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Resumo: 

Problemática: O presente trabalho visa confrontar as percepções de egressos e de coordenadores 

de curso quanto às contribuições das práticas de aprendizagem na licenciatura em Nutrição do 

município de São Paulo, Brasil, para a atuação em segurança alimentar e nutricional (SAN), 

frente à importância do curso para o desenvolvimento de competências e habilidades para que o 

nutricionista atue na perspectiva da alimentação como direito humano. 

Enquadramento conceptual e teórico: É necessário, para a aprendizagem, o desenvolvimento de 

ações que permitam ao aluno a oportunidade de agir diante de situações reais, contribuindo para 

a reflexão sobre intervenções técnicas (Franco & Boog, 2007). Estratégias como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Brasil, 2001) surgem para reorientar o ensino superior de profissionais 

críticos e transformadores da realidade em que os profissionais atuam, incentivando a formação 

baseada no desenvolvimento de competências. 

Metodologia: Estudo qualitativo, no qual foram estudados 16 nutricionistas graduados a partir 

de 2004 e 22 coordenadores pedagógicos de licenciaturas em Nutrição, que foram questionados 

sobre as contribuições do curso para a atuação profissional em SAN. Os depoimentos foram 

analisados utilizando a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, uma proposta de organização 

de dados segundo idéias centrais (ICs). 

Resultados e conclusões: Destacam-se as ICs de egressos intituladas “disciplinas que auxiliaram 

no desenvolvimento de habilidades técnicas” (n=5), “oportunidade de estágios” (n=4) e 

“embasamento teórico” (n=3). Já coordenadores conceberam ICs indicando que “desenvolvem-

se competências e habilidades por meio de atividades extraclasses” (n=11), “a SAN é trabalhada 

em diversas disciplinas” (n=11), “temas sobre saúde pública contribuem para a atuação em 

SAN” (n=6) e “o curso aborda políticas públicas de saúde e de alimentação” (n=4). Assim, o 

desenvolvimento de atividades práticas, tal como estágios, constituiu-se em aspecto comum 

entre os dois grupos entrevistados, ressaltando sua relevância para a aprendizagem em SAN. 

Porém, a articulação das ações práticas com aspectos teóricos parece não ocorrer de forma 

integrada dado que os entrevistados apontaram conteúdos distintos como contribuições. 

Enquanto que egressos percebem práticas de aprendizagem com ênfase na transmissão de 

conteúdos teóricos diversos e que promovem habilidades técnicas, coordenadores potencializam 

a existência da discussão de SAN em diversas disciplinas e o enfoque em saúde pública e em 

políticas públicas. 

Relevância e pertinência do trabalho: Tais resultados agregam elementos à atual discussão sobre 

a formação de nutricionistas e de outros profissionais de saúde no ensino superior, evidenciando 

barreiras a serem superadas relacionadas com a articulação entre teoria e prática para a 
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construção de perfil profissional com competências e habilidades para a sua atuação na 

perspectiva da SAN e em quaisquer outras áreas. 

Palavras-chave: 

Segurança alimentar e nutricional; Educação superior; Formação de recursos humanos; Pesquisa 

qualitativa. 

 

A licenciatura em Nutrição e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

A profissão do nutricionista, que se iniciou ao princípio do século XX por meio da formação de 

dietistas nos Estados Unidos, apresenta-se em diferentes contextos de formação e de atuação no 

mundo e, inclusive, sua história é recente em muitos países. Na Espanha, por exemplo, o curso tornou-

se universitário somente em 1998 e a atuação ainda está concentrada na área de nutrição clinica e 

alimentação coletiva (Rosado et al., 2004). Em Portugal, iniciou-se em 1975, decorrente da 

necessidade de formação de profissionais da saúde, em área diferente da de medicina, dado que esta 

apresentava procura excessiva. Esse país também se depara com a existência de cursos com distintas 

nomenclaturas, como “Ciência Alimentar” e “Nutrição Humana, Social e Escolar”, que também 

formam o nutricionista (Real, Bento & Graça, 2011). No Reino Unido, por sua vez, coexistem as 

profissões de nutricionista, uma nomenclatura generalista que designa diversos profissionais, com a de 

dietista, habilitado em dietética (Rosado et al., 2004). Além disso, em outros países, como França, 

Suíça e Dinamarca, a profissão ainda não está vinculada à formação universitária (Moreira, Moen & 

Proença, 2003).  

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior do curso de Nutrição (CNE, 

2001) definem o nutricionista como um profissional da saúde com formação generalista, humanística e 

crítica, com atuação visando à segurança alimentar e à atenção dietética. Sua atuação deve estar 

pautada em princípios éticos, considerando aspectos socioeconômicos, políticos e culturais. O 

apontamento da atuação profissional em segurança alimentar e nutricional (SAN) vai ao encontro dos 

recentes cenários político e epidemiológico brasileiros, consolidando a importância do nutricionista. 

A discussão da SAN emergiu a partir de 1999, com a divulgação da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição e, mais recentemente, com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Brasil, 2010). Tais políticas apontam para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações de 

caráter holístico, intersetorial e contínuo, que extrapolam o campo do acesso ao alimento de qualidade, 

mas também se relacionam com promoção da saúde, sustentabilidade ambiental e econômica e 

soberania nacional (Brasil, 2006).  

A profissão, no Brasil, vem se expandindo, com 312 cursos no e aumento de 150% no número de 

profissionais inscritos nos Conselhos, chegando a 50 mil nutricionistas (CFN, 2007; Brasil, 2011). 
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Frente à elevação da oferta de cursos de Nutrição, faz-se importante discutir a aprendizagem que é 

conferida ao aluno durante a licenciatura. Segundo Franco e Boog (2007), a aprendizagem deve 

permitir a reflexão sobre as intervenções técnicas baseando-se nas características socioeconômicas e 

culturais. Porém, o atual modelo de ensino superior vem sofrendo críticas. Soares e Aguiar (2011), em 

investigação com docentes do curso de Nutrição, apontam que os entrevistados consideram a 

licenciatura frágil, técnica e teórica, e que os projetos político-pedagógicos (PPPs) não estariam 

promovendo a formação na SAN prevista no perfil do egresso. 

Tendo em vista tal contexto, o presente trabalho visa confrontar as percepções de egressos e de 

coordenadores de curso quanto às contribuições das práticas de aprendizagem da licenciatura em 

Nutrição do município de São Paulo, Brasil, para a atuação em SAN. Para tanto, desenvolveu-se 

estudo de natureza qualitativa, de março a outubro de 2010, com 23 coordenadores pedagógicos dos 

cursos de licenciatura em Nutrição do município de São Paulo e com 16 nutricionistas graduados a 

partir de 2004 também no município e atuantes na área da atenção básica de saúde.  

Os cursos existentes no município foram identificados no website do Ministério da Educação e, em 

seguida, contataram-se as instituições para a confirmação da existência do curso. Das 18 instituições 

de ensino superior (IES) identificadas, 14 apresentavam seus cursos ativos e distribuídos em seus 

diferentes campi, totalizando 24 unidades. Os coordenadores das unidades foram convidados, então, 

para participar voluntariamente da pesquisa, sendo explicados a eles os objetivos do estudo. 

Atenderam aos convites, 22 coordenadores responsáveis por cursos de 13 IES distintas.  

Com relação aos nutricionistas, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou quanto à 

existência de 102 nutricionistas atuantes na atenção básica de saúde. Foi estabelecido o primeiro 

contato via telefone com cada nutricionista para apresentar a pesquisa e, então, mediante 

consentimento, obter informações relativas a características gerais do profissional. Foram identificados 

21 profissionais que atendiam às características pré-estabelecidas; destes, 16 concordaram em 

participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais utilizando roteiro para a verificação 

da percepção sobre as contribuições da licenciatura em Nutrição para a atuação do nutricionista no 

âmbito da SAN.  

Para a análise dos resultados, utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que visa 

destacar uma dada representação social sob a forma de discurso que expressa o pensamento de uma 

coletividade. Para tanto, as respostas foram gravadas e transcritas integralmente e, em seguida, 

identificaram-se as expressões que representam uma ideia central (IC) e, posteriormente, foram 

reunidas de modo a constituir um DSC (Lefévre & Lefévre, 2006). 
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Esse estudo foi realizado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras da Resolução CNS 

196/1996 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (protocolo 1889/09).  

 

 

Percepções das contribuições da licenciatura para a atuação em SAN: convergências e 

divergências entre os discursos de coordenadores e de nutricionistas  

Segundo os coordenadores de curso, várias são as práticas de aprendizagem que contribuem para a 

atuação do nutricionista no âmbito da SAN, tal como pode ser observado no quadro 1, Destaca-se 

questões relativas a atividades práticas em “Desenvolvem-se competências e habilidades por meio de 

atividades extraclasses” (IC1) e quanto à interdisciplinaridade em “A SAN é trabalhada em diversas 

disciplinas” (IC2). A discussão de SAN inserida no âmbito da saúde pública emerge na IC intitulada 

“Temas relativos à saúde pública contribuem para a atuação em SAN” (IC3) e relativa às políticas 

públicas em “O curso aborda as políticas públicas de saúde e de alimentação” (IC4) também surgem 

nos discursos dos coordenadores. 

 

Quadro 1 – ICs sobre as práticas de aprendizagem que contribuem para a atuação do nutricionista 

acerca da segurança alimentar e nutricional oriundas de depoimentos de coordenadores pedagógicos 

de cursos de licenciatura em Nutrição do município de São Paulo. São Paulo, 2010. 

Ideia Central n 

IC1 - Desenvolvem-se competências e habilidades por meio de atividades extraclasses 11 

IC2 - A SAN é trabalhada em diversas disciplinas 11 

IC3 - Temas relativos à saúde pública contribuem para a atuação em SAN  6 

IC4 - O curso aborda as políticas públicas de saúde e de alimentação 4 

IC5 - Disciplinas que abordam o alimento seguro 2 

 

Enquanto isso, dentre os aspectos apontados pelos nutricionistas (Quadro 2), ressalta-se o apontamento 

da licenciatura contribuir com “Disciplinas que auxiliaram no desenvolvimento de habilidades 

técnicas” (IC6), “Oportunidade de estágios” (IC7) e “Embasamento teórico” (IC8). 

 

 

Quadro 2 – ICs sobre as contribuições para a atuação do nutricionista acerca da segurança alimentar e 

nutricional oriundas de depoimentos de nutricionistas atuantes na atenção básica de saúde do 

município de São Paulo. São Paulo, 2010. 
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Ideia Central n 

IC6 - Disciplinas que auxiliaram no desenvolvimento de habilidades técnicas 5 

IC7 - Oportunidade de estágios 4 

IC8 - Embasamento teórico 3 

IC9 - Existência de professores específicos que despertaram o tema de saúde pública 2 

IC10 - Abordagem relativa à saúde pública 1 

IC11 - Disciplina de educação nutricional 1 

 

Um dos aspectos ressaltados pelos entrevistados foi a valorização do desenvolvimento de atividades 

práticas durante a licenciatura. Ações práticas, segundo Franco e Boog (2007) favorecem uma atuação 

futura ativa, crítica e reflexiva. Os DSCs oriundos da IC1 (dos coordenadores) e da IC7 (dos 

nutricionistas) que evidenciam o reconhecimento da importância de atividades práticas ao longo da 

licenciatura encontram-se a seguir:  

 

“Quando, no 7º e 8º semestres, esse aluno já vai pra campo de estágio, aí ele vivencia todo 

esse conhecimento teórico que ele adquiriu, na prática, não só na área de saúde coletiva... E o 

que nós tentamos desenvolver com eles são alguns projetos, que a gente chama de 

interdisciplinares. Então nós estamos trabalhando agora essa questão das frutas, das verduras 

e dos legumes. A gente tenta elencar, por exemplo, qual é o custo desse alimento, qual é o 

impacto desse custo dentro do orçamento familiar, por que as pessoas não comem... Nós até 

fizemos uma visita prática no CEAGESP e aí eles viram quantas pessoas se alimentam do 

alimento que foge do padrão qualidade pra ser comercializado. E tem algumas ações na 

universidade de levar o aluno pra comunidade pra fazer aconselhamento nutricional mesmo, 

de verificar condições de aquisição de gêneros,  da segurança alimentar.” 

 

“É a sorte de você conseguir fazer um estágio num bom lugar e você ter profissionais que 

consigam explorar isso, fazer com quem você entenda o serviço, qual que é o propósito desse 

trabalho. O estágio curricular que eu fiz dentro da Clínica-escola, eu até coloquei pra a 

coordenação da Universidade que seria importante que todos os alunos obrigatoriamente 

fizessem estágio lá, que foi uma experiência bem diferenciada em Saúde Pública. E as 

atividades complementares, de você ter que realmente ir atrás e tentar fazer estágio 

extracurricular. Então, os estágios, sem dúvida, são parte fundamental do processo 

educacional. Eu não conseguiria ter chego aqui hoje sem ter feito isso...” 

 

Especificamente, estágios curriculares foram mencionados por propiciar tais vivências que 

contribuíram para a prática profissional. Porém, como não necessariamente todos os alunos 
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freqüentam os mesmos locais de estágio, pode-se pressupor que eles podem não ter a mesma 

experiência em relação à SAN durante o curso e, assim, apresentam formações distintas para a prática 

profissional. Deste modo, é importante que as IESs acompanhem os estágios que são oferecidos e, 

mais ainda, articulem, em sala de aula, as experiências vivenciadas pelos alunos em campo e 

aproximem-na dos conteúdos técnicos abordados durante o curso.  

Em linhas gerais, experiências que integram teoria e prática são relevantes para o estabelecimento de 

relações entre as vivências de estágios e os saberes já presentes na estrutura cognitiva do aluno, 

propiciando também que este seja protagonista na construção do seu conhecimento (Pedroso e Cunha, 

2008). É possível que se consolide, assim, a formação do nutricionista para atuar visando à promoção 

da alimentação saudável (Franco e Boog, 2007).  

Outra questão, elucidada pelos nutricionistas, destaca a importância de conteúdos teóricos conferidos 

durante o curso. O DSC da IC6, destacado a seguir, mostra que disciplinas auxiliaram no 

desenvolvimento de habilidades técnicas, enquanto que o discurso da IC7 aponta a licenciatura 

contribuindo para a formação teórica, de modo geral: 

 

“Eu acho que (foram) contribuições que eu aprendi em outras áreas, a parte clínica mesmo... 

E fazer esse controle de peso, fazer essa parte da avaliação nutricional, que não é uma coisa 

que a gente aprende em saúde pública. Essas contribuições de melhorar a qualidade de vida 

da criança... a prevenção de diversas outras patologias que podem acontecer se a criança 

ficar fora de um estado nutricional adequado... Eu acho que a gente trabalhou muito a questão 

da alimentação, como ela pode ser mais saudável, até dentro dos princípios da nutrição (tido) 

como mais tradicional, sem ter aquelas coisas como nutrição funcional, que acaba sendo um 

gasto a mais pra família... E a gente trabalhava muito essa questão... de como estar 

construindo um cardápio mais saudável com aqueles alimentos mais baratos. Eu lembro das 

aulas de técnica dietética, que às vezes também isso auxilia também você a estar fazendo ai 

algumas receitas e tudo mais...” 

 

“A gente tinha ali a teoria, que era aquela coisa de saber das leis, das políticas, o que está 

acontecendo. Isso sim é bem forte na graduação que eu fiz... Acho que o embasamento teórico, 

ele é muito importante... pra gente poder se aprimorar. Ele te dá uma noção.” 

 

A menção de que disciplinas pontuais confeririam habilidades técnicas pode indicar que há limitado 

reconhecimento, pelos nutricionistas, de outros espaços que poderiam dialogar sobre SAN. Amorim, 

Moreira e Carraro (2001) ratifica esta situação ao discutir que muitas disciplinas visam 

exclusivamente um desempenho específico para a sua área de atuação; enquanto isso, 

profissionalmente, é esperado que haja, além de conhecimento técnico-científico, visão crítica da 
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realidade e busca de elementos para transformá-la, o que pode ser alcançado por meio da 

interdisciplinaridade. 

Porém, Banduk, Ruiz-Moreno e Batista (2009) enfatizam que coordenadores dos cursos de Nutrição 

apontam para a dificuldade de mudança da formação, que deveria extrapolar o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e estar, inclusive, comprometida com os processos de transformação social. 

Soares (2007), em pesquisa com docentes de cursos de Nutrição, também verificou situação de críticas 

com relação ao curso, sendo a licenciatura considerada frágil, técnica e teoricamente, e que os PPPs 

não estariam promovendo a formação na SAN prevista no perfil do egresso. 

O perfil biologicista do curso e focado no indivíduo ainda é dominante, refletindo a teoria flexeneriana 

(Soares & Aguiar, 2010). Mesmo que as Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2001) indiquem que 

a atenção à saúde representa uma das competências e habilidades gerais ao nutricionista, esta não deve 

estar restrita às questões biomédicas. Ferreira e Magalhães (2007) reconhecem que a integralidade, 

dentro de um modelo de atenção à saúde, enfrenta desafios estruturais que têm início na própria 

formação acadêmica do nutricionista. Segundo as autoras, os currículos dos cursos de nutrição são 

moldados ainda por um modelo biomédico e pela deficiente abordagem prestada às questões políticas, 

socioeconômicas e culturais, o que repercute na dificuldade em articular os conhecimentos biológicos 

da nutrição com sua dimensão social. Haddad et al. (2010) confirmam esse quadro em análise sobre os 

recursos humanos em saúde no Brasil, incluindo nutricionistas, ao alertarem para a emergência de 

concepções críticas, reflexivas e que problematizam a realidade frente à crise manifestada pela visão 

da saúde do ponto biologicista. Amorim, Moreira e Carraro (2001) complementam que os conteúdos 

humanos deveriam ser ministrados nesses cursos para favorecer a formação de profissionais da saúde 

capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem e atuam. 

Enquanto nutricionistas elegeram o desenvolvimento de habilidades técnicas, dois discursos dos 

coordenadores indicariam a discussão de SAN no âmbito da saúde pública (IC3) e das políticas 

públicas (IC4) como relevantes contribuições da licenciatura, tal como pode ser observado nos trechos 

abaixo: 

 

“O nosso projeto, ele abarca uma questão de saúde pública interessante, por ideologia de 

quem monta, mas também a gente tem uma pressão bastante importante do relatório que vem 

do MEC. Então entrando saúde pública, entra segurança alimentar. E a gente tem duas 

disciplinas, uma que é Nutrição em Saúde Pública,  que é no terceiro ano, que é um momento 

mais profissionalizante, (que tem) todos os programas que são voltados principalmente ao 

SUS, Estratégia da Saúde da Família... E uma boa parte da disciplina é voltada pra 

diagnóstico de segurança alimentar e nutricional.” 
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“Olha, o nosso curso, ele forma um profissional generalista e, dentre as nossas disciplinas, há 

um enfoque muito grande, por exemplo, pra políticas de saúde. E tem uma (disciplina) que 

chama Políticas de Saúde. Eentão a gente passa com eles as mais importantes políticas de 

nutrição...  como é até um dos quesitos da PNAN mesmo, que fala que a gente tem que ter bons 

técnicos pra trabalhar também no serviço público quando a gente tem oportunidade. Não 

adianta uma pessoa passar num concurso, ir lá pro serviço público e não dar conta.” 

Mesmo que a abordagem em SAN na licenciatura seja relativamente nova, a Nutrição em Saúde 

Pública não é recente, apresentando sua origem entre 1950 e 1960 (Vasconcelos, 2002), enquanto uma 

especialização voltada para o desenvolvimento de ações de caráter coletivo no sentido de contribuir 

para garantir que a produção e distribuição de alimentos fossem adequadas e acessíveis a todos os 

indivíduos da sociedade. Atualmente a Saúde Pública é mais abrangente, envolvendo um trabalho 

interdisciplinar, abordando temas envolvidos em outras disciplinas e se relacionando com outras áreas 

(Alvarenga, 1994).  

É importante salientar que todos os cursos de Nutrição do Brasil apresentam disciplina intitulada 

“Saúde Pública”, indicando que há potencial para a inserção da discussão da SAN durante a 

licenciatura, frente ao ponto de vista desses coordenadores que apontam sua relação com conteúdos de 

saúde pública. Os conteúdos discutidos nesta disciplina têm relação direta com a SAN e, portanto, é 

preciso que o aluno, ao cursá-la, saiba reconhecer a importância deste tema ao se analisar, por 

exemplo, os distúrbios nutricionais como problemas recorrentes na sociedade ou para entender o perfil 

alimentar e nutricional da população brasileira, que hoje é marcado pela co-existência de doenças 

relacionadas à desnutrição com doenças causadas pelo excesso de peso. Além disso, o aluno terá 

contato com políticas públicas como a PNSAN, que contempla os princípios e diretrizes da SAN 

(Brasil, 2010), e com ações de alimentação e nutrição, que têm por objetivo a promoção da 

alimentação saudável, a garantia do DHAA e da SAN, como as ações na atenção básica de saúde 

(Ministério da Saúde, 2010). Porém é importante destacar que a SAN extrapola questões relativas à 

saúde (Brasil, 2010) e, por isso, outras disciplinas ao longo do curso, deveriam se referir a ela. 

O apontamento de disciplinas específicas como relevantes para a atuação em SAN aparenta 

contradição com relação a outro advindo da fala dos coordenadores, que indica que a SAN é 

trabalhada em diversas disciplinas (IC2): 

 

“A gente vem desde o primeiro semestre trabalhando com questões antropológicas, de 

cidadania e eu acho que isso é primordial pra que o aluno se veja como um profissional na 

área da saúde pública, do ponto de vista de competência e habilidade. Ao longo do curso, isso 

é passado de uma forma mais geral, em diversas disciplinas quando a gente trabalha as bases 

da alimentação e nutrição, da alimentação como um direito humano. Por exemplo, o tema do 

consumo alimentar... pra que o aluno possa ter essa visão de que, nem sempre aquilo que é o 
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melhor, o indivíduo vai poder consumir e como que ele pode fazer pra que aquele problema 

seja resolvido. Não tem uma disciplina específica de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Todas vão ter que falar, porque não dá pra pensar que segurança alimentar e nutricional é 

algo pontual. Então isso acontece e deve acontecer e perpassar todas as disciplinas.” 

 

Este ponto abordado pelos coordenadores remete à interdisciplinaridade, por permitir um trabalho 

coletivo e contínuo, a troca de experiências entre professores e por minimizar a fragmentação dos 

conteúdos, é uma das formas de promover a formação e atuação do nutricionista voltada para a SAN. 

O nutricionista, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, deve apresentar formação pautada em 

princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural (CNE, 2001). 

Assim, a discussão da SAN deveria perpassar o ensino na licenciatura, existindo possibilidades de 

inserção do tema em distintas disciplinas. 

De acordo com o MEC (2008), interdisciplinaridade consiste em estratégia de abordagem e tratamento 

do conhecimento em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares ofertadas simultaneamente 

estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos com o fim de propiciar condições de 

apropriação, pelo discente, de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. Na 

interdisciplinaridade, há evidente definição de grupos de disciplinas que são distribuídas por princípios 

e objetivos comuns (Garcia et al., 2007), propiciando melhor relação entre os conteúdos para que 

assuntos relevantes não deixem de ser abordados durante a licenciatura e outros não sejam trabalhados 

demasiadamente por diversas disciplinas.    

O fato de SAN ser trabalhada em diversas disciplinas, tal como citado em DSC concebido por 11 

coordenadores, não necessariamente, porém, indica a interdisciplinaridade, dado que a abordagem da 

SAN pode ocorrer de forma desarticulada em distintas disciplinas. A discussão da SAN com vistas à 

interdisciplinaridade no PPP seria sustentada caso um dos eixos temáticos fosse destinado a tratar 

deste assunto, pois dessa forma, ao se fazer o planejamento de aula, todos os docentes teriam que 

passar por esse eixo e incorporar a SAN na disciplina ministrada.  

Neste caso, a IES tem papel fundamental e precisa ter a iniciativa de reconhecer a importância da 

interdisciplinaridade para a geração e disseminação de ideias, possibilitando que, desta forma, a SAN 

possa ser trabalhada nas dimensões biológica, econômica, social, ambiental e cultural, e criar espaço 

para os docentes participarem ativamente das discussões e elaboração do PPP uma vez que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° - 9394/96 estabelece no artigo 13 a participação 

dos docentes em diversas atividades incluindo “participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino” (Brasil, 1996).  
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O presente trabalho remete para a falta de integração das ações práticas com aspectos teóricos dado 

que os entrevistados apontaram conteúdos distintos como contribuições para a atuação do 

nutricionista. Desta forma, a unicidade entre teoria e prática não significa a justaposição destes dois 

aspectos, mas indica que ambas devem percorrer todo o curso uma vez que da prática emergem as 

questões, as necessidades e as possibilidades e a teoria ajuda a apreender tais questões, a interpretá-las 

e a propor alternativas (Veiga, 2004).  

Aprofundando a discussão do comprometimento da articulação entre as diversas disciplinas 

curriculares e entre conteúdos teóricos e ações práticas, Veiga (2004) indica a necessidade da 

reorganização curricular, sendo que este aspecto deve ser um dos pressupostos norteadores dos PPPs, 

dado que as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição (CNE, 2001) 

preconizam a prática como elemento fundamental para a formação do nutricionista, como pode ser 

visto nos artigos 8° e 14 (incisos I e II).  Para que a prática se estabeleça, no entanto, é preciso que as 

IESs aceitem novos desafios de transformação, dado que o PPP, quando bem articulado e com 

propostas de currículos inovadores, é capaz de corresponder às necessidades do futuro profissional. 

Porém, para que as universidades possam adequar seus PPPs às necessidades da sociedade e aos 

anseios dos estudantes, é preciso que a unicidade entre teoria e prática faça parte das discussões entre 

o corpo docente, a coordenação e os estudantes. No caso da SAN, é preciso que cada universidade 

perceba as lacunas existentes e como as possíveis deficiências possam ser corrigidas dentro da 

realidade institucional.   

 

Considerações finais 

Verificou-se convergência entre nutricionistas e coordenadores ao refletirem sobre as contribuições da 

licenciatura para a atuação em SAN, dado que ambos mencionaram a importância do desenvolvimento 

de atividades práticas durante o curso. Porém, há indícios de divergências em distintos aspectos. A 

articulação das ações práticas com aspectos teóricos parece não ocorrer de forma integrada dado que 

os entrevistados apontaram conteúdos distintos como contribuições. Enquanto que egressos percebem 

práticas de aprendizagem com ênfase na transmissão de conteúdos teóricos diversos e que promovem 

habilidades técnicas, coordenadores potencializam a existência da discussão de SAN em diversas 

disciplinas e o enfoque em saúde pública e em políticas públicas. 

O cenário de reorientação das práticas de saúde existente no Brasil, que exige do profissional atuação 

com vistas à integralidade do indivíduo e ao trabalho focado na comunidade, vem incorporando 

nutricionistas que ainda não adquiriram competências e habilidades necessárias durante a licenciatura. 

As IESs em Nutrição, mesmo que indiquem a ocorrência de periódicas revisões, indicam aspectos que 

contribuiriam para a atuação em SAN que, aparentemente, não são reconhecidos pelos nutricionistas 
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entrevistados, apresentando indícios de dificuldades para a concretização do planejamento das diversas 

disciplinas. 

A discussão da formação do nutricionista para atuação em SAN permite reflexão sobre a necessidade 

de se repensar a licenciatura de outros profissionais da saúde, tais como médicos, enfermeiros, 

psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, odontólogos e assistentes sociais. Distintos elementos 

elucidados no presente trabalho podem ser importantes a demais áreas, não sendo inerentes ao 

nutricionista, como a formação com ênfase em atividades práticas, que reforce a discussão de saúde 

pública e de políticas públicas, mas que, também, aborde a SAN de modo interdisciplinar. 

Diante da discussão da importância de distintos aspectos relacionados às práticas de aprendizagem e, 

inclusive, da necessidade de reconfiguração das mesmas, faz-se relevante refletir sobre o papel do 

ensino superior na formação de recursos humanos em saúde. Ao se destacar o papel da prática durante 

a licenciatura, é fundamental que a instituição de ensino identifique e direcione as experiências a 

serem vivenciadas pelos alunos dentro da perspectiva da formação que promova atuação diferenciada 

na área da saúde, com a ruptura de modelos tradicionais de atenção. Assim, o ensino superior 

contribuirá para que, além de atender às atuais demandas populacionais, este seja responsável por 

contribuir para a reconfiguração das práticas em saúde e, consequentemente, para a transformação 

social. 
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i  La tasa de fecundidad global pasó de 6.11 hijos en promedio por mujer en 1974 a 2.4 en 2009 
(CONAPO, 2011. p.48) 
ii  “México se adentra en la fase final de la transición demográfica, con una tasa de crecimiento cada vez 
menor”. (CONAPO, 2004, p.45) 
iii  CONAPO, 2011 La situación demográfica de México, 2011. p.32 
iv  Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. El II corresponde al de ingreso a la universidad. 

 

 


