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RESUMO

As mudanças de comportamento alimentar que estão ocorrendo na sociedade estão
promovendo grande impacto no panorama da saúde do povo brasileiro, provocando um
representativo aumento das doenças crônicas não-transmissíveis, associadas às causas
mais comuns de morte na atualidade. Essas alterações têm, igualmente, afetado as
crianças. A incidência da obesidade infantil triplicou nas últimas três décadas. A escola tem
sido apresentada como um espaço privilegiado para promover saúde, incluindo a formação
de hábitos alimentares saudáveis. O estudo visa conhecer a atuação de uma Escola de
Educação Infantil do Município de São Paulo, frente ao desafio da educação nutricional,
considerando a problemática da obesidade infantil, partindo da observação da merenda
escolar, dos projetos educacionais da escola, do grau de conscientização e das ações
efetivas dos professores nesse sentido. O trabalho caracterizou-se por um estudo
exploratório e participante, com uma abordagem metodológica de pesquisa qualitativa. A
população alvo constituiu-se de uma amostra de aproximadamente 400 alunos e de 14
professoras. Foram utilizados diários com registros pessoais, entrevista com a coordenadora
pedagógica, observação de campo, questionário aplicado aos professores, fotos e vídeos.
Foi efetuada uma análise dos dados antropométricos das crianças, por meio da utilização do
aplicativo Epiinfo. Na merenda escolar, destacou-se a falta de variedade do cardápio
oferecido. Do ponto de vista qualitativo e dos aspectos sensoriais (sabor e aparência), a
refeição era mais adequada do que o lanche. Os agentes escolares e as merendeiras não
eram orientados a contribuir com a educação nutricional das crianças. Verificou-se que a
escola possui em andamento um projeto educacional (Projeto Horta) relacionado com as
ações de educação nutricional. Pode-se afirmar que os educadores percebem a importância
desse tema estar inserido nas atividades da escola, mas que ainda não foi transformado em
ações efetivas por parte de todos. O percentual de obesidade encontrado entre as crianças
foi de 14%, sendo maior entre as meninas. A palestra realizada na escola foi bem sucedida
na consecução de seus objetivos. O caráter interdisciplinar da pesquisa permitiu concluir
que a interação profissional entre o nutricionista e os educadores é possível e extremamente
necessária para as ações de educação nutricional. Pôde-se observar que há pouca
comunicação entre os órgãos do governo que integram o sistema de alimentação escolar,
incluindo também os Centros de Saúde, os quais não estão inseridos nas atividades de
educação nutricional no ambiente escolar. Recomenda-se que haja um profissional
nutricionista responsável pelo acompanhamento das ações de educação nutricional,
coordenando, articulando e acompanhando as diferentes fases dos processos. Recomendase também a realização periódica, não só de palestras orientadoras aos pais, como ainda
cursos de capacitação aos professores, merendeiras e agentes de ensino.
Palavras-chave: Educação nutricional. Hábitos alimentares. Educação infantil. Merenda
escolar.

ABSTRACT

The changes in alimentary behavior that are occurring in our society have been promoting a
deep impact on the health outlook of the brazilian people, causing a representative increase
of non transmissible chronic diseases that are associated to the more common death causes
nowadays. These changes have equally affected children. The incidence of infantile obesity
has triplicated in last three decades. School has been presented as an outstanding space for
promoting health, including formation of healthy alimentary habits. The study aims to know
the performance of the Municipal School of Infantile Education (São Paulo) facing the
challenge of nutritional education, considering the infantile obesity issue from the observation
of school lunch, educational school projects, and teachers' knowledge degree and effective
actions on the matter. The paper was characterized by an exploratory and participative
study, with a methodological approach of qualitative research. The target population was a
sample of approximately 400 students and 14 teachers. Diaries with personal registers,
interview with pedagogic coordinator, field observation, questionnaire applied to teachers,
photographies and videos were all used. An analysis of anthropometric data of children was
conducted, by using the Epiinfo applicable. In the school lunch, the matter of lack of variety in
the provided menu was stressed. From qualitative and sensory aspect (taste and
appearance) viewpoint, the meal presented greater adequacy than the lunch. School agents
and school lunch cooks were not oriented to contribute in the nutritional education of
children. It was verified that the school has an ongoing educational project (Projeto Horta)
related to nutritional education actions. It can be stated that educators feel the importance of
nutritional education being inserted in the school activities, but this has not still been
transformed in effective actions by all teaching body. The obesity percentile encountered
among chidren was of 14%, being greater among girls. The lecture conducted in the school
was well-succeeded in the attainment of its objectives. Because of the interdisciplinary bias
of the current research, it could be observed that the professional interaction between
nutritionist and teachers is not only possible, but is also extremely necessary in nutritional
education actions. It could be observed that there is little communication between the organs
that take part in the school food system. Health centers have not been integrated to the
nutritional education activities in school environment. It is recommended that there is a
nutritionist professional in charge of the follow-up of nutritional education actions,
coordinating, articulating, and following the phases up to the end of processes. It is also
suggested a periodical conduction of nutritional orientation lectures for parents and
capacitation courses for teachers, school lunch cooks, and teaching agents.
Keywords: Nutrititional education. Alimentary habits. Infantile education. School lunch.
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