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Resumo 
O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação é, reconhecidamente, um 

importante facilitador da atuação profissional. O nutricionista é o profissional apto para atuar em 

SAN e, considerando que este tema perpassa por distintas áreas, como produção de alimentos, 

atenção primária à saúde (APS) e alimentação escolar, é importante que instituições de ensino 

superior (IESs) ofereçam distintas possibilidades de vivências práticas. Frente ao exposto, o 

presente trabalho analisa a percepção sobre tais vivências proporcionadas pela graduação em 

Nutrição no contexto da SAN em São Paulo, Brasil. Para tanto, realizou-se estudo qualitativo com 

23 coordenadores e 16 nutricionistas, utilizando grupo focal e entrevistas individuais, com a técnica 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias 

centrais (ICs). Como resultado, destacam-se, dentre os coordenadores, a IC intitulada “Existência 

de unicidade teoria/prática” (n=14), indicando vivências em SAN articuladas com conteúdos 

teóricos e “Desenvolvem-se competências e habilidades por meio de atividades extraclasses” 

(n=11), na qual citam estágios na APS, visitas a postos de venda de alimentos e ações para 

populações em vulnerabilidade social. Já os nutricionistas valorizam a “Oportunidade dos estágios” 

para a prática em SAN (n=4), porém reforçam “Poucas vivências em situações de vulnerabilidade 

social locais” (n=5). Depoimentos do grupo focal com nutricionistas reforçam o campo reduzido de 

estágios em saúde pública, além de tempo insuficiente e o despreparo dos locais para receber os 

alunos. Conclusivamente, foi valorizada a contribuição das vivências práticas durante a graduação 

para a atuação em SAN. Porém, há incongruência quanto à percepção das vivências oferecidas 

entre coordenadores e egressos, que trazem críticas quanto à falta de diversidade de experiências. 
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Ademais, o destaque dado aos estágios, comumente oferecidos ao final do curso, em detrimento de 

outras experiências, reforça a importância de mais atividades ao longo do curso e, principalmente 

articuladas com conteúdos teóricos.  

 

Abstract 
Developing practical activities while in undergraduate school is admittedly an important 

facilitator for professional performance. A nutritionist is the professional able to work in FS, and 

since this theme involves distinct areas, such as food production, primary health care (PHC) and 

school meals, it is important that universities offer different practical experience possibilities. In 

view of the above, this work analyzes the perception about such experiences offered by Nutrition 

undergraduate courses regarding FS in São Paulo, Brazil. A qualitative study with 23 coordinators 

and 16 nutritionists was carried out, using focus group and individual interviews, applying the 

Collective Subject Discourse (CSD) technique, which is a proposal for organizing data using 

central ideas (CIs). As a result, the highlights among coordinators are the ICs "Existence of 

theory/practice relation" (n=14), indicating experiences with FS involving theoretical contents and 

"Skills and abilities are developed through out-of-class activities" (n=11), in which internships in 

PHC are mentioned, as well as visits to food point of sales and actions for socially vulnerable 

populations. On the other hand, nutritionists value "Internship opportunities" to practice in FS 

(n=4), but point out "Few experiences in local social vulnerability situations" (n=5). Members of 

the nutritionist focus group state that the field for internships in public health is reduced, in addition 

to insufficient time and lack of conditions for the places to receive students. Conclusively, the 

contribution of practical experiences in FS while in undergraduate school was valued. However, 

there is inconsistency as to the perception about the experiences offered between coordinators and 

recently college graduates, who are critical about the lack of experience diversity. Furthermore, 

emphasis given on internships, commonly offered at the end of the course, at the expense of other 

experiences, highlight the importance of providing more activities throughout the course, mainly 

involving theoretical contents. 

 

 

Problema de estudo 
O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação é um importante facilitador da 

atuação profissional. No campo da saúde, em específico no da nutrição, a inserção de ações práticas 

no curso colabora para o desenvolvimento de distintas habilidades e competências no aluno, tais 

como a reflexão e a ação diante da realidade e a atuação pautada em aspectos não somente 

biologicistas, mas também socioeconômicos, culturais e ambientais.  
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O nutricionista é o profissional apto para atuar visando à segurança alimentar e nutricional 

(SAN), um área envolve distintas características, como a garantia de um direito humano, o 

reconhecimento da alimentação adequada e saudável não somente no aspecto nutricional, mas que 

considere a sustentabilidade ambiental, cultural, econômica e social, que tenha como base práticas 

promotoras de saúde e que respeite a diversidade cultural da população. 

Esse cenário permite a inserção do nutricionista em distintas áreas, como produção de 

alimentos, vigilância alimentar e nutricional, atenção primária à saúde (APS) e alimentação escolar. 

Porém, a atuação do nutricionista em campos tão diversos ainda é desafiadora, sendo que a oferta 

de distintas possibilidades de vivências práticas durante a graduação por parte das instituições de 

ensino superior (IESs) contribuirá para a melhor inserção desse profissional. 

 

 

Objetivo 
Analisar a percepção sobre tais vivências proporcionadas pela graduação em Nutrição no 

contexto da SAN em São Paulo, Brasil. 

 

 

Referencial teórico 
O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação contribui para o 

desenvolvimento de competências atitudinais e proporciona a aproximação com o mercado de 

trabalho (Macedo & Batista, 2011). No âmbito da formação de profissionais da área da saúde, em 

especial, do nutricionista, a vivência em distintas áreas de atuação permite ao aluno o contato 

precoce com as atuais demandas de saúde (Vieira, Leite & Cervato-Mancuso, 2013), sendo previsto 

que essa formação esteja voltada  às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS e apontam 

o nutricionista como um profissional com atuação visando à SAN (CNE, 2001). 

Segundo lei brasileira, a SAN é tratada como a realização de um direito à alimentação 

adequada e saudável (Brasil, 2006), estando em consonância com as Diretrizes Voluntárias em 

Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada adotadas pela FAO, em 2004, 

que orienta os Estados na implementação da realização desse direito (OMS, 2008). 

Para tanto, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Ministério da Saúde, 2012) indica 

a necessidade da qualificação dos recursos humanos em consonância com as necessidades de 

saúde, alimentação e nutrição da população, incentivando a formação com vistas ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), a política de saúde brasileira. 

 

 



 

2475 

 

Metodologia 
O presente trabalho consiste em estudo qualitativo com investigação de 23 coordenadores de 

cursos de graduação em Nutrição e 16 nutricionistas atuantes na APS, que é um campo de atuação 

diretamente ligado à ações integrais de cuidados à saúde da população em nível de promoção da 

saúde e que permite a atuação com vistas à SAN (Ministério da Saúde, 2006). 

Para identificar as percepções sobre as vivências práticas possibilitadas pelo curso, 

utilizaram-se entrevistas individuais com coordenadores e nutricionistas, com a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) proposta por Lefèvre & Lefèvre (2006). Esta consiste na identificação e 

agrupamento de trechos dos depoimentos com as mesmas ideias centrais (ICs), dando origem aos 

DSCs. Também se realizou o grupo focal com 8 nutricionistas para aprofundar a discussão acerca 

dessas vivências, sendo utilizada a análise temática. 

 

 

Discussão dos Resultados  
O desenvolvimento de atividades práticas ao longo da graduação foi reconhecido pelos 

nutricionistas e coordenadores como um importante facilitador da atuação profissional em SAN.  

Coordenadores trazem a IC intitulada “Desenvolvem-se competências e habilidades por 

meio de atividades extraclasses”, cujo trecho a seguir explicita tal ideia: “Quando esse aluno já vai 

pra campo de estágio em UBSs, alimentação escolar, banco de alimentos, aí ele vivencia todo esse 

conhecimento teórico que ele adquiriu na prática(...)”. Porém, nutricionistas criticam as 

características das atividades práticas que contribuíram para sua atuação em SAN. A IC intitulada 

“Insuficiência de atividades práticas diversas” aponta para o reduzido embasamento prático: 

“(Falta) levar mesmo o aluno in loco... Pra você ir lá e ver como que funciona, como que faz, o 

que pode ser feito. Não (pode) deixar só pro estágio(...). Então eu acho que a Faculdade deveria 

fazer ações mais voltadas pra população, para os alunos poderem se envolver mais”. 

A realização de estágios durante a graduação é valorizada pelos nutricionistas na IC 

“Oportunidade de estágios”, que exprime: “É a sorte de você conseguir fazer um estágio num bom 

lugar e você ter profissionais que consigam fazer com quem você entenda o serviço(...). Eu até 

coloquei pra a coordenação da Universidade que seria importante que todos fizessem estágio lá, 

que foi uma experiência bem diferenciada em Saúde Pública...”. Como os alunos não frequentam 

os mesmos locais de estágio, eles não terão a mesma experiência em relação à SAN no curso, 

apresentando formações distintas. A limitação de alguns estágios em trecho do grupo focal: “Mas 

vivenciar com qualidade, porque quando ela diz que foi para uma ONG(...), ela foi para a saúde 

pública, e ficou de secretária”.  Deste modo, é importante que as IESs acompanhem os estágios 

que são oferecidos. tendo em vista que se constitui como parte do processo de aprendizagem.  
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Poucos espaços que propiciem vivências em SAN é referendada em depoimento do grupo 

focal intitulado “Insuficiência de atividades práticas diversas” e na IC “Poucas vivências em 

situações de vulnerabilidade social locais”: “(...) porque, na graduação, a gente não chega a entrar 

nessas comunidades que não têm o que comer na realidade(...). Falta um pouquinho a parte 

prática no sentido do acompanhamento mais a fundo de pessoas ou famílias em situação dessa 

vulnerabilidade social(...) pra te dar mais segurança na hora de você chegar na área e não fazer 

só aquela atividade pontual, mas sim o acompanhamento, a evolução desse trabalho”.  

A falta de oportunidade de estágios, apontada pelos egressos, remete à percepção de que 

existem poucos campos de estágio que a escola ofereça para que ocorra a vivência em SAN, tal 

como indica o trecho do grupo focal: “Eu acho que a faculdade pode abrir campo de estágio para 

isso, acho que os estágios de saúde pública são muito pobres perto das outras áreas de nutrição”. 

Porém, o próprio cenário da atenção básica vem limitando a inserção de alunos na condição de 

estagiários por diversas instituições, dificultando tal vivência: “Mas a ítem a dificuldade de acesso 

ao serviço público pra ese aluno começar a entender qual é a lógica da atenção do SUS e a 

abertura do nosso colega lá da UBS para receber esse aluno e facilitar esse processo”. 

Mesmo com a distância existente entre a formação e o poder público, iniciativas vêm 

surgindo para superar tal condição. O Pró-Saúde (Brasil, 2007) visa promover a transformação do 

ensino em saúde no país, integrando-o à prestação de serviços à população. Já o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde viabiliza o aperfeiçoamento em serviço de estudantes, de 

acordo com as necessidades do SUS (Brasil, 2008).  

Mais do que a vivência prática na graduação, os coordenadores indicam que estas atividades 

devem se articular com aquelas teóricas na IC “Unicidade prática/teoria”: “Então, acho que seria 

mais isso, a vivência prática (...) possibilitando ao aluno vivenciar a segurança alimentar e 

nutricional (...). Porque se eu tenho uma disciplina que consegue trazer para o futuro nutricionista 

e eu faço ele viver isso na prática, isso é um ganho absurdo, porque traz significado”. Experiências 

que integram teoria e prática são relevantes para o estabelecimento de relações entre as vivências 

de estágios e os conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva do aluno, propiciando que este 

seja protagonista na construção do conhecimento (Pedroso & Cunha, 2008), possibilitando a 

consolidação da formação do nutricionista para atuar visando à promoção da alimentação saudável. 

Nutricionistas entrevistados, porém, questionam a existência dessa unicidade, além da 

limitação da carga horária, em trecho do grupo focal: “E ampliar a carga horária dos estágios 

porque você faz três anos só de teoria(...) e um ano de prática, só no final. E falta muito antes 

disso, de você ter essas vivências já durante a sua graduação (...) Só no final poder ter a parte 

obrigatória, que você escolhe, se você for pensar bem, em qualquer área”. Ciuffo & Ribeiro 

(2008) apontam que, na área médica, professores apresentam receio de introduzir precocemente os 

estudantes em ações práticas, sem que estes tenham conteúdos relativos às ciências básicas. Porém, 
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mesmo sem repertório suficiente para intervir em situações reais, a vivência prática possibilitará ao 

aluno o desenvolvimento do seu potencial crítico, contribuindo para o processo de aprendizagem. 

É importante refletir que os espaços em sala de aula não devem ser focados meramente em 

momentos a serem trabalhados conteúdos teóricos. O contrário também é válido: experiências fora 

do ambiente da sala de aula não devem estar limitadas somente às ações práticas, 

descontextualizando-os de referenciais teóricos. 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). A segmentação entre 

teoria e prática, por sua vez, pode gerar problemas aos profissionais recém-formados já que, ao 

concluir a graduação, muitos nutricionistas se sentem despreparados para enfrentar a realidade, 

como evidenciado por Amorim et al. (2001).  

Para que a prática se estabeleça, no entanto, as IESs precisam aceitar novos desafios de 

transformação, pois um PPP bem articulado 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, 

então, que cada universidade perceba as lacunas existentes e como as possíveis deficiências podem 

ser corrigidas dentro da realidade institucional. 
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Resumen 
La Enseñanza del Diseño en el Nivel Superior, ha sufrido cuestionamientos, muy pocas 

veces documentados, desde que el Diseño dejó de ser un oficio histórico para ser una profesión 

titulada en instituciones ya sean terciarias y/o universitarias. Las capacitaciones pedagógicas 

aportan muchísimo a las construcciones didácticas que los profesionales del diseño implementan 

con sus estudiantes. Sin embargo, cada vez más se requiere definir estrategias didácticas 


