alimento como referências, valorização da culinária, enquanto prática emancipatória; 

a promoção do autocuidado e da autonomia; a educação enquanto processo 

permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; a 
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diversidade nos cenários de prática; intersetorialidade; planejamento, avaliação e 

monitoramento das ações (BRASIL, 2012). 

Nesta perspectiva, possuindo a função de auxiliar nas escolhas alimentares 

mais apropriadas, o princípio a respeito da valorização da culinária, enquanto prática 

emancipatória, afirma que as preparações escolhidas de uma maneira particular se 

alimentam também de seus significados e dos aspectos simbólicos. Dessa forma, os 

profissionais da saúde e professores que cuidam das crianças e participam, 

ativamente, do seu dia a dia, devem se preocupar em fornecer orientações, 

garantindo uma saúde desejável e maior conforto em sua idade adulta. (BRASIL, 

2012). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) aborda 

diretriz a respeito da educação nacional, a qual define que o ensino fundamental terá 

como objetivo a formação da criança, sendo de suma importância o 

desenvolvimento da habilidade de aprender a partir do conhecimento da leitura e da 

escrita, a compreensão do ambiente, de uma maneira natural, e o fortalecimento dos 

vínculos entre o âmbito escolar e os familiares. 

Parra e Bonato (2014) pontuam que a escola desempenha um papel de suma 

importância para a formação de hábitos saudáveis, já que abrange cerca de 200 

dias por ano da criança presente na instituição de ensino. Dessa maneira, a escola é 

um ambiente oportuno para a formação dos hábitos e conhecimento de práticas 

vinculadas à alimentação, tornando-se fundamental para atividades de educação 

alimentar e nutricional.  

Rosa (2014) enfatiza que, normalmente, é na infância que as crianças entram 

nas escolas e começam a desenvolver diversas funções de caráter cognitivo, físico e 

motor. A criança costuma imitar os comportamentos dos pais e familiares mais 

próximos, passando a incorporá-los. Ela tem a vontade de começar a se alimentar 

por conta própria. Daí porque se faz necessário o incentivo e aos hábitos saudáveis 

de alimentação e sua prática desde a primeira infância. 

Durante a infância serão determinados os hábitos alimentares levados por 

toda a vida, por isso é importante auxiliar a partir de intervenções nutricionais lúdicas 

com o conhecimento já existente por parte dos profissionais. Existe uma relação 

entre o brincar e o aprendizado da criança em sua vida escolar. Com esse 

conhecimento, é importante a contribuição para a geração de hábitos alimentares 

saudáveis (OLIVEIRA; COSTA; ROCHA, 2011).  
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A Educação Básica, a partir da LDB 9394/96, estruturou-se por etapas e 

modalidades de ensino que envolvem a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. O Ensino Fundamental compreende 

duas fases: o Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano), que atende a crianças na faixa 

etária de 6 a 10 anos de idade e o Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano), direcionado 

a crianças com idade entre 11 e 14 anos. Trata-se de uma faixa etária em que se 

pode observar grande evolução da criança nos âmbitos físico, psíquico, emocional e 

cognitivo.  

A fase escolar é definida por um período em que acontecem várias alterações 

no padrão alimentar da criança. Hábitos alimentares não saudáveis, nessa idade, 

podem ocasionar diversos problemas nutricionais, que acontecem já na infância ou, 

em longo prazo, na vida adulta, como, por exemplo: hipertensão arterial, diabetes, 

câncer, anemia, déficit ou excesso ponderal, entre outras (COSTA et al., 2013). 

Como forma de prevenir as doenças crônicas, consideradas como a principal 

causa de morte na idade adulta, foram criados alguns programas de educação 

alimentar e nutricional em todo o mundo, com o objetivo de favorecer a boa forma 

física de crianças, através de orientações sobre a maneira adequada da ingestão 

energética, de macronutrientes e micronutrientes, promovendo, assim, a redução de 

riscos das doenças pela alteração de comportamentos na infância (PARRA; 

BONATO, 2014).  

No Brasil, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo 

apontado como um dos maiores programas de alimentação escolar e o único com 

atendimento universalizado. Possui como uma de suas diretrizes a Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), estimulando a prática e promoção de hábitos 

alimentares adequados e seguros. Atua, também, priorizando oferecer refeições 

adequadas para toda a educação básica, reconhecimento de pessoas com 

necessidades nutricionais específicas, utilização do manual de boas práticas de 

acordo com as necessidades da escola e planejamento de cardápios mais 

saudáveis, visando, assim, oferecer uma alimentação escolar equilibrada, que supra 

as necessidades nutricionais dos alunos, garantindo uma importante ação de 

educação alimentar e nutricionais (BRASIL, 2006). 

Os programas de educação alimentar e nutricional possuem a necessidade 

de auxiliar no crescimento, desenvolvimento e saúde dos alunos. A conquista de 

informações é o início da mudança de comportamento, porém, além disso, deseja-se 
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com o programa educativo, a mudança efetiva de práticas alimentares, ocorrendo 

assim a melhoria de níveis de saúde, diminuição da ocorrência de doenças crônicas 

e mudança de hábitos. 

Por esta razão, a alimentação escolar adquire um caráter pedagógico, 

incentivando a integração de temas a respeito da educação nutricional no currículo 

escolar, sendo considerada uma estratégia válida para debates em âmbito escolar. 

É recomendado que todas as áreas do conhecimento possam colaborar e fazer com 

que o tema consiga compor o projeto pedagógico das escolas, de forma que 

assegure o trabalho transdisciplinar através dos docentes e demais profissionais.  

Nesse contexto, pontua-se para este estudo o seguinte problema: como são 

desenvolvidas as atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas 

públicas e privadas na primeira etapa do Ensino Fundamental? O objetivo geral 

buscou analisar as atividades de educação alimentar e nutricional desenvolvidas nas 

escolas com crianças no Ensino Fundamental I, tendo como objetivos específicos 

avaliar os estudos sobre a educação alimentar e nutricional que estão relacionadas 

à alimentação saudável em crianças de 6 a 10 anos; ocorrendo, também, a 

identificação dos problemas relacionados à má alimentação.  

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, referente à educação alimentar 

e nutricional em escolares de 6 a 10 anos. A pesquisa qualitativa é uma ferramenta 

de investigação científica que se fixa no caráter subjetivo do instrumento examinado, 

observando as particularidades e experiências pessoais. A sua escolha como 

metodologia ocorre quando o objetivo é compreender o porquê de certas situações 

(GUNTHER, 2006). 

A revisão integrativa emerge como uma metodologia que possibilita a 

associação de informações e a inclusão da aplicabilidade dos resultados a partir de 

estudos relevantes na prática. Portanto, é a abordagem mais ampla em relação às 

revisões, proporcionando a integração de estudos experimentais e não 

experimentais para uma análise do fenômeno observado (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Para a estruturação da revisão integrativa foram consideradas as etapas 

expostas no fluxograma (Figura 1), apresentado por Pereira et al. (2018): 
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Fonte: Pereira et al. (2018). 

 

Na busca bibliográfica, foram empregados os Descritores em Ciências da 

Saúde – DECs, publicado pela Bireme. As palavras-chave utilizadas foram: 

educação alimentar e nutricional, educação nutricional, alimentação escolar, 

escolares, desenvolvimento de escolares, desenvolvimento da criança escolar, 

Ensino Fundamental I. 

Os critérios de inclusão dos estudos foram artigos publicados em português, 

inglês e espanhol no período de 2009 a março de 2019, e os critérios de exclusão 

foram artigos que não estavam relacionados a educação alimentar e nutricional no 

âmbito escolar, artigos com atividades para crianças acima de 10 anos, artigos que 

não estavam disponíveis na íntegra. Foi realizada a busca de artigos científicos nas 

bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), PubMed (U.S. National Library of Medicine) e MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online). 

A partir dos estudos identificados, foram escolhidos aqueles que preenchiam 

os critérios de inclusão. Todos os artigos foram avaliados, tendo seus textos, 

criteriosamente, analisados. Ocorreu a investigação dos estudos, para atingir os 

resultados e discussões e, assim, descrever e classificar os dados, com a finalidade 

de abranger o conhecimento exposto sobre o tema. A Tabela 1 detalha, de maneira 

criteriosa, o levantamento da base bibliográfica nos bancos de dados escolhidos, 

trazendo a catalogação dos documentos encontrados e a seleção dos artigos. 

Busca da literatura cientifica 

Definição das informações 
relevantes dos estudos 

encontrados 

Interpretação dos resultados 

Apresentação da revisão de 
literatura 

 

Identificação do tema 

Determinação dos 
critérios para inclusão e 

exclusão 

Figura 1 – Fluxograma das etapas utilizadas para a realização 
da revisão integrativa de literatura 
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Tabela 1 – Caracterização da busca bibliográfica 

Banco de Dados 
Número de 

artigos 
encontrados 

Artigos 
selecionados – 

critérios de 
inclusão 

Artigos 
excluídos 

Número final de 
artigos 

selecionados 

PubMed 
 

49 
 

3 46 3 

LILACS 
3.947 

 
14 3.933 14 

Medline 
1.222 

 
3 1.219 3 

Total de artigos selecionados para o estudo 20 

Fonte: Pereira et al. (2018) 

Foram encontrados 20 artigos científicos que atenderam aos critérios de 

inclusão, a partir do cruzamento dos descritores em português e espanhol. Desses, 

foram excluídos 15, por não estarem disponíveis na íntegra, na base de dados 

LILACS, PubMed e Medline, como também foram excluídos os artigos repetidos. 

Observa-se que entre 2011 e 2016 foi publicada a maior parte dos artigos 

relacionados às atividades lúdicas e às ações no âmbito do Ensino Fundamental I, 

justamente durante o período em que o Marco de Referência de Educação Alimentar 

e Nutricional para as Políticas Públicas foi elaborado e ganhou notoriedade. 

 

3 RESULTADOS 

 

Após a leitura cautelosa dos estudos selecionados, foi efetuada a descrição 

dos artigos, em que a intenção foi trazer elementos consistentes que contribuíssem 

de forma significativa para o estudo proposto, foram organizados por ordem 

crescente do ano de publicação, conforme demonstra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Educação nutricional 
em escolas de 
ensino fundamental 
do 
município de 
Guarulhos-SP 
 
 
 
 
 

2009 
O mundo da 

saúde 

IULIANO; 
MANCUSO; 

GAMBARDELLA. 

Descrever as 
atividades de 
educação 
nutricional 
realizadas 
em escolas 
de ensino 
fundamental 
do município 
de Guarulhos    
 

Elaborou-se um 
roteiro de 
perguntas 
semiestruturadas 
e abertas, com 
base no 
referencial teórico 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(SAN). 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Avaliação do efeito 
da educação 
nutricional na 
prevalência de 
sobrepeso/obesidad
e e no consumo 
alimentar de 
escolares do ensino 
fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
Jornal de 
Pediatria 

FERNANDES; 
BERNARDO; 

CAMPOS; 
VASCONCELOS. 

Avaliar o efeito 
de um programa 
de educação 
nutricional 
na prevalência 
de 
sobrepeso/obesi
dade e no 
consumo 
alimentar de 
alunos 
do 3º ano do 
ensino 
fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra 
composta por 
135 escolares 
de uma escola 
privada e uma 
pública, 
divididos entre 
os grupos 
com 
intervenção e 
sem 
intervenção. 
Realizaram-se 
duas 
avaliações 
antropométrica
s e de 
consumo 
alimentar, 
antes e após a 
aplicação de 
um programa 
de educação 
nutricional. 

Construção de 
metodologia de 
capacitação em 
alimentação e 
nutrição para 
educadores 

2009 
Revista de 
Nutrição 

BERNARDON;  
SILVA; 

CARDOSO; 
MONTEIRO; 

AMORIM; 
SCHMITZ; 

RODRIGUES. 

Promover 
capacitação em 
educação 
nutricional para 
educadores de 
ensino infantil e 
fundamental até 
o 5ºano. 

Foi construída 
incluindo 
quatro fases: 
demanda, pré-
análise, foco, 
enquadre e 
planejamento 
flexível. Esta 
proposta 
insere-se em 
uma 
perspectiva de 
educação 
Permanente, 
baseada no 
construtivismo. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Projeto “a escola 
promovendo 
hábitos 
Alimentares 
saudáveis”: 
comparação de 
duas estratégias 
de educação 
nutricional 
no Distrito Federal, 
Brasil 2010 

Revista de 
Nutrição 

YOKOTA; 
VASCONCELOS; 

PINHEIRO; 
SCHMITZ; 
COITINHO; 

RODRIGUES. 

Analisar e 
comparar o 
conhecimento 
sobre nutrição de 
professores e 
alunos do projeto, 
submetidos a 
duas estratégias 
de educação 
nutricional em 
escolas do Distrito 
Federal. 

Duas estratégias 
de intervenção 
em educação 
nutricional: 
intervenção 
nutricional 
(A) ações 
educativas 
realizadas na 
comunidade 
escolar pela 
equipe; e 
intervenção 
nutricional (B) 
ações educativas 
desenvolvidas 
por professores 
que 
frequentaram 
oficinas de 
capacitação. 

A educação 
nutricional nas 
séries iniciais de 
escolas públicas 
estaduais de dois 
municípios do 
oeste de Santa 
Catarina 

2010 
Revista 
nutrire 

PICCOLI; 
JOHANN; 
CORRÊA. 

Verificar de que 
maneira os 
professores das 
séries iniciais do 
ensino 
fundamental de 
escolas públicas 
estaduais buscam 
informações 
sobre a temática 
alimentação e 
nutrição e como 
esse conteúdo é 
abordado em sala 
de aula. 

Foram realizadas 
análises 
descritivas. Em 
um primeiro 
momento, foi 
realizada análise 
exploratória dos 
dados, através 
de modelos 
estatísticos, 
verificando 
medida de 
tendência central 
e medida de 
dispersão 
(desvio-padrão). 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Programa de 
educação 
nutricional em 
escola de ensino 
fundamental de 
zona rural  

2010 
Revista de 
Nutrição 

BOOG 

Apresentar 
métodos e 
tecnologias de 
intervenção em 
educação 
alimentar e 
nutricional 
criados com base 
em 
Diagnóstico no 
âmbito de escola 
e comunidade. 

O método 
empregado no 
programa 
educativo, as 
estratégias 
selecionadas e as 
tecnologias 
desenvolvidas a 
partir da pesquisa 
foram pautados 
sobre os 
conceitos 
de promoção da 
saúde, nutrição 
comunitária e 
educação 
nutricional. 

Impacto de oficinas 
de educação 
alimentar no perfil 
nutricional de 
crianças inseridas 
no programa escola 
integrada. 

2011 
Revista de 

APS 

ZANIRATI; 
PAULA; 

BOTELHO; 
LOPES; 

SANTOS. 

Avaliar o impacto 
de oficinas de 
educação 
alimentar no 
perfil nutricional 
de crianças 
inseridas no 
Programa 
Escola Integrada, 
comparando com 
alunos da Escola 
Tradicional. 

Foram coletados 
Dados 
antropométricos, 
de consumo 
alimentar de 
crianças 
participantes de 
uma escola 
Municipal de Belo 
Horizonte, sendo 
a intervenção 
nutricional 
desenvolvida 
somente entre os 
alunos da Escola 
Integrada. 

Educação em 
saúde: uma 
experiência com 
teatro de fantoches 
no ensino 
nutricional de 
escolares 

2011 CuidArte 
LUCHETTI; 
MOREALE; 

PARRO. 

Desenvolver 
ações de 
educação em 
saúde alimentar 
no âmbito 
escolar com a 
utilização de 
estratégias de 
ludoterapia. 

O estudo foi 
dividido em três 
fases para sua 
elaboração: fase 
exploratória, fase 
de trabalho de 
campo e fase de 
análise. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Projeto “criança 
saudável, 
educação dez”: 
resultados com e 
sem intervenção do 
nutricionista. 

2011 
Revista de 
Nutrição 

DETREGIACHI; 
BRAGA. 

Aplicar um 
programa de 
orientação em 
nutrição, 
realizado por 
nutricionista e 
destinado a 
professores do 1º 
ao 5º ano do 
ensino 
fundamental, 
visando analisar 
a contribuição 
desse profissional 
quanto ao 
conhecimento 
dos escolares. 

Foi desenvolvido 
o projeto 
educativo, os 
professores foram 
apoiados por um 
programa de 
orientação 
realizado por 
nutricionista. 
Antes e depois do 
desenvolvimento 
do projeto 
educativo foi 
aplicado um 
instrumento para 
avaliar o 
conhecimento dos 
escolares sobre 
alimentação e 
nutrição. 

Impacto de una 
intervención em 
alimentación y 
nutrición 
en escolares. 

2013 
Revista 

chilena de 
pediatria 

RATNER; 
DURÁN; 

GARRIDO; 
BALMACEDA; 

ATALAH. 

Determinar 
mudanças nos 
padrões 
alimentares e 
estado nutricional 
após uma 
intervenção de 
dois anos que 
promoveu 
alimentação 
saudável e 
atividade física 
em escolares. 

2.527 alunos, 
entre primeira e 
quarta série, 
foram estudados 
por dois anos nos 
distritos de 
Santiago, Estação 
Central e 
Peñalolen em 
relação à 
alimentação, 
nutrição e 
atividade física. 

Alimentação na 
escola e autonomia 
– desafios e 
possibilidades 

2013 

Revista 
ciência e 

saúde 
coletiva 

BARBOSA; 
MACHADO; 
SOARES; 
PINTO. 

Evidenciar a 
alimentação na 
escola como 
importante 
política na 
promoção da 
autonomia por 
meio de uma 
educação 
alimentar e 
nutricional 
desenvolvida de 
modo curricular, 
integrado pelos 
diferentes atores 
e sob a ótica da 
cidadania. 

Envolveram 
Educação 
alimentar e 
nutricional com a 
presença 
cotidiana de 
adequação na 
alimentação 
escolar, debates 
sobre as diversas 
dimensões da 
alimentação e 
com integração da 
alimentação no 
projeto 
pedagógico. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Abordagem 
lúdico-didática 
melhora os 
parâmetros de 
educação 
nutricional em 
alunos do ensino 
fundamental 

2013 
Revista 

ciências e 
cognição 

SILVA; 
SCHWENGBER; 

PIERUCCI; 
PEDROSA. 

Avaliar conceitos 
básicos de 
alimentos e 
alimentação 
saudável com 
escolares do 
ensino 
fundamental. 

Aconteceram da 
seguinte forma: 
contato do grupo 
da pesquisa com 
as escolas 
participantes; a 
primeira aplicação 
dos jogos lúdico-
didáticos para 
avaliação; 
realização da 
intervenção por 
meio das aulas; 
segunda avaliação 
por meio dos jogos 
lúdico-didáticos. 

Educação 
alimentar e 
nutricional em 
escolares: uma 
revisão de 
literatura 

2013 
Cadernos 
de Saúde 
Pública 

RAMOS; 
SANTOS;  

REIS. 

Analisar o 
panorama da 
publicação 
científica sobre 
estudos de 
intervenção no 
campo da 
educação 
alimentar e 
nutricional em 
escolares no 
Brasil. 

Realizou-se uma 
revisão de 
literatura que utiliza 
as bases de dados 
LILACS e 
MEDLINE e a 
biblioteca 
eletrônica SciELO 
a fim de identificar 
artigos científicos. 

Adesão aos “10 
passos da 
alimentação 
saudável para 
crianças” e 
fatores 
associados em 
escolares. 

2015 
Revista de 
Nutrição 

WEBER; 
HENN; 

VICENZI; 
BACKES; 
PANIZ; 

OLINTO. 

Avaliar a 
frequência de 
adesão aos “10 
Passos da 
Alimentação 
Saudável para 
Crianças” e 
fatores 
associados em 
escolares. 

Os dados foram 
obtidos das 
mães/responsáveis 
por meio de um 
questionário com 
questões sobre 
alimentação, 
atividade física, 
tempo de tela e 
características 
sócio 
demográficas. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Promoção da 
alimentação 
saudável na 
Escola: realidade 
ou utopia? 

2015 
Cadernos 

Saúde 
Coletiva 

CAMOZZI; 
MONEGO; 
MENEZES; 

SILVA. 

Analisar a 
percepção e as 
ações na PAS 
realizadas por 
atores da 
comunidade 
escolar. 

Estudo com 
abordagem 
qualitativa 
utilizando o grupo 
de diretores, 
coordenadores, 
professores, 
manipuladoras de 
alimentos e 
representantes do 
conselho escolar 
de seis escolas de 
nível fundamental. 

O lúdico, a escola 
e a saúde: a 
educação 
alimentar no gibi. 

2016 

Revista 
trabalho, 

educação e 
saúde. 

ALCÂNTARA; 
BEZERRA 

Investigar o livro 
Almanaque 
Maluquinho: 
Julieta no mundo 
da culinária, 
reconhecendo o 
papel pedagógico 
das histórias em 
quadrinhos, 
podendo tornar-
se uma estratégia 
para a 
sensibilização do 
tema com o 
público infantil. 

A análise se deu 
em três etapas: a 
do contexto 
narrativo, a dos 
quadrinhos, para 
melhor 
entendimento dos 
elementos 
imagéticos; e a das 
receitas, que 
avaliou cada 
preparo contido no 
livro, de modo a 
perceber sua 
colaboração na 
discussão da 
educação 
alimentar. 

Estado nutricional 
e práticas de 
educação 
nutricional em 
escolares. 

2016 
Revista o 
mundo da 

saúde 

GRILLO; 
CONCEIÇÃO; 

MATOS; 
LACERDA. 

 

Avaliar o perfil 
antropométrico de  
usuários do 
Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar da rede 
municipal de 
ensino e 
desenvolver 
atividades de 
educação 
nutricional com a 
comunidade 
escolar. 

As práticas de 
educação alimentar 
e nutricional foram 
baseadas na 
concepção de 
Paulo Freire, sendo 
implementadas em 
duas das cinco 
oficinas de 
nutrição, que 
ocorreram. 
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Quadro 1 – Descrição dos principais artigos que compuseram a revisão  

(continuação) 

 

Título do 
Artigo 

Ano 

Local da 
publicação 
(nome da 
revista) 

Autores Objetivo 
Metodologia 

Utilizada 

Método Delphi 
para buscar 
consenso sobre 
metodologías 
educativas em 
alimentación 
saludable para 
alumnos de 
tercero a quinto 
año básico, sus 
familias y 
professores. 

2016 
Revista 

Nutrición 
Hospitalaria 

VIOLA; 
LERA; 

GARCÍA; 
SALINAS. 

Conhecer a 
opinião de um 
grupo de 
especialistas em 
nutrição, educação 
e alimentação para 
buscar consenso 
sobre 
metodologias 
educacionais em 
uma alimentação 
saudável entre os 
estudantes, suas 
famílias e 
professores. 

Foram realizados 
questionários e 
atividades a 
respeito dos 
hábitos 
alimentares, 
habilidades 
culinárias, 
despesas na 
escola, 
metodologias 
educacionais.  

Alimentação e 
prática de 
atividades físicas 
de crianças: 
hábitos cotidianos 
e culturais. 

2017 
Jornal of 

nursing and 
health 

SEBOLD; 
SILVA; 

MELCHER; 
SILVEIRA; 
JUSTINO; 
GIRONDI. 

Conhecer os 
hábitos cotidianos 
de alimentação e 
prática de 
atividades físicas 
de crianças entre 
sete e dez anos de 
idade. 

Pesquisa 
descritiva 
desenvolvida com 
24 crianças. Os 
dados foram 
coletados no 
período de 
outubro de 2012, 
por meio de 
entrevista 
semiestruturada e 
analisados a luz 
do referencial 
teórico de 
Madeleine 
Leininger. 

Efeito de 
tecnologia 
educacional jogo 
de tabuleiro no 
conhecimento de 
escolares sobre 
aleitamento 
materno 

2018 

Revista 
Latino-

Americana 
de 

enfermage
m 

MARTINS; 
LEAL; 

LINHARES; 
SANTOS; 

LEITE; 
PONTES. 

Avaliar o efeito de 
uma tecnologia 
educacional do 
tipo jogo de 
tabuleiro no 
conhecimento de 
escolares sobre 
aleitamento 
materno. 

Ensaio clínico 
randomizado por 
conglomerado, 
realizado no 
período de 20 de 
junho a 16 de 
dezembro de 
2016, em nove 
escolas públicas. 

Fonte: Própria dos autores (2019). 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DIRECIONADA 

AOS ESCOLARES 

 

O estudo de Iuliano, Mancuso, Gambardella (2009) enfatiza que a educação 

alimentar e nutricional é um tema que passou a ser discutido mais frequentemente 

por ser uma das estratégias nutricionais para a construção de hábitos saudáveis e o 

controle das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), contudo, são pouco 

exploradas as iniciativas que estão sendo tomadas para essa educação.  

Ocorreu a identificação e abordagem de atividades e experiências lúdicas 

realizadas em escolas municipais do Ensino Fundamental I, a partir das seguintes 

categorias: alimentação escolar, aulas teóricas e práticas e estratégias 

diferenciadas. Observou-se que as ações executadas permitiam que as crianças 

conhecessem novos sabores, explorassem melhor os alimentos e possuíssem um 

entendimento para escolhas alimentares mais saudáveis. Durante os momentos de 

“aulas práticas”, a horta foi o que mais chamou a atenção e agradou a todos, por 

possuir maior envolvimento dos alunos com a plantação, o cultivo e o preparo do 

alimento. São de suma importância atividades de educação alimentar e nutricional 

em longo prazo para o controle e manutenção do peso, diminuição de carências 

nutricionais e hábitos alimentares sempre saudáveis (IULIANO; MANCUSO; 

GAMBARDELLA, 2009). 

Fernandes et al. (2009) destacam as atividades de educação nutricional 

quando, em seu estudo, realizam uma intervenção e coleta de dados, antes e após o 

programa de educação nutricional com alunos de escola privada e pública, 

separando algumas turmas com a intervenção e outras sem a intervenção para 

observar os resultados obtidos. Entre as dificuldades ocorridas no estudo, relata-se 

a distância curta entre as duas turmas, podendo ocorrer uma troca de informações e 

alterações nos resultados obtidos.  

Os programas foram realizados durante oito encontros e, após as 

orientações, observou-se que no grupo dos alunos que tiveram a intervenção 

ocorreu diminuição do consumo de balas, sucos artificiais, salgados industrializados, 

entre outros alimentos.  
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O êxito na prevenção da obesidade e hábitos errôneos durante a infância 

vincula-se às estratégias lúdicas de educação alimentar e nutricional, exibindo 

resultados significativos. Em ambientes em que foi atribuída, considera-se que os 

conhecimentos adquiridos sobre a alimentação auxiliam para a conquista de hábitos 

saudáveis por toda a vida. Zanirati et al. (2011) avaliaram uma intervenção a partir 

de oficinas desenvolvidas na escola integrada. Antes do início das atividades, os 

escolares relataram um alto consumo de ultraprocessados e alimentos 

hipercalóricos. Apesar da verificação de mudanças na alimentação das crianças, 

ocorreu uma dificuldade no estudo através do método de avaliação do consumo 

alimentar, por ser um recurso que pode não refletir o consumo habitual se for 

utilizado em um dia atípico. 

Luchetti, Moreale e Parro (2011) corroboram com a ideia de que atividades 

lúdicas podem ser utilizadas como conhecimentos de saúde nutricional, sendo 

primordial durante o desenvolvimento da criança. Com isso, utilizaram-se estratégias 

lúdicas como a ludoterapia, apresentações com teatro de fantoches e por fim a 

construção da pirâmide alimentar feita de isopor com os alimentos desenhados e a 

discussão sobre a alimentação adequada a partir da mesma. A aplicação de 

atividades lúdicas é de suma importância para fornecer a educação alimentar 

adequada, estimulando a atenção e criatividade das crianças, além de incentivar 

uma participação mais ativa e dinâmica.  

Ratner et al. (2013) discorrem a respeito da necessidade de práticas de 

intervenções alimentares e nutricionais em escolas municipais. Ocorreu a realização 

de intervenções em aulas com temas de orientações nutricionais, rotulagem 

nutricional, lanches saudáveis, entre outros. Além disso, foi realizada a intervenção 

incentivando a venda de lanches saudáveis nas cantinas das escolas. Com as ações 

de educação alimentar, houve significativa redução da prevalência de obesidade nos 

escolares.  

Em relação às atividades lúdicas e sua contribuição para o processo de 

aprendizado da criança, Silva et al. (2013) abordaram a implementação de técnicas 

lúdico-didáticas, conceitos de alimentação saudável de alunos do ensino 

fundamental em escolas da rede pública do Rio de Janeiro. Essas abordagens foram 

ministradas por nutricionistas, já os professores das turmas foram treinados para 

ministrar com êxito o material lúdico. Nesse contexto, o estudo foi dividido em quatro 

etapas: contato do grupo da pesquisa com as escolas participantes, primeira 
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aplicação dos jogos lúdicos-didáticos para avaliação do conhecimento antes da 

intervenção, realização da intervenção por aulas dos professores e segunda 

avaliação por meio dos jogos lúdicos-didáticos.  

Weber e outros autores (2015) enfatizam a respeito da adesão dos escolares 

aos ”10 Passos da Alimentação Saudável para Crianças”. Estudo conduzido aos 

alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental de uma escola municipal em 

São Leopoldo - RS. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário aplicado 

aos pais ou responsáveis dos escolares, os dados obtidos foram desfavoráveis, 

indicando a necessidade de diferentes ações de governo, escola e família para 

aumentar a adesão a uma alimentação adequada. 

Alcântara e Bezerra (2016) analisaram o livro Almanaque Maluquinho: Julieta 

no mundo da culinária, objetivando a ferramenta das histórias em quadrinhos a fim 

de perceber seu papel pedagógico e sua eficácia como uma estratégia para a 

sensibilização do público infantil. Nesse sentido, a análise das histórias em 

quadrinhos se deu pelo comportamento dos personagens no ato de cozinhar e a 

atenção que o autor tem pelo comer, além de mostrar que a cozinha também pode 

ser um espaço divertido e educativo para a criança.  

Corroborando para o consenso de metodologias educacionais, Viola e outros 

autores (2016) discorreram a respeito de conhecer opinião de especialistas em 

nutrição, educação e gastronomia através do método Delphi a fim de explorar temas 

de alimentação saudável para alunos do terceiro a quinto ano e seus familiares. A 

técnica do consenso Delphi foi utilizada como um método prospectivo através de 

rondas ou interações, geralmente via internet. Com os dados obtidos, concluíram 

que hábitos alimentares podem ser modificados nas escolas com oficinas de 

culinárias com chefes ou monitores habilitados.  

Sebold et al. (2017) buscaram conhecer os hábitos cotidianos de alimentação 

e práticas de atividades físicas de 24 escolares com faixa etária de 7 a 10 anos, 

vinculado à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Neste contexto, foi realizada a 

coleta de dados por meio de uma entrevista abordando o cotidiano dos escolares 

relacionados à alimentação e prática de atividade física. Observa-se que padrões 

culturais e cotidianos das crianças e suas famílias podem refletir no ambiente 

escolar. A partir dos dados obtidos o estudo corrobora com a estimulação de 

estratégias que promovam a prática de educação e saúde. 
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 Reforçando a ideia de outros estudos, Martins et al. (2018) avaliaram o efeito 

de um jogo de tabuleiro no conhecimento das crianças de uma escola pública em 

relação ao aleitamento materno. Destacou o efeito positivo que se têm nas escolas 

com a implantação de intervenções educacionais, estratégias pedagógicas com 

ações de educação nutricional e alimentar que auxilia na compreensão de ensino 

dos estudantes. Contudo, em relação à exposição dos escolares com ações 

educativas o estudo trouxe que é possível de forma divertida e prazerosa um bom 

desenvolvimento cognitivo. 

Com a finalidade de estimular o consumo de alimentos saudáveis no 

município de Circuito das Frutas, em São Paulo, e incentivar reflexões a respeito da 

fome e desnutrição, Boog (2010) promoveu a intervenção do programa de educação 

nutricional em escola de ensino fundamental de zona rural. Quatro nutricionistas 

participaram da aplicação do programa na escola que era classificada com a mais 

carente da região, a maior parte dos estudantes trabalhava na terra contribuindo 

com seus pais na produção das frutas, principalmente o figo, entretanto foi relatado 

que eles raramente consumiam as frutas, apenas utilizando-as como um produto de 

trabalho. 

Ocorreu entusiasmo por parte dos alunos com as atividades executadas 

refletindo nas histórias, identidade cultural e o reconhecimento do trabalho dos 

agricultores. Durante o estudo, a maior dificuldade relatada foi que o programa não 

era esperado no calendário escolar, tornando-se um dos motivos de resistência de 

alguns professores em incluí-lo no calendário. 

A escola é identificada como um local excepcional para as estratégias de 

educação alimentar e nutricional, sendo apontada na formulação das políticas 

públicas em alimentação e nutrição. Assim, Ramos, Santos e Reis (2013) analisaram 

publicações brasileiras a respeito das intervenções da EAN no ambiente escolar, a 

partir do conhecimento a respeito da nutrição com a utilização de questionários. 

Somando-se a isso, de uma maneira lúdica, a maior parte dos estudos exibiam 

apresentações, teatros, palestras, dinâmicas e jogos infantis, sendo possível 

observar ao final que a grande maioria evidenciou mudanças sobre os 

conhecimentos em nutrição e nas escolhas alimentares. 

Barbosa e outros autores (2013) destacam algumas reflexões sobre a 

importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) desenvolvido no 

Brasil. O programa é de suma importância e assegura o direito dos alunos a uma 
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alimentação adequada nas escolas, direcionando os mesmos a partir de práticas 

educativas para possibilitar a compreensão no quesito da alimentação saudável. 

Além disso, vem apresentando que não somente os alunos devem ser educados 

sobre o entendimento de alimentação, mas também os profissionais que irão 

transmitir este conhecimento, para que possam almejar maiores resultados positivos 

na mudança de comportamentos dos estudantes. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DIRECIONADA 

AOS EDUCADORES 

 

Vem sendo observado o quanto é importante o papel da alimentação em 

relação ao estado de saúde das crianças, por isso a escola é apontada como um 

dos principais locais para a promoção de hábitos saudáveis, por ser um ambiente 

acolhedor, onde a criança passa boa parte do seu dia. O educador pode auxiliar na 

promoção dos hábitos alimentares e uma alimentação equilibrada para as crianças, 

porém é importante o conhecimento dos mesmos a respeito do tema, para tratar 

durante seus momentos pedagógicos (PICCOLI; JOHANN; CORRÊA, 2010). 

No contexto da realização de práticas de educação alimentar e nutricional, 

sendo baseadas na concepção de Paulo Freire, que abrange a comunicação e o 

diálogo, Grillo et al. (2016) desenvolveram, na escola municipal, cinco oficinas com o 

tema central a alimentação saudável na infância. Foram oficinas direcionadas ao 

corpo docente da escola, funcionários, escolares e pais ou responsáveis dos alunos. 

Com os dados encontrados, o estudo confirma o período de transição nutricional que 

o Brasil vem enfrentando, se fazendo necessária uma reflexão para os programas 

de saúde pública que trabalham na alimentação escolar e repensar nas estratégias e 

ações de educação alimentar e nutricional para a promoção de hábitos alimentares 

nos escolares. 

Algumas dificuldades foram relatadas por educadores no estudo de 

Bernardon et al. (2009), em escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental I, 

como: a ausência de conhecimento a respeito da alimentação, ausência de tempo 

dos educadores para realizar as atividades, hábitos inadequados dos escolares, falta 

de conhecimento por parte dos familiares, merenda escolar inapropriada, entre 

outros. O objetivo principal desse projeto foi realizar capacitações para professores e 

donos de cantinas a respeito da alimentação e nutrição. A partir das atividades 



26 

 

surgiu o conhecimento para que, além de educadores, eles também se tornassem 

agentes promotores de uma alimentação saudável para os alunos e ocorresse a sua 

introdução no currículo escolar, sendo de suma importância a atuação nos hábitos 

alimentares e qualidade de vida das crianças. 

Nessa perspectiva, Yokota et al. (2010) apresentaram o projeto “A escola 

promovendo hábitos alimentares saudáveis”, com o intuito de promover a 

alimentação adequada em escolas públicas e privada. Ocorreu a observação do 

conhecimento a respeito da nutrição com os alunos e professores participantes do 

projeto. Efetuaram-se duas intervenções nutricionais: a primeira constituiu-se de 

ações educativas, desenvolvidas pela equipe do projeto, por meio de palestras 

educativas, enquanto a segunda consistiu em ações elaboradas por professores. 

Durante a avaliação para os professores, foi produzido um questionário de 

verdadeiro ou falso a respeito de assuntos das palestras educativas. Dessa forma, 

os resultados sugerem que as atividades e a vinda da equipe de nutrição para a 

escola auxiliaram, de uma forma efetiva, na aquisição de conhecimentos sobre a 

alimentação e os hábitos saudáveis e também no fortalecimento dessas novas 

informações. 

A partir do fortalecimento da promoção da alimentação saudável em âmbito 

escolar, ocorreu a implementação do projeto “Criança Saudável, Educação Dez”, 

uma ação realizada pelo Programa Fome Zero. Reforçando essa ideia, Detregiachi e 

Braga (2011) avaliam em seu estudo os conhecimentos de escolares a respeito da 

alimentação e nutrição, durante a avaliação inicial e final do programa de educação 

nutricional, em escolas públicas e estaduais na cidade de Marília – SP.          

Os professores e a equipe pedagógica da escola municipal do 1º ao 4º ano 

passaram por um programa de orientação executado por uma nutricionista; já na 

escola estadual, o projeto educativo ocorreu sem a orientação para os profissionais, 

apenas sendo direcionado aos alunos. Os autores também observaram que entre os 

estudantes da escola estadual não ocorreram alterações significativas a respeito da 

alimentação e nutrição, porém, entre os estudantes da escola municipal, 

constataram-se mudanças importantes em seus hábitos, a partir disso, o propósito 

do projeto educativo ocorreu de uma maneira divergente entre os escolares das 

duas instituições de ensino. 

As práticas educativas de saúde no âmbito escolar, principalmente a 

promoção da alimentação saudável (PAS), simbolizam a oportunidade de 
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construção a respeito da saúde, desenvolvimento e comportamentos de todos os 

participantes da comunidade escolar. Dessa forma, Camozzi (2015) observou, a 

respeito das percepções sobre a promoção da alimentação saudável (PAS) 

praticadas por todo o corpo docente da escola, as atividades ocorreram em um local 

próximo à escola e contaram com questões a respeito da alimentação saudável, 

alimentação no ambiente escolar, ações promotoras da alimentação saudável.  

É fundamental que os educadores abordem em sala de aula a respeito da 

alimentação e nutrição, escolhendo estratégias apropriadas para expor o tema e 

ocorrendo sua atualização, algo que, por enquanto, ainda não é aperfeiçoado por 

boa parte dos profissionais.  Camozzi (2015) incentiva a necessidade de repensar 

sobre a formação do professor de nível fundamental quanto às múltiplas dimensões 

do ato alimentar, superando a visão centralizada nos aspectos biológicos, 

reavaliando as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas, bem como a 

bibliografia utilizada como referência e buscar um currículo integrado em que os 

estudantes possam ir além dos conhecimentos desconectados, para um saber que 

leva à autonomia e ao resgate da cidadania. 

No entanto, foi observado o grande impacto que resulta na saúde da criança, 

decorrente de maus hábitos alimentares, aderidos por falta de técnicas e estratégias 

nutricionais alinhadas com as ações. Com base nos resultados obtidos, a maioria 

dos estudos apresentou estratégias interessantes a respeito da educação alimentar 

e nutricional, porém, apesar disso, alguns não tornaram as ações nas escolas um 

hábito contínuo e direcionado às crianças, professores e toda a coordenação 

pedagógica. Verifica-se que é de suma importância à implantação das ações de 

educação alimentar e nutricional no âmbito escolar.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho em sua proposta buscou descrever um 

cenário geral dentro dos objetivos definidos. De acordo com o exposto, ressalta-se a 

importância de publicações relacionadas a estratégias e ações de educação 

alimentar e nutricional no âmbito escolar, levando em consideração os aspectos 

culturais, sociais e econômicos, com o propósito de promover, de maneira efetiva, a 

prevenção de doenças e hábitos saudáveis por toda a vida.  
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A partir da análise dos estudos, foi possível observar que a abordagem lúdica, 

através do teatro de fantoches, é uma excelente estratégia para produzir as 

atividades em sala de aula. Mostrou-se muito didática por conseguir incentivar a 

criatividade e manter a concentração das crianças, além de promover e estimular a 

alimentação saudável de uma forma simples e adequada através de alimentos 

falantes.  

Por fim, observou-se a necessidade de mais estudos envolvendo o papel da 

educação alimentar e nutricional direcionada aos escolares e a verificação do 

consumo alimentar das crianças para possibilitar comparação de dados e a 

verificação dos impactos das ações realizadas.  
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