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RESUMO 

Este trabalho objetivou conhecer a percepção dos professores das séries iniciais do ensino 

fundamental de Paracambi-RJ, a respeito do entendimento de alimentação saudável e 

adequada e do campo de conhecimento da Educação Alimentar e Nutricional. Para a 

realização desta pesquisa qualitativa, foram utilizadas metodologias de trabalho de campo e 

questionários, através da análise de conteúdo chegou-se aos seguintes achados: os docentes 

entrevistados ainda não compreendem que o ato de comer é político, capaz de contribuir 

substancialmente para a redução das desigualdades sociais se limitando aso aspectos 

biológicos da alimentação. Estes educadores buscam informações a respeito deste tema 

basicamente na internet. Desta forma, um trabalho de educação permanente, coordenado por 

nutricionistas, pode ser considerado como uma estratégia importante para construção do 

conhecimento de forma crítica em coerência com o preconizado pelo Guia Alimentar para a 

População Brasileira. 

Palavras-chave: Programa de Alimentação Escolar; Direito Humano a Alimentação 
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INTRODUÇÃO  

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política de estado que 

extrapola a mera assistência de fornecer nutrientes para quem não tem recursos para se 

alimentar com dignidade, porém nesta grave crise econômica agravada pela pandemia do 

novo coronavírus, ele passou a ser ainda mais importante para as famílias de muitos 

estudantes brasileiros (BRASIL, 2020). A Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que 

também está presente dentro deste programa, foi pouco operante na rede municipal de 

educação de Paracambi no período em que ocorreu paralisação das atividades presenciais. 
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 Foi preciso buscar alternativas condizentes para que estas práticas educativas fossem 

capazes de tornar as escolhas alimentares mais críticas e coerentes com o cenário de cada 

localidade neste período pandêmico. Para isso, é fundamental entender a alimentação como 

um ato social, capaz de estarem envolvidas além dos aspectos biológicos, não a limitando 

apenas as consequências diretas no processo saúde/doença dos sujeitos (BRASIL, 2012 e 

2014). 

 As práticas dentro do campo de conhecimento da EAN são capazes de promover 

melhorias na qualidade de vida dos indivíduos de forma direta e indireta na comunidade 

escolar, subsidiando a sustentabilidade econômica, ambiental e do respeito à cultura alimentar 

regional (BRASIL, 2014). Sendo fundamental compreender a cadeia produtiva dos alimentos 

de uma forma mais ampla, fugindo do reducionismo do atual sistema alimentar hegemônico. 

 Ainda mais em momentos de crise, é fundamental incentivar o reconhecimento da 

alimentação escolar como uma ferramenta capaz levar melhorias para o processo educativo, 

sendo um desafio entre os educadores que fazem parte desse cenário. Os benefícios desse 

processo educativo extrapolam a mera promoção da saúde, repercutindo diretamente em 

outros setores, como o econômico, o ambiental e as relações sociais (BRASIL, 2014). 

 A aquisição e consumo de alimentos in natura e minimamente processados, 

preferencialmente da agricultura familiar, podem também contribuir para a economia local, 

valorizando os trabalhadores do campo e incentivando as cadeias curtas e redes 

agroalimentares alternativas. Esta alternativa será capaz de melhorar a qualidade dos gêneros 

que chegam ao prato dos alunos, facilitando o acesso a produtos mais saudáveis, resgatam 

tradições alimentares regionais através de uma produção que gere menores impactos 

ambientais e sociais (BRASIL, 2020). 

 Políticas que auxiliam a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), na tentativa de 

assegurar o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) devem utilizar de estratégias 

do campo de conhecimento da EAN (BRASIL, 2012). Como o caso do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que tem o dever de garantir, além do acesso uma alimentação 

saudável aos alunos, outras intervenções que auxiliem na autonomia das escolhas alimentares 

fora da escola (BRASIL, 2020). 

 Uma estratégia importante para as ações dentro do campo da EAN no âmbito do 

PNAE é o incentivo da qualificação dos educadores, em especial dos professores, pois estes 



  

 

são protagonistas no quesito de estratégias pedagógicas e maior vínculo com os alunos 

(PICCOLI, JOHANN e CORRÊA, 2010). Desta maneira, este artigo visa contribuir para 

construção do conhecimento dos professores do ensino fundamental da rede municipal de 

Paracambi-RJ através da educação permanente utilizando ações de planejamento, 

implementação, monitoramento e avaliação das práticas de EAN. 

 

METODOLOGIA 

 Esta é uma pesquisa qualitativa, por que essas abordagens permitiram maior 

abrangência ao fenômeno estudado. A realização do trabalho ocorreu entre os meses de março 

a setembro de 2021, em quatro escolas de Paracambi-RJ. Sendo uma unidade escolar 

particular na esfera urbana, e em outras três da rede pública de ensino municipal, sendo uma 

também urbana, além de outras duas pequenas escolas rurais. Com metodologias de trabalho 

de campo, informações colhidas em documentos cedidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte, além de entrevistas abertas e socioeconômicas de forma estruturada com 

16 professores, sendo quatro em cada um das escolas que fizeram parte deste trabalho. 

 A amostra das unidades escolares foi selecionada devido à necessidade de conhecer 

melhor as reais necessidades dos alunos que moram nestes ambientes distintos. Sendo assim, 

foi possível realizar o trabalho de campo e acompanhar o funcionamento do PNAE nos 

perímetros urbano e rural durante a quarentena, se alcançando assim, uma maior variedade de 

dados, enriquecendo a qualidade das informações coletadas. 

 Após o parecer de número 4.586.617 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Salgado De Oliveira (UNIVERSO), aprovando o projeto, o primeiro autor deste estudo 

acompanhou o processo de implementação do PNAE neste período pandêmico, 

principalmente no que consistem as ações de EAN e a participação dos professores nestas 

ações junto à comunidade escolar. Todo trabalho de campo foi realizado durante a quarentena 

ocasionada pelo Novo Coronavírus, perpassando pela paralisação das atividades presenciais 

até a retomada gradativa dos alunos para dentro das salas de aula, e consequentemente, a volta 

da oferta de refeições nos refeitórios escolares. 

 Foi registrado em forma de escrita densa as percepções a respeito do campo e dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, utilizando a ferramenta de observação detalhada da 

hermenêutica dentro da etnografia. As informações deste diário de campo foram cruzadas 



  

 

com as coletadas nas entrevistas dos docentes, para um melhor entendimento do fenômeno 

estudado. A análise de conteúdo, segundo Bardin (2002), foi escolhida, pois demonstrou ser a 

mais coerente com a forma de informações colhidas durante o trabalho de campo. 

 Diante das transcrições das entrevistas, perceberam-se falas que chamaram muita 

atenção e que foram trabalhadas pelo método indutivo de codificação, destacando estes pontos 

chaves da narrativa para análise. Este método pode enriquecer ainda mais o estudo, pois 

trouxe anseios e experiências vividas pela população observada. Esta metodologia foi capaz 

de trazer à tona informações relevantes, e desta maneira levar estes conhecimentos a serem 

debatidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 16 indivíduos que fazem parte do objeto da pesquisa, a quase totalidade destes 

entrevistados é do sexo feminino, divididos em 15 professoras das séries iniciais do ensino 

fundamental e um professor de educação física que também leciona neste seguimento. A 

grande maioria possui filhos e moram com os mesmos no perímetro urbano do próprio 

município de Paracambi ou em cidade vizinhas. Todos relataram que o trabalho como 

professor é a sua principal atividade econômica. 

A quase totalidade dos docentes que fizeram parte deste estudo tem a formalidade dos 

seus empregos assegurados por concurso público, quando nos referimos aos professores da 

rede municipal, e pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aos que 

trabalham na escola particular. É de 44 anos a idade média desses profissionais, sendo de 18 

anos o tempo médio de experiência no magistério. Mesmo não sendo necessário curso 

superior para lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental, exceto educação física, 

apenas dois professores não possuíam graduação e a maioria relatou já ter concluído alguma 

especialização. 

Os professores não relataram em suas entrevistas a realização de planejamento e nem 

execução de atividades de EAN, mesmo que de forma remota por conta da pandemia causada 

pelo COVID-19. Porém houve menções a ações educativas com o tema alimentação e 

nutrição antes do início da quarentena, mas segundo esses relatos, pode-se perceber uma 

metodologia de transmissão direta de conhecimento. Paulo Freire já contestava esse método 

de ensino bancário e buscava alternativas de modelos alternativos a este que ainda é 



  

 

hegemônico na educação brasileira. O MREANPP foi inspirado neste ilustre pensador, onde 

tenta incentivar a construção de saberes de forma crítica, dentro da realidade de vida dos 

envolvidos, preconizando a autonomia das escolhas alimentares (BRASIL, 2012). 

 Grande parte destes profissionais está inserida dentro de um sistema contemplado pelo 

PNAE, que entre outras atribuições possui as atividades de EAN. Este campo de 

conhecimento deve considerar as realidades concretas e favorecer a troca de saberem 

acadêmicos e populares, promovendo os avanços e melhor entendimento a respeito dos 

DHAA. A Resolução nº 06/2020 recomenda ainda que essas ações educativas devem integrar 

o processo de ensino e aprendizagem, perpassando de forma transversal a grade escolar, na 

abordagem do campo de alimentação e nutrição e no desenvolvimento de práticas e 

habilidades que promovam hábitos saudáveis, na perspectiva da SAN (BRASIL, 20020; 

2006). 

A população precisa reconhecer a alimentação como uma prática social, que sofre 

influência das condições externas aos indivíduos, e consequentemente também repercute na 

sociedade (NESTLE, 2019). Os professores estão inseridos dentro da comunidade escolar, 

sendo protagonistas em estratégias educativas dentro e fora deste ambiente, onde os mesmos 

podem extrapolar a visão reducionista da nutrição em caráter biologicista. Sendo assim, 

podemos pensar que estes educadores possam refletir sobre, a produção, a distribuição e 

comercialização dos alimentos, ou seja, sobre todo o sistema alimentar.  

Uma alimentação saudável e adequada deve contribuir para a sustentabilidade 

ambiental e econômica, o resgate da soberania e cultura alimentar, utilizando o estímulo da 

culinária como uma atividade essencial para isso. Estas ações são recomendas pelo 

MREANPP e pela segunda edição do GAPB, estando diretamente relacionadas ao bem-estar 

da população (BRASIL, 2012 e 2014). Desta maneira, será importante inserir ações 

educativas que estejam relacionadas à alimentação adequada, que sejam capazes de abordar 

todo sistema alimentar de forma transdisciplinar. Essas ações devem estar no cotidiano de 

trabalho dos docentes, de forma continua e transdisciplinar com o conteúdo didático da grade 

escolar (BRASIL, 2012). 

Uma estratégia importante para as ações dentro do campo da EAN no âmbito do 

PNAE é o incentivo da qualificação dos educadores, em especial dos professores, pois estes 

são protagonistas no quesito de estratégias pedagógicas e maior vínculo com os alunos 



  

 

(PICCOLI, JOHANN e CORRÊA, 2010). Desta maneira, se faz necessário entender qual o 

grau de entendimento destes profissionais a respeito do sistema alimentar e trabalhar maneiras 

eficazes de promover essas habilidades. 

A formação dos professores sobre alimentação e nutrição, com base na segunda edição 

do GAPB (2014), pode potencializar e capilarizar as ações de EAN diante da comunidade 

escolar. O docente pode inserir essa temática em diferentes oportunidades do currículo das 

disciplinas tradicionais, com atividades de acordo com a maturidade de cada turma. Com o 

intuito de conhecer melhor a percepção desses profissionais a respeito deste tema, buscou-se 

entender como os mesmos estão planejando essas ações, como estão acontecendo e se os 

mesmos precisam de um suporte para a realização destas atividades. 

Foi fortemente evidenciado nas falas dos professores das séries inicias das escolas do 

ensino fundamental do município Paracambi-RJ, uma abordagem altamente biologicista, ou 

seja, focada nos aspectos nutricionais dos alimentos. Este fato segue em consonância com o 

que foi publicado por Fernandez e Silva (2008) e Camozzi (2015), onde alguns desses 

entrevistados puderam atrelar fortemente a disciplina de ciências com os aspectos 

relacionados a alimentação.   Piccoli, Johann e Corrêa (2010) também perceberam uma alta 

tendência da associação do campo de conhecimento da EAN com esta disciplina. Os autores 

Soares, Lazzari e Ferdinandi (2009) perceberam que essas atividades realizadas nas aulas de 

ciências não eram capazes de abordar o sistema alimentar de forma mais ampla. 

Já era esperado uma forte tendência dos professores a respeito dos aspectos biológicos 

da alimentação, pois estamos inseridos em um sistema biomédico cartesiano, que é embasado 

na medicina científica diante da mecanização dos corpos divididos por partes. Silva Junior 

(2006) também relata que esse modelo tecnoassistencial hegemônico está pautado nas 

evidencias científicas de natureza biológicas que excluem outros fatores, como os 

socioeconômicos. Desta maneira, o sistema alimentar acaba por ser reduzido de forma 

simplória aos aspectos nutricionais que podem levar o adoecimento do corpo ou aos supostos 

benefícios que estes nutrientes carregam (SCRINIS, 2021). 



  

 

O nutricionismo
3
 está diretamente relacionado ao sistema econômico que rege o Brasil 

e boa parte do mundo, Scrinis (2021) relata como o capitalismo dentro deste modelo 

neoliberal utiliza o ato de se alimentar como uma forma de geração de lucro. Onde a 

promoção das características nutricionais de um determinado tipo de alimento pode o tornar 

“milagroso para a saúde”, muitas vezes para fins estéticos, como também pode levar a 

“demonização” de outros. Podemos ver em alguns relatos quando os professores foram 

indagados a respeito do que seria uma alimentação saudável: 

...eu penso que seja uma alimentação, rica em nutrientes, com pouca 

quantidade de gordura, sal açúcar, essas coisas assim. (...) eu me aprimoro muito na 

internet com relação a isso, principalmente sobre fibras, né?! Eu gosto muito de 

estudar a questão das fibras nos alimentos. 

... ééé legumes, verduras e frutas com baixo teor de gordura, sem gordura 

saturada né?! ... 

Os meios de comunicação ajudam muito no fortalecimento deste ideário. Eles 

promovem a ideia que os nutrientes presentes em certos tipos de alimentos podem ser 

fundamentais para se atingir os padrões impostos pelo liberalismo, fazendo girar as 

engrenagens do capitalismo através do comércio de muitos produtos, principalmente os 

ultraprocessados. Essas informações podem chegar a população através de propagandas em 

diversos tipos de mídias, porém a internet, nos dias atuais, ampliou e facilitou o acesso a esses 

tipos de informações (NESTLE, 2019). Como pode ser observado num relato de um 

professor: 

... quando a gente aborda esse assunto (práticas de EAN no ambiente escolar), 

só que a gente enfrenta uma batalha, né?! Porque o mercado industrial, ele tá aí, a 

mídia, né?! Eles querem vender os produtos, né?! E são produtos de fácil acesso... 

Todos os docentes relataram buscar informações a respeito das práticas dentro do 

campo da EAN na internet, diante disso, é preciso tentar ser crítico com o conteúdo ofertado 

por esta rede de informação. Pois esse sistema neoliberal cria um imaginário, de que o 
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indivíduo precisa estar dentro dos moldes impostos por ele na sociedade moderna, para se 

considerado bem sucedido neste meio. Desta maneira, para se enquadrar dentro dos padrões 

estéticos/saúde, será preciso consumir produtos ditos saudáveis, onde muitas vezes têm sua 

comercialização estimulada por influencers digitais ou outros meios de propaganda em 

diferentes mídias de comunicação (HENRIQUES et al., 2014). 

Estes tipos de produtos alimentícios, na sua grande maioria utraprocessados, estão 

ocupando um maior espaço nos locais de venda de alimentos, seja eles nos mercados, cantinas 

escolares ou mesmo comercializados na própria internet, pois há uma maior facilidade de 

entrega dos mesmos em domicílio(HENRIQUES et al., 2014). O trabalho de Silva et al. 

(2017) também foi capaz de trazer essas questões bioéticas que predominam nas relações de 

consumo sobre a vulnerabilidade de crianças e adolescentes a essas publicidades. 

Podem ser encontrados vários tipos de informações na rede mundial de computadores, 

porém há de se convir que existam ali diversos conflitos de interesses. Quando o assunto é a 

alimentação, deve-se ter criticidade com o que essa rede oferece, pois grande parte do 

conteúdo está voltada para a comercialização. 

Muitas empresas alimentícias se aproveitam dessa busca pelos padrões estéticos/saúde 

impostos pelo sistema neoliberal, para lançar produtos que se dizem capazes de solucionar 

problemas e estimular benefícios no corpo e no psicológico de quem faz uso dos mesmos. 

Porém a propaganda em massa desses ditos “alimentos” está de acordo com o que preconiza o 

capitalismo na geração de lucro, sem se preocupar com os impactos negativos que podem 

acarretar (HENRIQUES et al., 2014). 

Piccoli, Johann e Corrêa no ano de 2010 já tinham resultados a respeitos da internet 

como influenciadora da percepção dos professores a respeito da alimentação. Sendo assim, 

não foi incoerente o surgimento de muitas das falas desses profissionais centradas nos 

aspectos biológicos e nutricionais dos alimentos, e que isso possa estar ajudando na 

perpetuação do biologicismo através das práticas de EAN no ambiente escolar. 

O neoliberalismo em concomitância com o capitalismo são os grandes responsáveis 

pelo processo de construção do conhecimento de forma reducionista, através de um falso 

imaginário do que seja “ser bem sucedido”, através de uma boa estética/saúde promovida por 

nutrientes específicos, o nutricionismo (SCRINIS, 2021). Nesta lógica, muitos produtos ditos 



  

 

saudáveis, em sua grande maioria ultraprocessados, têm sua comercialização estimulada por 

influencers digitais ou outros meios de propaganda em diferentes mídias de comunicação. 

Essas informações citadas anteriormente podem estar interferindo diretamente na 

percepção dos professores, que trabalham no município de Paracambi-RJ, que utilizam a 

internet como fonte de busca de conhecimentos para planejamento das ações de EAN.  Sendo 

possível que os docentes também possam estar sendo contaminados com esse nutricionismo e 

padrões estéticos corporais, e reproduzindo esses valores na sua vida pessoal e nas práticas 

profissionais. 

Alguns desses professores também trouxeram em suas falas menções sobre 

sedentarismo e atividade física, relacionando esses assuntos no processo de emagrecimento e 

prevenção da obesidade, onde pode ser observado um teor de gordofobia· estrutural. O 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2014, já demonstrava que não há 

diferença estatisticamente significativa entre escolas públicas e privadas no que se refere à 

bullying devido a corpos gordos ou magros. Mas estudantes pretos, amarelos e indígenas têm 

maior chance de sofrer este tipo de preconceito em relação aos brancos. Alunos cujas mães 

não estudaram têm maior chance de passar por esses tipos de constrangimentos em relação 

àqueles cujas mães têm ensino médio completo (KUBOTA, 2014). 

 É esperado que atividades dentro do campo de conhecimento da EAN sejam capazes 

combater a obesidade, mas de uma forma a também desmistificar a relação do imaginário que 

apenas o peso corporal esteja diretamente relacionado com o processo saúde/doença. Desta 

maneira será possível abordar a prevenção da obesidade através de políticas públicas de 

maneira mais humanizada. 

(...) é um tema, é um tema bem complicado para gente, para gente entrar 

nesse, nesse tema com os alunos, porque, na própria, nas próprias turmas existem, 

existem crianças sim, que são assim, acima do peso e você tem que agir de uma forma 

que você não possa, não venha a constrangê-la né. Mas como é sua obrigação 

enquanto professor, orientar, para que eles possam, para que eles possam ter uma 

alimentação saudável, evitando principalmente a obesidade que possa vir a causar 

doenças cardiovasculares, é, diabetes, é, problemas respiratórios devido a uma 

alimentação inadequada, que, que eles como estão na fase de crescimento de 

desenvolvimento, isso agora, agora no momento, na faixa etária que eles se 



  

 

encontram não pode se agravar, mais no futuro, quando eles chegarem na maior 

idade adolescência, maior idade, com certeza eles vão ter grandes problemas, 

grandes problemas relacionados à ingestão de alimentos não tão saudáveis. 

(...) porque a gente vê uma leva grande de alunos, de crianças né?! Obesidade 

mórbida mesmo, obesos já caminhando para obesidade mórbida. 

(...) ao que esse alimento vem trazer de... de positivo pra nossa saúde, pra 

nosso peso, para... para as questões nutricionais. 

 No discurso dos professores também surgiram poucas informações a respeito da 

alimentação de forma ampliada, que vão além dos aspectos biológicos, abordando algumas 

outras etapas do sistema alimentar. Onde a maioria destes entrevistados relatou que o 

consumo de frutas, legumes e verduras (alimentos in natura) devem ser estimulados, e que há 

de se evitar a utilização de alimentos “industrializados”. Este termo foi muito usado para 

designar gêneros alimentícios que a segunda edição do GAPB (2014) passou a designar como 

processados e ultraprocessados. Schmitz et al. (2008) já concluíram que o docente deve ser 

um facilitador, que sabe usar as estratégias de ensino, contribuindo para a autonomia das 

escolhas alimentares dos estudantes, que para tanto, deve possuir conhecimentos e habilidades 

sobre o sistema alimentar e incorporá-los ao seu trabalho pedagógico. 

 A grande maioria dos professores entrevistados relataram experiências educativas a 

respeito do processo de promoção da alimentação saudável antes da paralisação das aulas 

antes da pandemia do Novo Coronavírus, e quando foram questionadas sobre sua segurança a 

abordar temas relacionados ao campo de conhecimento da EAN, as respostas ficaram bem 

divididas. Porém a quase totalidade relatou que sente necessidade de apoio para a realização 

dessas atividades, exceto um profissional de educação física. Esta informação está de acordo 

com Soares, Lazzari e Ferdinandi (2009) e Piccoli e Corrêa (2013), onde puderam constatar 

que mesmo sem ter recebido trabalho de EP, os docentes desenvolvem atividades dentro do 

campo de conhecimento da EAN nas atividades do cotidiano escolar. Esta realidade 

demonstra o interesse destes educadores a respeito deste assunto e a pró-atividade para levar 

essas informações a seus educandos. 

 De acordo com Piccoli, Johann e Corrêa (2010), o trabalho de educação permanente 

em saúde, mais especificamente dentro do campo de conhecimento da EAN, pode ser 

orientado pelo nutricionista junto os docentes.  Auxiliando na elaboração e no 



  

 

desenvolvimento de atividades ligadas a alimentação em todas as disciplinas, 

preferencialmente de forma transdisciplinar e longitudinal (BRASIL, 2012). Borsoi, Teo e 

Mussio (2016) perceberam que em estudos mais recentes desenvolvidos com os professores, 

uma maior aproximação entre estes com os nutricionistas, pode ser capaz de ajudar na 

superação dos limites da EAN no ambiente escolar. 

 Segundo Costa (2001) o nutricionista é de suma importância na comunidade escolar, 

pois além de administrar produção da alimentação dentro do PNAE, ele pode realizar seu 

papel de educador. Utilizando desta prerrogativa para promover um ambiente capaz de 

realizar a construção do conhecimento em saúde, integrando-se com alunos e seus 

responsáveis, e os demais profissionais que atuam nesse espaço, como os professores por 

exemplo. Piccoli e Corrêa (2013) também entendem que os nutricionistas que trabalham no 

programa nacional de alimentação escolar podem realizar EP e prover aos educadores 

conhecimentos e ferramentas adequadas a respeito da alimentação de forma ampliada, através 

de atividades interdisciplinares e longitudinais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PNAE é uma política de estado que extrapola a mera assistência de fornecer 

nutrientes para quem não tem recursos para se alimentar com dignidade, porém nesta grave 

crise econômica, passou a ser ainda mais importante para a família de muitos estudantes. A 

EAN, que também está presente dentro deste programa, foi muito pouca operante no 

município de Paracambi-RJ durante a paralisação das aulas presencias por conta da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus, mesmo sendo uma estratégica imprescindível para a redução 

das desigualdades sociais. Por este motivo, é preciso buscar alternativas condizentes para que 

as práticas educativas transdisciplinares emancipatórias, que sejam capazes de tornar as 

escolhas alimentares mais críticas, sejam incentivadas de forma coerente com o cenário de 

cada comunidade escolar. 

Entender a alimentação de uma forma mais ampla, fugindo do reducionismo do atual 

sistema alimentar hegemônico, ajudará em práticas dentro do campo de conhecimento da 

EAN capazes de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, além da sustentabilidade 

econômica, ambiental e do respeito a herança cultural da alimentação de sua região. Para isso, 



  

 

recomenda-se um processo de EP que tornem os professores capazes de extrapolar a visão 

reducionista e mercadológica que é expressa na rede mundial de computadores. 

A internet exerce forte influência sobre a população, fortalecendo padrões de estética 

corporal e de comercialização de produtos alimentícios segundo as forças do neoliberalismo. 

Desta maneira, buscam-se artifícios para desconstrução desses paradigmas nos formadores de 

opinião, principalmente os professores das séries iniciais do ensino fundamental. Outro 

assunto a se pensar, é a respeito de como os nutricionistas, que vão ser os mentores neste 

processo de desconstrução com os docentes, se reconhecem como ferramentas capazes de 

extravasar a barreira do sistema biomédico e do biologicismo. Entendendo que esses 

profissionais de saúde ainda são formados dentro deste sistema hegemônico e também sofrem 

influências externas do capitalismo liberal, principalmente através da rede mundial de 

computadores. 
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