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Introdução do Simpósio 
Viviane Laudelino Vieira 

A expansão do movimento de globalização impacta em distintas áreas, como a econômica, 

social e política, destacando-se a característica do atendimento às demandas mercadológicas 

(Volpato, 2011). Tal panorama impacta diretamente na área da saúde e, assim, na formação 

profissional dado que, apesar do setor público vivenciar a universalização do acesso, o aumento 

no número de serviços e a modernização de suas práticas, este enfrenta distanciamento com as 

demandas sociais existentes (Vieira, Leite & Cervato-Mancuso, 2013). 

Com relação ao cenário atual da saúde pública, este vem se redirecionando em prol da 

promoção da saúde, visando ao fortalecimento da autonomia das pessoas e a melhoria da 

qualidade de vida da população (Czeresnia & Freitas, 2003). Já o campo das políticas públicas, 

em nível mundial, mostra a necessidade das ações promotoras da saúde. No Brasil, a Política 

Nacional de Promoção da Saúde atua em consonância com a declaração Alma Ata (Ministério da 

Saúde, 2010).  

Vivencia-se, atualmente, perfil epidemiológico caracterizado pela predominância de 

doenças relacionadas ao estilo de vida, tais como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e 

câncer. Este tem indicado a necessidade de atuação de distintos profissionais, dentre ele o 

nutricionista, tendo em vista a rede de causalidade desses distúrbios relacionados à nutrição, mas 

também verificando que garantir alimentação adequada também constitui-se em uma ação 

promotora da saúde (Ministério da Saúde, 2011).  

Tal como indicam Vieira, Leite & Cervato-Mancuso (2013), a formação superior em 

nutrição vem mostrando dificuldades na articulação entre teoria e prática para a atuação do futuro 

profissional de saúde como educador e como alguém que intervém no campo das políticas 

públicas e na garantia do direito humano à alimentação adequada para uma vida saudável.  

A profissão do nutricionista, iniciada ao princípio do século XX por meio da formação de 
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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 América Latina, a área da 

Nutrição foi influenciada pelo médico argentino Pedro Escudero, criador do Instituto Nacional de 

Nutrição, da Escola Nacional de Dietistas e do curso de médicos "dietólogos" da Universidade de 

Buenos Aires, sendo que suas concepções foram difundidas em toda a América Latina 

(Vasconcelos, 2002).  

No Brasil, o primeiro curso de Nutrição do Brasil nasceu em São Paulo, no antigo Instituto 

de Higiene da Universidade de São Paulo (USP), em 1939, sendo intitulado “Curso de 

Nutricionistas”. O início do crescimento da profissão deu-se por conta de diversos programas 

públicos com enfoque na melhoria da saúde de grupos populacionais, como trabalhadores, e no 

combate a deficiências nutricionais em populações mais vulneráveis. A profissão foi 

regulamentada somente em 1967, quando o curso passou a ser considerado como universitário 

(CRN3, 2010). Em 2011, eram 370 instituições, sendo 83,8%, privadas e, desde 2001, considera-

se que a formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde (CNE, 

2001).  

No caso da Argentina, até os anos 1970, os profissionais só poderiam acessar a um título 

técnico de dietista para colaborar ao médico no tratamento dietético de certas patologias. A partir 

daí, surge a titulação de nutricionista dietista, ampliando a formação, mas sem mudança 

substancial no papel dos profissionais de Nutrição e, desde 1980, evolui-se para o Bacharelado em 

Nutrição com modificação do currículo e do perfil profissional em resposta às necessidades da 

sociedade. Nesse país, o licenciado em Nutrição desenvolve funções assistenciais, educativas, de 

pesquisa e consultoria em diferentes áreas, como saúde, educação, indústria, agricultura, 

economia e gestão, permitindo a inserção em novos ambitos e grupos de trabalho (ICEAN, 2011). 

Na Colômbia, a primeira escola de dietética é de 1952, com a profissão sendo 

regulamentada em 1979. Nesse país, a nutrição passou por três momentos diferenciados: o 

primeiro fundamentou-se no desenvolvimento da dietoterapia (ACOFANUD, 2004); o segundo 

começa em 1971 devido à necessidade de que os profissionais fossem além do paradigma 

científico, para serem capazes de liderar programas de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, tratamento de patologias e também contribuir no melhoramento da qualidade de vida 

da população; e o terceiro momento está influenciado pelas reformas políticas nacionais, com 

modificações radicais das políticas de saúde e cenários de formação e desempenho dos 

profissionais em saúde (ACOFANUD, 2004). Atualmente, as áreas de atuação se direcionam 

principalmente na área de nutrição clínica, serviços de alimentação, saúde pública, ciências dos 

alimentos, entre outros.  

Em Portugal, a profissão iniciou-se em 1975, decorrente da necessidade de formação de 



 

919 

 

 

profissionais da saúde, em área diferente da de medicina, dado que esta apresentava procura 

excessiva (Real e col., 2011). O profissional, em Portugal, intervém na alimentação dos diversos 

grupos etários, desportistas e com relação às doenças, sendo imprescindível nos hospitais para a 

avaliação e prescrição nutricional, enquanto que, em centros de saúde e autarquias, auxilia a 

estabelecer as políticas de alimentação e a prestar aconselhamento alimentar à população; nas 

empresas de restauração coletiva, atua na garantia de que planos alimentares seguros cubram 

todas as necessidades de energia e nutrientes, podendo atuar também com investigação científica e 

na docência (Real e col., 2011). Em 2010, foi criada a Ordem dos Nutricionistas em Portugal 

através da Lei n.º51/2010. As ordens profissionais são criadas pelo Estado e regulada pelo direito 

público com o objetivo de representar e autorregulamentar de forma autônoma profissões cujo 

exercício exige independência técnica.  
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Resumo 
A formação de recursos humanos em saúde, tradicionalmente biologicista, vem sendo 

discutida para consolidar o modelo do sistema de saúde brasileiro. A temática da SAN consta na 

agenda das políticas atuais brasileiras e, assim, a atuação do nutricionista ganha diferentes 

possibilidades. Frente ao exposto, o presente trabalho analisa a formação em políticas públicas 

proporcionada pela graduação em Nutrição no município de São Paulo, Brasil, para a atuação em 

SAN. Realizou-se estudo qualitativo, utilizando a triangulação de dados. Este contempla grupo 

focal, análise documental e entrevistas individuais, com a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias centrais (ICs).  Identificaram-se 

tópicos relativos às políticas públicas em 6 projetos político-pedagógicos (PPPs), confrontando-os 

com discursos oriundos de 16 nutricionistas, 23 coordenadores, além de depoimentos de um grupo 

focal. Os PPPs indicam formação que considere a realidade política e, dentre competências e 

habilidades propostas, surgem o conhecimento do tema e a respectiva atuação, mesmo que 

somente um traga o Sistema Único de Saúde como um princípio norteador do curso. 

Coordenadores indicam a existência dessa abordagem na IC “O curso aborda as políticas públicas 

de saúde e de alimentação”. Entretanto, criticam a dificuldade de estágios no setor público em 

“Viabilizar a formação do nutricionista para o SUS” e o baixo reconhecimento do tema em 

“Desvalorização da área pelo nutricionista”. Já a percepção dos nutricionistas aponta para “Pouca 

ênfase em saúde pública” e “Abordagem limitada sobre atenção básica” em duas ICs, além de 

surgir reflexão sobre a tecnicidade das disciplinas que tratam do tema, sem estimular discussões 

críticas. Diante desses resultados, egressos consideraram insuficiente e pouco reflexiva a 

abordagem em políticas públicas, enquanto coordenadores destacam sua existência, ratificando os 

PPPs, mas com dificuldades para a experimentação da prática profissional e menor interesse dos 

alunos. 

 

 

Abstract 
Developing the public health workforce has been discussed to consolidate the model of the 

Brazilian health system, which is generally focuses on biological approaches. The subject FS is 

currently registered in the policy agenda in the country, however little research describes the 

nutritionist possibilities to work in the area. The purpose of this qualitative study was to analyze 

of undergraduate nutrition programs to work at food security and nutrition policies in Sao Paulo 

city, Brazil. The triangulation of methods was used, including focus groups, document analysis 

and interviews. The information obtained was analysed by Collective Subject Discourse (CSD), a 
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proposal for the organization of qualitative data according Central Ideas (CI).  Six topics relating 

to policies in Curriculum Programmes (CPs), confronting the speeches from 16 nutritionists, 23 

coordinators of courses, and one focus group were identified. The CPs indicated that the 

professional preparation contemplates the political reality, including competencies and abilities 

proposals, knowledge of the role and their respective performance, but just one consider the 

Health System-Public Subsector (SUS) as a principle guiding of the course. The coordinators 

mentioned the existence of police approach: "The course discussed the health and food policies". 

However, they criticized the difficulty about the internships in public sector when referred: 

"Facilitate the nutritionist preparation for the SUS" and also they mentioned low recognition of 

the theme:"Devaluation of the area by nutritionist". While the nutritionists'perceptions indicated 

"Little emphasis on public health" and "Limited approach on primary health care", and 

additionally emerged the reflection about the technicality of the subject addressed, without 

stimulating critical discussions. Given these results, graduates consider insufficient and poorly 

reflective approach to policies in the CP, as the coordinators highlight their existence, ratifying the 

CPs, but with difficulties in professional practice and lower student interest.  

 

 

Problema de estudo 
A formação de recursos humanos em saúde apresenta tradição de ser hospitalocêntrica e 

biologicista, cujo modelo ainda repercute nas práticas profissionais atuais. Diante de tais 

características, tal formação vem sendo discutida para consolidar o modelo do sistema de saúde 

brasileiro, que tem vistas à integralidade da saúde e reforça ações no âmbito da promoção da 

saúde. 

Um importante tema acerca das ações em saúde consiste na segurança alimentar e 

nutricional (SAN), incluída na agenda das políticas públicas brasileiras e que aponta a 

alimentação como um direito constitucional. A SAN reforça a atuação de diversos profissionais, 

dentre eles o nutricionista, em variadas áreas, como alimentação escolar, atenção primária à saúde 

(APS) e, inclusive, como gestor de programas de saúde. Para tanto, é necessário refletir acerca da 

formação proporcionada pelas instituições de ensino superior (IESs) a fim de apoiar a atuação 

desse profissional aproximada da inserção no campo das políticas públicas de saúde. 

 

 

Objetivo 
O presente trabalho analisa a formação em políticas públicas proporcionada pela graduação 
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em Nutrição no município de São Paulo, Brasil, para a atuação em SAN.  

 

 

Referencial teórico 
A política de saúde atual brasileira, intitulada Sistema Único de Saúde (SUS), visa assistir 

às pessoas por da promoção, proteção e recuperação da saúde, articulando ações assistenciais e 

preventivas, sendo pautada na integralidade. Frente a isso, a APS surge como sendo a primeira via 

de acesso da população aos serviços de saúde (Ministério da Saúde, 2006) e incorpora o trabalho 

interdisciplinar e em equipe, elencando distintos profissionais como fundamentais para o alcance 

dos objetivos do SUS, dentre eles o nutricionista (Brasil, 2008).  

Já o tema da SAN, definido como a realização do direito à alimentação adequada e saudável    

(Brasil, 2010a), foi incorporado ao cenário nacional de políticas públicas com a Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição, proposta em 1999 (Ministério da Saúde, 2012). Outros marcos 

relativos à SAN no Brasil foram a instituição da Lei orgânica de SAN (Brasil, 2006), a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasil, 2010a) e a inclusão da alimentação como 

um direito constitucional (Brasil, 2010b), todos em consonância com as Diretrizes Voluntárias em 

Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada adotadas pela FAO (OMS, 

2008). 

Tais marcos históricos remetem à atuação do nutricionista, um profissional com formação 

generalista, humanística e crítica, com atuação visando à SAN, considerando aspectos 

socioeconômicos, políticos e culturais (CNE, 2001). Sua formação profissional data de 1939, com 

a criação do primeiro curso de Nutrição do Brasil na Universidade de São Paulo (USP). Porém a 

reformulação do curso ocorreu em 2001 a fim de que a formação vise à atuação voltada ao SUS 

(CNE, 2001).  

 

 

Metodologia 
Realizou-se estudo qualitativo, para o qual foram investigados 16 nutricionistas graduados e 

atuantes na APS do município de São Paulo, bem como 23 coordenadores e 6 projetos político-

pedagógicos (PPPs) de cursos de graduação em Nutrição do município.  

Utilizou-se a triangulação de dados (entrevistas individuais, grupo focal e análise 

documental). As entrevistas foram analisadas segundo a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias centrais (ICs) (Lefèvre & 

Lefèvre2006) e, para o grupo focal, utilizou-se análise temática (Nogueira-Martins & Bógus, 
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2004). Identificaram-se tópicos relativos às políticas públicas nos PPPs, confrontando-os com os 

DSCs acerca da temática de políticas públicas de saúde no curso, além de depoimentos do grupo 

focal realizado com nutricionistas, para aprofundar a reflexão sobre o tema. 

 

 

Discussão dos Resultados 

A tabela 1, que distingue as potencialidades e os desafios dos cursos em relação ao tema de 

políticas públicas de saúde, indica as características existentes nos PPPs, além das ICs e temas dos 

grupos focais que emergiram de nutricionistas e de coordenadores.  

Tabela 1 – Características da formação em políticas públicas de saúde identificadas nos 

PPPs e por nutricionistas e coordenadores de cursos de graduação em Nutrição. São Paulo, 2010. 

 

PPP Nutricionistas Coordenadores 

Potencialidades 

Perfil profissional que 

considere a realidade 

política 

“Embasamento teórico” “O curso aborda as 

políticas de saúde e de 

alimentação” 

Competências e 

habilidades: conhecimento 

e atuação no campo das 

políticas públicas 

 “Temas relativos à saúde 

pública contribuem para a 

atuação em SAN” 

Desafios 

SUS surge em somente um 

documento dentre os 

princípios norteadores  

“Pouca ênfase em saúde pública” “Dificuldade para 

viabilizar a formação do 

nutricionista para o SUS” 

 “Abordagem limitada sobre 

atenção básica” 

“Desvalorização da área 

pelo nutricionista” 

 “Tecnicidade de disciplinas”  

 

Destaca-se que os cursos incluem o tema de políticas públicas de saúde no perfil 

profissional a ser concebido e nas competências e habilidades propostas, apresentando-se em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2001). Tal aspecto é referendado por 

meio do discurso dos coordenadores concebido a partir da IC “O curso aborda as políticas 

públicas de saúde e de alimentação”. Coordenadores reforçam tal potencialidade pela IC “Temas 

relativos à saúde pública contribuem para a atuação em SAN”, que indica que a disciplina de 

Saúde Pública existente no curso “é um momento mais profissionalizante, (que tem) todos os 
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programas que são voltados principalmente ao SUS, Estratégia da Saúde da Família...”. 

Em oposição, nutricionistas trazem as ICs “Pouca ênfase em saúde pública” e “Abordagem 

limitada sobre atenção básica”, com o seguinte trecho do DSC: “A faculdade que eu fiz, ela tem 

contexto clínico. Eles ficam muito restritos aos programas governamentais e pouquíssimo na 

prática do profissional nas unidades básicas e de estar conhecendo um rotina de UBS”. 

Tal como discute Amorim et al. (2001), o paradigma do modelo biomédico tem vigorado 

nos cursos da área da saúde, incluindo a nutrição. A ênfase no conteúdo biológico em detrimento 

do social dificulta para o aluno a aquisição de competências que lhe possibilitem compreensão 

integral dos determinantes dos problemas sociais.  

A verificação de que os PPPs indicam, principalmente, habilidades relativas a aspectos 

cognitivos, como o “conhecimento das políticas”, pode justificar a percepção desses nutricionistas 

sobre falta de discussão mais aprofundada do tema, o que é reforçado pela IC intitulada 

“Embasamento teórico”: “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...”. Um dos eixos 

do grupo focal, intitulado “Tecnicidade das disciplinas” também aponta para a ênfase no aspecto 

cognitivo: “...porque a disciplina de saúde pública, na graduação ela é completamente 

epidemiológica, estatística e conceitual. Baseada em programas governamentais e ’ponto’”. 

Gimeno-Sacristán & Pérez-Gómez (1998) discutem que o ensino universitário é concebido, 

em geral, segundo um modelo que enfatiza os conteúdos disciplinares dentro de uma perspectiva 

acadêmica tradicional e verifica-se, assim, a frequente transmissão estruturada e linear de 

informações relativas àquela unidade curricular, sequencialmente organizados pelo professor. Já 

Leite & Ramos (2007) afirmam que a atualização de informações técnico-científicas consiste em 

um requisito importante para o desenvolvimento profissional, mas é relevante que o aluno saiba 

como utilizar tais informações, compreenda como elas se relacionam com outras já obtidas e que, 

principalmente, possa discutir criticamente o conteúdo baseado no contexto social.  

Coordenadores trazem algumas questões importantes sobre dificuldades relativas ao 

trabalho com políticas públicas no curso. Uma delas intitula-se “Viabilizar a formação do 

nutricionista para o SUS”, que fala sobre a restrição para inserir alunos em atividades práticas 

voltadas às políticas, devido a aspectos burocráticos do setor público do município. A PNAN 

(Ministério da Saúde, 2012) aponta para a qualificação dos recursos humanos em consonância 

com as necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população e incentiva a formação com 

vistas ao SUS. Assim, a existência de espaços onde os alunos possam ter contato com questões 

relativas às políticas de saúde certamente contribuirá para a formação profissional.  

Outra dificuldade elencada foi a “Desvalorização da área por parte do nutricionista”, cujo 

trecho do DSC indica “O que eu vejo nos nossos alunos, a intenção é sempre atuar na área 
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clínica... Ninguém chega falando 'eu quero trabalhar com questões de segurança alimentar, com 

direito humano à alimentação”. Porém, mesmo que o aluno, a princípio, não almeje trabalhar com 

políticas públicas, o reconhecimento desse tema como relevante para a atuação em distintas áreas 

é de fundamental importância. As IESs colaboram para a manutenção dessa “desvalorização” 

existente ao, praticamente, não indicarem o SUS dentre seus princípios norteadores. Tal como 

refletem Banduk et al. (2009), o aluno valoriza conteúdos que favoreçam a sua entrada imediata 

no mercado de trabalho, ou seja, aqueles mais específicos à ciência da Nutrição. Assim, a 

discussão acerca das políticas públicas pode não ser claramente reconhecida como importante 

para a atuação pelos estudantes e, inclusive, tende a ser vista negativamente pela população, sendo 

o tema associado com gestões corruptas, administrações pouco transparentes, crises econômicas e 

descrença dos cidadãos (Vieira, 2011).  

Em síntese, conteúdos que aproximem o aluno do cenário de políticas públicas apresentam-

se extremamente limitados em muitos cursos, dificultando a compreensão por parte do próprio 

profissional sobre o seu papel perante a sociedade. Mesmo que não atue diretamente na área 

sociopolítica, é fundamental que o nutricionista se reconheça inserido dentro do contexto político 

do seu país e se aproxime das necessidades da sua comunidade, bem como das possibilidades de 

atuação. Assim, ainda continua sendo necessário o reforço que o ensino superior esteja em 

sintonia com as questões sociais e com o sistema de saúde brasileiro. 
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Resumo 

Os desafios da sociedade contemporânea que pedem reconversão das bases educativas para 

responder às demandas da sociedade impõem um percurso formativo dos profissionais 

nutricionistas, apontando diretrizes para a geração de discernimento e protagonismo na relação 

com o contexto contemporâneo. Assim, identificar as experiências formadoras constitui uma 

possibilidade de desvelar e compreender o cotidiano acadêmico propiciando a tomada de decisões 

coletivas e democráticas voltada para a melhoria da qualidade do ensino. Embora se possa 

considerar esse fenômeno como um processo global, o foco foi as experiências de formação de 

Cursos de Nutrição em Portugal, na Argentina e no Brasil. O estudo decorre de pesquisa de cunho 

qualitativo utilizando, principalmente, entrevistas semi-estruturadas e análise documental para 

examinar as carreiras nos três países. Autores como Cunha, Freire, Sacristán, Souza Santos deram 

sustentação teórica ao estudo, que tomou os conceitos de autonomia, currículo, inovação, trabalho 

coletivo como referentes. No percurso investigativo foi possível observar que os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Cursos, enquanto manifestação da sua organização, constituíram-se no ponto de 

referência para o desenvolvimento e a inovação curricular, na direção da integração dos 

conhecimentos e das práticas que valorizam as aprendizagens coletivas. A dimensão pedagógica 

do profissional nutricionista aparece de forma distinta na legislação e nas propostas curriculares 

dos Cursos, nos diferentes países. Em todas as realidades, a relação teoria-prática aparece como 

fundamental na formação, no sentido de favorecer a visão de realidade que embasa o 

conhecimento e o compromisso dos estudantes, dando ênfase às relações entre Universidade e os 

serviços de saúde que devem agir em conjunto, visando a formação dos futuros profissionais. A 

ação coletiva, no qual todos os atores envolvidos, docentes, alunos e comunidade aprendem 

mutuamente, favorece o desenvolvimento da autonomia e os princípios da solidariedade. 

 

 

Abstract 
The challenges of contemporary society that appeal  for the reconversion of  educational 

bases to meet society´s demands require  academic training from professionals in nutrition, 

pointing  to guidelines for the production of discernment  and protagonism in relation to 

contemporary context. Consequently, the identification of academic experiences sets up the 

possibility of disclosing and understanding the academic practice, which enables the taking of 
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collective and democratic decisions aimed at education quality improvement. Although it might 

be possible to consider this phenomenon as a global process, its focus is restricted to the academic 

experiences of Nutrition courses in Portugal, Argentina and Brazil. This paper is product of 

qualitative research through semi-structured interviews and documental analysis in order to 

examine the careers in these three countries. Authors such as Cunha, Freire, Sacristán, Souza 

Santos provided theoretical support to the investigation, making use of concepts as autonomy, 

curriculum, innovation, collective work as referents. In the process of investigation it was possible 

to observe that the Political Pedagogical Projects of the abovementioned Courses, while 

manifestation of their organization, constituted themselves the referential point for the 

development and curricular innovation towards the integration of knowledge and practices that 

appraise collective learning. The pedagogical dimension of the nutritionist stands out distinctively 

in the legislation and the curricular proposals of the Courses, in different countries.  

 

 

Introdução 
Os cenários políticos e o avanço da democratização da sociedade vêm provocando 

diferentes e ampliadas demandas para o campo da formação. Ao registrar mudanças nas políticas 

de saúde criou-se a emergência de rever as políticas de formação dos profissionais dessa área, 

com importante impacto no currículo, nas abordagens pedagógicas e nas práticas de ensinar e 

aprender. 

Como um recorte na reflexão sobre esta problemática, tomamos como referente o Curso de 

Nutrição, assumindo que, para a melhor compreensão da atual formação do profissional 

nutricionista é necessário fazer uma análise dos processos de implementação das políticas 

públicas, com ênfase nas interfaces entre saúde, formação e trabalho. Compreendê-los nas suas 

formas de produção pode se constituir numa alternativa significativa para os avanços desejados. 

Assim, “identificar as experiências formadoras constitui uma possibilidade de tomar consciência 

de si mesmo, do lócus de formação pessoal e um exercício para que as vivências atinjam o status 

de experiência, a partir do momento em que se faz um trabalho reflexivo sobre elas” (Josso, 

2004:34). 

O papel das Universidades revela alternativas e escolhas definidas nas relações sociais. Elas 

não se isolam e podem ser identificadas pela diversidade, pela intencionalidade e pela igualdade, 

dando ênfase aos processos participativos de tomada de decisões. Nessa perspectiva, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) deve ser considerado como um processo permanente que exige uma 

reflexão compartilhada de pontos de partida e concepções iniciais, na busca de alternativas viáveis 

à efetivação de sua intencionalidade, como orienta Josso (2004).  
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É fundamental destacar que a estrutura da prática é justificada em parâmetros institucionais, 

organizativos e tradições metodológicas. No entanto, são os atores no interior da universidade que 

fazem da organização aquilo que ela é. Por isso, é importante compreender a percepção que estes 

têm da seu ambiente de trabalho, a fim de se conhecer as possibilidades reais de avanços dos 

professores e dos alunos, dos meios e as condições físicas existentes, analisando os aspectos que 

influenciam seu rendimento. 

As políticas na área da saúde, de um modo geral, “expressam o compromisso dos 

movimentos por mudanças na formação dos profissionais de saúde com compreensão ampla do 

que significa currículo, considerando que ele deva expressar posicionamento da universidade 

diante de seu papel social dos conceitos de saúde e educação” como afirmam Feuerwerker e 

Almeida (2004:15). Para as autoras, a formação profissional não mais deve se restrita à 

compreensão do homem como indivíduo, mas entendê-lo em suas relações dentro do contexto 

social. Referem ainda, que os movimentos de mudança na educação dos profissionais de saúde 

vêm acumulando experiência e conhecimento a respeito. Entretanto, as indicações sobre os 

caminhos que os cursos devem percorrer para chegar às transformações necessárias, ainda não são 

claros. 

Focalizar o ensino da Nutrição como prática social, buscando novas atitudes perante o 

processo de produção do conhecimento, permite identificar a necessidade de se criar espaços 

formativos que tragam o diálogo educação-saúde, como eixo fundante, superando o enfoque na 

doença para a ênfase no processo saúde-doença e tendo na transformação do modelo de atenção e 

na integralidade do cuidado, caminhos para contribuir para a autonomia dos sujeitos na promoção 

de saúde.  

Compreender o exercício profissional do nutricionista, como uma ação eminentemente 

pedagógica, remete a repensar as práticas acadêmicas vividas na sua formação e o papel dos 

formadores nesse contexto. Embora se possa considerar esse fenômeno como um processo global, 

neste estudo foram tomadas experiências de formação nos Cursos de Nutrição de Portugal, da 

Argentina e do Brasil buscando identificar novas atitudes perante o processo de produção do 

conhecimento e espaços formativos que tragam o diálogo educação-saúde, transformando o 

modelo de atenção, na integralidade do cuidado, contribuindo para a autonomia dos sujeitos na 

promoção de saúde. A pesquisa assumiu uma condição qualitativa, com inspiração nos princípios 

etnográficos. Foram realizadas entrevistas, com docentes, estudantes e egressos, buscando 

compreender se e como a dimensão pedagógica está presente na formação do nutricionista e se 

influência os saberes desse profissional. Interessava compreender os processos de aprendizagem que 

mereciam destaque nessa nova ordem. Também foram explorados os documentos legais que incidem 

na constituição dos Cursos. 
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Diante dessas realidades, foi considerado o hibridismo inerente às diferentes instituições de 

ensino, com particular expressão no caso das políticas de educação e de saúde para a formação do 

profissional nutricionista. Como reconhece Souza Santos (2002: 46), o mundo é cada vez mais 

diverso e nessa diversidade emergem novas formas de conhecimento, afirmando que “todo o 

conhecimento é local e total”, portanto necessita ser explorado. 

 

 

Tecendo relações no contexto dos cursos estudados: a explicitação de valores e os 

espaços silenciados 
Às forças comuns que respondem por um conjunto de políticas públicas de educação e 

saúde, no mundo globalizado, se tensionam com uma diversidade de respostas nos diferentes 

países pesquisados, que se traduzem em alternativas nos modelos de organização dos processos de 

formação profissional, com impactos na aprendizagem. 

Para Ball (2004) as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e legitimadas 

explícita, direta e, muitas vezes, exclusivamente em função do seu papel em aumentar a 

competitividade econômica por meio do desenvolvimento das habilidades, capacidades e 

disposições exigidas pelas novas formas econômicas da alta modernidade. Portanto, essas 

mudanças ocorrem concomitantes com as transformações das Instituições de Ensino Superior 

(IES), principalmente do setor público, que vem sendo submetidas a um especial processo de 

alinhamento.  

Na discussão das reformas promovidas pelas IES estudadas e seus projetos pedagógicos 

distinguem-se questões relacionadas à variação de tempo em relação à existência das Instituições, 

bem como o ritmo e as características da expansão da educação superior em cada país. Outra 

característica distinta entre os três países estudados, está à forma de ingresso na educação 

superior. No Brasil se faz seleção por meio de testes de conteúdo periodicamente aplicados pelas 

universidades ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado pelo Ministério da 

Educação, incluindo, ainda, o sistema de cotas. Na Argentina, o ingresso é aberto a todo aluno que 

tenha concluído o ensino secundário, justificando assim, a consolidação de um sistema massivo. 

Em Portugal, o ingresso na universidade está baseado nas classificações quantitativas durante o 

ensino secundário. 

Muitas outras peculiaridades poderiam ser apontadas, uma vez que as culturas políticas e 

institucionais são responsáveis pelas características das propostas pedagógicas aqui estudadas. 

Porém, o compromisso com o desenvolvimento da autonomia e a inovação está materializado nas 

diferentes formas de gerar conhecimento, como afirma a entrevistada:  
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as competências interpessoais são desenvolvidas através da promoção de trabalhos em 
equipa, com exercícios ou projetos que distribuímos ao grupo, analisando e resolvendo os 
problemas em grupo, promovendo dinâmicas produzindo considerações sobre a bibliografia, 
escrevendo comentários críticos ou pequenas revisões. 

 

Deste modo percebe-se um deslocamento do olhar e da escuta dos profissionais de saúde 

“objetivando a produção de coeficientes crescentes de autonomia durante o processo do cuidado à 

saúde” como preconiza Campos, Barros e Castro (2004, p.746), contribuindo para a promoção de 

conhecimento, reflexão e decisão nos atos de cuidar e agir. 

Observa-se que os espaços de formação se encontram demarcados e os encontros 

construtivos não são garantidos pela vivência de um cenário comum. Para os entrevistados, a 

dimensão educativa ocorre em determinadas atividades curriculares, por iniciativa individual do 

professor, destacando docentes específicos que desenvolvem uma abordagem pedagógica. Essa 

afirmativa é corroborada pelos discentes que consideram que o proceso educativo é produto das 

relações interpessoais, possibilitadas pela dimensão humana, de uma forma especial, com o 

professor. 

Assim, os depoimentos sinalizam como o exercício da Nutrição vem sendo conduzido. Para 

um dos docentes entrevistados el nutricionista es un educador. Reforçando que 

 
su responsabilidad es traducir lo que sabemos en nutrición para ponerlo al alcance en la 
gente. Destaca ainda, que essa é una responsabilidad profesional inherente a la formación 
profesional de base y que tiene que ser resaltada y que hay que instrumentar a los graduados 
para que lo puedan hacer bien y esto es que hay que formarse en disciplinas en las ciencias 
de la educación que nosotros en otros tiempos no éramos formados.  

 
Entretanto para os alunos, éo modo como o professor desenvolve a disciplinas que o 

caracterizacomo um educador, trazendo experiências que já sabe que deu certo, ou que não deu 
certo. 

A múltipla dimensão que assume o conteúdo curricular no projeto pedagógico implica, 

também, uma concepção de aula que não se restringir ao espaço tradicional (Pedroso, 2006 e 

Cunha, 2004). Nos três cursos analisados, chama a atenção, a valorização do ensino em serviço, 

possibilitando o exercício da profissão nos diferentes níveis do sistema de saúde e estimulando os 

alunos a investirem nas mudanças da área de saúde, fazendo-os atores do aprendizado. Os 

entrevistados acreditam no papel essencialmente importante que os profissionais do serviço têm 

de sistematizar e socializar o conhecimento, bem como de possibilitar a formação de 

nutricionistas suficientemente informados, conscientes e atuantes, para que as questões que 

envolvam a saúde do indivíduo possam não ser apenas discutidas, mas para que saibam buscar 

soluções adequadas para as mesmas.  
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Considerações finais 
O percurso investigativo possibilitou a compreensão das aprendizagens nos processos 

formativos e favoreceu inferências sobre as realidades analisadas. Mesmo assumindo a 

provisoriedade dos achados, é possível reafirmar a complexidade que caracteriza a formação do 

nutricionista e, nesse processo, o desafio que representa a dimensão pedagógica. 

Um dos aspectos a ser considerado em face dos resultados da pesquisa é a convicção de que 

o processo educativo desenvolvido de forma coletiva, no qual todos os atores envolvidos, 

docentes, alunos e comunidade aprendem mutuamente, favorece o desenvolvimento da 

autonomia, dando condições para transformar o indivíduo em um sujeito mais solidário.  
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Resumo 
Atualmente existe um consenso na área da formação dos profissionais de saúde para a 

necessidade de capacitar estes profissionais com sentido de liderança e com capacidade de 

intervenção pública na sociedade. Este tipo de capacidade remete para a intervenção política 

(sobre a pólis) no seu conceito mais nobre, nomeadamente sobre a modificação dos ambientes 

alimentares. Assim, exige-se aos estudantes de nutrição que adquiram competências de gestão e 

liderança que lhes permitam adquirir capacidade de intervenção e desenvolver e implementar um 

conjunto concertado e transversal de ações destinadas a garantir e incentivar a disponibilidade e o 

acesso a determinado tipo de alimentos tendo como objetivo a melhoria do estado nutricional e a 

promoção da saúde da população.  Contudo, os estudantes de nutrição receiam se associar à 

participação política em torno das grandes questões alimentares. A política e em particular quem 

aparentemente a conduz - os políticos, parecem ser rejeitados, dando-se primazia ao discurso 

técnico e científico, de cariz biomédico como sendo este neutro e apartidário. Neste contexto, 

aparentemente contraditório, é importante refletir sobre como enquadrar o ensino da política 

nutricional na formação dos nutricionistas e sobre os melhores modelos de ensino a utilizar para 

motivar os estudantes para a intervenção participativa nesta área. Os consensos já realizados até à 

data sobre o ensino da política nutricional na formação dos nutricionistas delimitam claramente 

áreas de ensino e competências técnicas a atingir por parte dos estudantes. Porém, ainda pouco se 

tem refletido sobre os modelos de ensino adequados para motivar a participação efetiva dos 

estudantes de nutrição para estas áreas. 

 

 

Abstract 
Currently there is a consensus in the area of health professionals education, which emphasis 

the need to train these professionals with a sense of leadership and capacity for public intervention 

in society. This kind of capability refers to political intervention (polis intervention) in its most 

noble concept, particularly on the change of food environments. In this context, it is required that 

nutrition students acquire management and leadership skills that enable them to 

gain intervention capacity and develop and implement a set of collaborative and crosssectional 
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actions to ensure and encourage the availability and access to certain types of foods. All of this 

considering the final objective to improve the nutritional status and health promotion of the 

population. However, nutrition students are afraid to be associated with political participation 

around the major food issues. Policy and in particular who apparently leads policy – politicians - 

seem to be rejected. Students tend to give primacy to technical and scientific knowledge oriented 

by the biomedical principals considering it as neutral and uncontaminated by politics. In this 

context, apparently contradictory, it is important to think about how to frame the teaching of 

nutrition policy in the training of nutritionists and reflect about the best teaching models to be 

used to motivate students to more participatory intervention in this area. The consensus that has 

been achieved to date on the teaching of nutrition policy at the nutritionists education, clearly 

delimit areas of education and technical skills to the students achievement. However, little has 

been reflected on the appropriate teaching framework to motivate the effective participation of 

nutrition students in these areas. 

 

 
Introdução 

Atualmente, as doenças relacionadas com a alimentação desequilibrada e em particular a 

obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e oncológicas são o centro das atenções, não só 

na área da saúde, mas também de outras áreas da governação a nível europeu. Isto porque se as 

doenças relacionadas diretamente com a obesidade consomem já 7% dos orçamentos da saúde, o 

número de mortos associados ao excesso de peso é estimado em 2.8 milhões/habitantes/ano na 

União Europeia. Paralelamente, o número de pessoas com doença crónica e obesidade não cessa 

de aumentar. Por exemplo, a prevalência de obesidade triplicou em muitos países europeus desde 

1980 a par do aumento de muitas doenças crónicas (World Health Organization, 2011). 

O crescimento destes números tem vindo a colocar em causa o habitual modelo prevenção-

curativo e a recentrar atenções no investimento sobre a  prevenção ou sobre novos modelos de 

prevenção. Em concreto e na área da prevenção, sobre dois formatos de ação, ou seja, sobre a 

capacitação dos cidadãos para uma escolha informada e na criação e manutenção de ambientes 

saudáveis  (World Health Organization, 2013). Durante muito tempo, o esforço na área da 

prevenção centrou-se sobre o comportamento individual dos consumidores, partindo do 

pressuposto que o consumo alimentar era essencialmente uma escolha pessoal. E nessa área das 

escolhas individuais, os Governos deveriam evitar uma intromissão direta na esfera pessoal, sendo 

o seu papel o de construir linhas de orientação sobre a ingestão adequada de nutrientes, criando 

formatos de informação de fácil compreensão por todos, nomeadamente através de campanhas 
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informativas ou rotulagem nos alimentos, limitando a publicidade ou então garantindo a higio-

sanidade da cadeia alimentar. Este formato de intervenção modelou a maioria das políticas 

alimentares e nutricionais no continente europeu até aos dias de hoje. Mais recentemente, e em 

particular na última década, surgiram propostas para uma rotulagem mais abrangente e 

orientações ao nível da Comissão Europeia, ainda que tímidas, para a reformulação da 

composição nutricional dos alimentos (EC Directorate General of Health and Consumers, 2010:1, 

EC Directorate General of Health and Consumers, 2010:2) Estava lançado o caminho para uma 

intervenção  sobre a oferta dos alimentos por parte do mercado, algo que até agora tinha sido 

muito incipiente. Atualmente, as iniciativas para uma rotulagem mais abrangente e obrigatória são 

já uma realidade na Comunidade Europeia, enquanto que as imposições sobre a reformulação dos 

alimentos, nomeadamente sal e ácidos gordos “trans” são ainda não mandatórias nos diversos 

Estados Membros (EC Directorate General of Health and Consumers, 2012). A criação de 

ambientes saudáveis, não obesogénicos, é pois um dos mais recentes e maiores desafios da saúde 

pública, atualmente inscrita como prioritária em vários documentos, tanto das Nações Unidas, 

como das estratégias da Comissão Europeia.  De facto, sem tornar a opção alimentar saudável 

mais acessível, do ponto de vista da acessibilidade física e económica, torna-se difícil propor 

estratégias populacionais vencedoras no atual contexto de fortes desigualdades sociais e de 

comunicação intensa e eficaz por parte dos promotores de alimentos de grande densidade 

energética e baixo valor nutricional (Brambila-Macias, Shankar et al., 2011. A construção de 

ambientes saudáveis,  promotores de uma alimentação saudável é possível através de um “mix” 

integrado de estratégias que passam pelo aumento da disponibilidade de alimentos saudáveis 

(geralmente frutas e hortícolas), restringindo a disponibilidade de certos alimentos considerados 

menos saudáveis ou de nutrientes (por exemplo, a proibição de ácidos gordos trans, reduzindo o 

sal em alimentos processados), ou alteração dos preços relativos dos alimentos através de 

impostos e subsídios, pela modificação do planeamento urbano, da oferta alimentar em ambiente 

escolar, nos locais de trabalho e inclusive pela restrição ou limitação da oferta alimentar em 

espaços públicos. Este tipo de medidas tem vindo a ser avaliado e considerado eficaz em diversos 

contextos (Sassi, Maes et al., 2012, Hoelscher, Kirk et al., 2013). 

Contudo, este tipo de intervenção sobre a sociedade ultrapassa a habitual área de 

intervenção dos Nutricionistas que, tradicionalmente e a nível europeu, se centraram na educação 

alimentar e na capacitação dos cidadãos para fazerem escolhas saudáveis. A criação de ambientes 

saudáveis remete também para intervenção mais direta sobre os cidadãos enquanto consumidores 

e na eventual limitação da sua liberdade individual de escolha. Esta será certamente outra área 

nova de debate no futuro. Para alguns autores, e partindo do pressuposto que alguns dos alimentos 

eventualmente a limitar, são alimentos que quando consumidos moderadamente colocam riscos 
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mínimos para a saúde humana, ou então, que ainda não está comprovada uma relação evidente 

entre o seu consumo moderado e o aparecimento de doença, não faz sentido o poder político 

restringir a sua disponibilidade mas apenas informar os cidadãos para os riscos de um consumo 

excessivo. Para outros, o consumidor não tem verdadeira liberdade de escolha, na medida em que 

o baixo preço e a maior oferta e disponibilidade de alimentos de elevada densidade energética faz 

com que os consumidores, em particular os das classes mais vulneráveis, não tenham uma 

verdadeira opção de escolher outros alimentos (Drewnowski, Darmon, 2005). A acrescentar 

complexidade a esta dualidade, sublinha-se que neste plano estamos no campo da decisão 

legislativa, que é eminentemente política e para a qual os nutricionistas não estão mandatados, 

embora possam influenciar. 

 

 
Áreas de ensino e competências técnicas no ensino da Política Nutricional 

O ensino universitário das ciências da nutrição em Portugal, que se iniciou em 1976, na 

Universidade do Porto, integrou a área da Política Nutricional no final da década de 90 e 

estendeu-se progressivamente aos novos planos curriculares de outras instituições de ensino 

privadas responsáveis pela formação de Nutricionistas.Os Nutricionistas são profissionais de 

saúde com competências para desenvolver e implementar estratégias integradas de prevenção e 

redução dos riscos das doenças associadas à alimentação, promovendo a melhoria do estado 

nutricional de uma população. De entre as competências a adquirir, destaca-se o conhecimento de 

estratégias capazes de atuar sobre os conhecimentos e atitudes das populações e na modificação 

dos ambientes e disponibilidade de alimentos. Em ambas as estratégias são necessários 

conhecimentos sobre o comportamento alimentar dos consumidores, os melhores formatos de o 

modificar e sobre a realidade social, económica, ambiental, legislativa e política, tanto a nível 

local como global. Esta informação tem vindo a ser transmitida na formação recente dos 

Nutricionistas portugueses. Em concreto, sobre como a realidade económica, social e 

epidemiológica modela a tomada de decisões legislativas e como estas estão a afetar o percurso do 

consumo alimentar e doenças associadas. Assim, a formação tem vindo a fomentar a análise 

crítica dos fundamentos teóricos da teoria política que estão na base da construção de políticas 

nutricionais; a análise de políticas nutricionais no contexto Europeu e Não-Europeu; o 

planeamento e implementação de sistemas de informação que apoiem a tomada de decisões no 

âmbito de uma política nutricional; a elaboração de políticas nutricionais intersectoriais, tendo em 

atenção condições agrícolas, ambientais, sociais, económicas, de saúde e políticas relacionadas; e 

o planeamento, implementação, gestão, monitorização e avaliação de políticas nutricionais ao 
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nível regional, nacional e internacional. Esta informação tem vindo a ser introduzida de forma 

progressiva nos currículos escolares da área da Política Nutricional (Kugelberg, Jonsdottir et al., 

2012, Graça, Gregório et al., 2013). Contudo, a informação existente é ainda insuficiente, bastante 

recente e suscetível de diversas leituras, sendo uma área teórica diferente daquela onde os 

nutricionistas estão habituados a trabalhar e difícil de consensualizar, em particular no que diz 

respeito ao formato de intervenção adequado para a modificação de comportamentos alimentares. 

Por outro lado, este investimento nas competências dos estudantes para o aumento da capacidade 

de análise e pensamento crítico nesta área não pressupõe obrigatoriamente um aumento das 

capacidades individuais para uma efetiva intervenção intersectorial, integrando e liderando grupos 

de trabalho multidisciplinares.Uma das críticas centrais feitas ao ensino das ciências da saúde nos 

últimos anos é a incapacidade de formar profissionais com sentido de liderança e de intervenção 

pública na sociedade, em particular nas áreas que determinam e condicionam o estado de saúde 

das populações. Esta oferta formativa, durante um espaço de tempo tão curto e nas condições 

atuais pode não preencher esta lacuna, em particular porque o percurso formativo e social dos 

estudantes de nutrição afasta-os das questões da intervenção pública e da liderança em processos 

deste género. 

 

 

A disseminação de boas práticos entre instituições de ensino superior na área das 

Ciências da Nutrição em Portugal 
Em Portugal, realizou-se pela primeira vez a 17 de Maio de 2013 sob os auspícios da 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) uma reunião de consenso envolvendo diferentes 

instituições de ensino público e privado sobre a formação universitária em política nutricional dos 

estudantes das ciências da nutrição. Desta reunião saiu um documento de consenso intitulado 

“Consenso sobre Aspectos Técnicos, Pedagógicos e Éticos da Formação na Área da Política 

Nutricional para as Ciências da Nutrição em Portugal” onde se pretendeu dar “um contributo para 

a qualidade da discussão, do ensino e qualificação dos docentes e investigadores que operam nesta 

área em Portugal”. Neste documento e após uma discussão sobre o tema focou bem sublinhado o 

facto de as várias universidades e cursos deverem apresentar “propostas pedagógicas em 

articulação com as propostas técnicas ou políticas nacionais e internacionais para este sector, que 

permitam ao estudante compreender como intervir e participar publicamente” e ainda estimularem 

a consciencialização do estudante para a ética política associada aos deveres éticos e 

deontológicos da profissão e para a política como dever de cidadania (Graça, Gregório et al., 

2013).. 
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Discussão e reflexão crítica sobre os modelos de ensino na área da Política 

Nutricional 
Da nossa experiência no ensino da política nutricional em Portugal nos últimos 17 anos e da 

evolução do conceito a nível nacional e internacional,  poderemos lançar as seguintes pistas para 

um debate necessário: 1) A necessidade de construção de uma base sólida de conhecimento que 

relacione consumo, comportamento alimentar e saúde com modificações sociais, económicas e 

políticas; 2) A formação de departamentos e de docentes onde as questões da política, das 

políticas públicas, das políticas de nutrição e da sua relação com a saúde e bem-estar dos cidadãos 

sejam centrais e não periféricas das competências a ensinar nos ciclos de estudos em nutrição; 3) 

A compreensão de que as competências para conhecer a realidade económica, social e política são 

distintas das competências para intervir sobre a sociedade e influenciá-la. E que as duas devem 

estar presentes na formação em Ciências da Nutrição e, 4) A compreensão de que a intervenção 

pública e sobre o espaço público (e portanto política no seu sentido mais puro) é central ao 

compromisso ético dos Nutricionistas. Nesta discussão, coloca-se ainda uma reflexão sobre a 

necessidade de integrar os nutricionistas no debate político e na intervenção pública, preservando 

a sua imagem de rigor e independência científica. Como o fazer no futuro será central para este 

debate. 
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El diario de campo. Una mediación para la formación política 

 
Teresita Alzate Yepes 

Informe de experiencia 
Formación política, diario de campo, educación superior  

 
 

Resumen 
El diario es una mediación; su elaboración permite al estudiante la confrontación individual 

para su crecimiento personal y profesional;  sirve de instrumento de interlocución docente-

estudiante, en el que el primero corrige, sugiere, orienta, pregunta, y el segundo, responde, 

avanza, reorienta, pregunta, profundiza, y ambos crecen humanamente. 

El diario de campo es un útil, una herramienta en la cual puede verse el afuera filtrado por 
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la mirada del adentro, (Vásquez, Investigando. Punto y Línea) y según Alfredo Ghiso,  es un 

registro continuo y sistemático, un acopio de apreciaciones, observaciones, sentimientos, 

opiniones y reacciones sobre la realidad que queremos comprender (Ghiso, 1997).  Maritza 

Valderrama plantea que el estudio de aula a través del diario, obedece al interés de investigar  las 

interacciones profesor-alumno, y los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Valderrama, 1989) 

Objetivo: identificar evidencias de formación política en los diarios de una cohorte de 

estudiantes de nutrición y dietética. 

Metodología: cada estudiante desarrolla el diario en aspectos objetivos (narración-

descripción) y subjetivos (reflexión-argumentación) y el docente realiza tres revisiones con 

realimentación personalizada. Se hace análisis de contenido. 

Resultados: los 185 diarios dan evidencias del desarrollo y consolidación de la capacidad 

argumentativa,  toma de postura personal, fortalecimiento del sentido de democracia y de valores 

(respeto-empatía-tolerancia-reconocimiento del otro). 

Conclusiones:la escritura favorece la reflexión y el proceso metacognitivo para la 

formación política del estudiante cuando el docente sabe leer más allá de lo literal. 

 

 

Abstract 
The diary is a mediation; its preparation allows students individual confrontation for 

personal and professional growth; it  serves as a teacher-student conversation tool, in which the 

former corrects, suggests, guides, asks, and the latter, responds, advances , redirects, asks, 

deepens, and they both grow as human beings. 

The field journal is a tool, an instrument in which can be seen the outside filtered through 

the gaze of the inside, and according to Alfredo Ghiso, it is a continuous and systematic record, a 

collection of insights, observations, feelings, opinions and reactions about the reality we want to 

understand. Maritza Valderrama suggests that the study done with the diaries reflects the interest 

of investigating teacher-student interactions, and teaching-learning processes. 

Objective: To identify evidence of political education in the diaries of a cohort of nutrition 

and dietetics students. 

Methodology: Each student develops the diary on objective (narrative-description) and 

subjective (reflection-argument) aspects and the teacher makes three revisions with personalized 

feedback. Content analysis is made. 

Results: the 185 diaries give evidence of the development and consolidation of the 

argumentative capacity, the taking of personal positions, the strengthening of the sense of 
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democracy and values (respect, empathy, tolerance, recognition of the other). 

Conclusions: writing contributes to reflection and metacognitive processes for the political 

education of the student when the teacher can read beyond the literal facts. 

 

 

Introducción  

 
Son innumerable los trabajos y experiencias con diarios de campo en el área de 
formación social y humanística, pero muy pocos los realizados de manera 
sistemática y con fines pedagógicos, en el área de la salud.  Sin embargo, la apuesta 
a trabajar con diarios de campo va tomando fuerza en la medida en que se 
encuentran desde el sentido práctico, amplias bondades en su realización 
metodológica y en los productos que ofrece. 

 

Menciona Jurado, que fue López-Górriz (1997) quien realizó la primera Investigación-
Acción (I-A) en Educación en España, en 1996 como tesis doctoral, trabajando con 
metodologías cualitativas de I-A como historias de vida y diarios. Expone que tuvo una 
experiencia en el marco de la formación permanente con su mentora y la terminó después de 
su fallecimiento, en 2010, con una línea de investigación con Historias de vida, en donde el 
diario cobra un espacio importante como “… medio de expresión, evaluación, 
autoformación, investigación y recomposición identitaria”. (p. 179) 

 

Teniendo en cuenta que la formación de profesionales de la salud implica de manera clara la 
enseñanza de competencias acerca del ser, el saber, el saber hacer y el saber convivir, es 
muy claro que también es necesario contar con metodologías e instrumentos para lograrlo y 
de herramientas para verificar o medir su logro en cada estudiante. El ser político, es una 
competencia que merece especial atención y en ella se centra este trabajo desarrollado por 
varios años, en los cursos denominados Socialización del conocimiento y Práctica 
profesional con énfasis en Investigación Educativa en la carrera de Nutrición y Dietética de 
la Universidad de Antioquia. 

 
Frente a la formación de los profesionales de la salud vale la pena retomar las palabras de 
Carlos Gaviria citado por Zapata “Yo creo que a la universidad lo que le incumbe, en primer 
lugar, es la formación de la persona; y de la formación de la persona se sigue la formación 
del ciudadano, y de la formación del ciudadano, se sigue la formación del profesional” 
(Zapata, 2010: 21) 

 

 
El valor de la escritura en la educación superior 

Las discusiones sobre lenguaje, pensamiento, conocimiento y formación han sido 

numerosas y desde muchos ángulos. Foucault destaca la insistencia de Epicteto en la escritura 

asociada con ese ejercicio del pensamiento sobre sí mismo (Foucault, 1999) que reactiva lo que se 

sabe, vuelve a hacer presentes para sí un principio, una regla, o un ejemplo, reflexiona sobre ellos, 

los asimila y se prepara para afrontar lo real. (Alzate-Yepes, 2001).  
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Es la actitud reflexiva ligada al acto mismo de escribir, ligada también al análisis y al 

descubrimiento de dilemas, resistencias, incertidumbres, la que ejerce un papel detonante en la 

formación política del estudiante, máxime si el diario se socializa, se lee o comparte. En palabras 

de Zabalza (2004: 54), estaríamos hablando de la dialéctica privacidad-publicidad como 

componente del contexto pragmático del diario. La disyuntiva de hacer público lo íntimo (la 

propia escritura, el pensamiento construido y reconstruido en el diálogo cíclico de la elaboración 

del texto) empuja, de manera invisible, pero casi constatable (a posteriori), a la génesis y 

fortalecimiento de una cohesión grupal profunda en proporción al tiempo de convivencia e 

intereses u objetivos comunes del grupo. 

 

 
El diario de campo como dispositivo para la formación política del profesional 

Entre los hallazgos más importantes que detentan la configuración del estudiante de 

Nutrición y Dietética como un sujeto político, en los diarios de campo están: la transición de un 

sujeto centrado en lo individual hacia el interés por lo colectivo, la preocupación por las 

necesidades del grupo, de los estudiantes en general, esto es, la aparición de la concepción de lo 

público. La aparición explícita de una responsabilidad en la construcción de su propia realidad y 

la responsabilidad frente a ella, incluso a su transformación, además de asumirse en postura y 

actitud reflexiva permanentemente, lo cual le permite una acción organizada y reflexionada. 

Fundamentar el diario de campo como mediación responde a lo dicho por Vygotsky (1993: 

195) “Para comprender el lenguaje de los otros, no es suficiente comprender las palabras; es 

necesario entender su pensamiento. Pero incluso esto no es suficiente, también debemos conocer 

las motivaciones. El análisis psicológico de una expresión no está completo hasta que no se 

alcanza ese plano”, lo cual implica en la formación de los profesionales, contar con estrategias 

didácticas para lograrlo, exponiéndolos a que se expresen en contexto, pero es difícil en el 

ambiente de la oralidad en el aula de clase puesto que la participación queda limitada a unos 

cuantos, por ello el diario de campo o diario de procesos, se convierte en la estrategia de 

individuación que lo posibilita y si se utiliza de manera sistemática puede lograr constituir un 

hábito de pensamiento y acción, de toma de postura frente a la realidad propia y del entorno, lo 

que coincide con Walter Ong cuando afirma “La escritura reestructura la conciencia”, pues 

posibilita un examen abstractamente explicativo, ordenador y consecutivo de los fenómenos (Ong, 

1994:18). 

Teniendo presente el planteamiento de que Escribir es un acto de reconocimiento (Vásquez, 

2000) porque la escritura expone nuestro yo, logramos asistir a la puesta en escena de nuestra 
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subjetividad, por ello toma sentido utilizarla como mediación para que el estudiante tome postura, 

se exponga y la exponga, se haga político, enfrente la realidad y su realidad. 

Se considera que la actividad primordial de los sujetos políticos es constituirse en los 

principales portavoces de las necesidades de la ciudadanía, para lo cual las colectividades o 

grupos tienen posiciones y acciones organizadas y continuas, sin embargo también cabe la 

posibilidad de individuos como sujetos políticos (Gutiérrez, 2001) en cuanto a sus posiciones y 

productividad ideológica puesto que son capaces de influir en procesos políticos o bien se 

convierten en portadores de voluntades colectivas. 

 

 

Discusión o reflexión crítica 
Los cursos en la universidad tienen que apuntar a objetivos diferentes a los de los ciclos 

educativos previos, pues debe haber un interés por la fundamentación de las creencias, de las 

opiniones, que se sometan a prueba y que se defiendan los puntos de vista propios; ello obliga 

exponer al estudiante a que piense por sí mismo, a formar su criterio, a decidir y a ser responsable 

con lo que decide y hace, ello respecto al entorno propio, al entorno cercano, pero también al que 

trasciende sus límites, la sociedad soñada, aquella por construir, en la que se constituye en un 

actor. Así pues, que la pasividad, el conformismo, el cinismo, el miedo, la alienación política, son 

algunas de las posturas antidemocráticas que hay que revisar permanentemente porque son 

producto de una cultura anterior, que limitó o bloqueó la expresión y lucha por los anhelos. 

El rol de la educación es la construcción y re-construcción de la subjetividad política 

democrática de los estudiantes, por lo tanto las lógicas que la institución propicie para ellos, son 

fundamentales a la hora de configurar “su habitus de socialización, que no solo condicionará sus 

formas de concebirse a sí mismos en sociedad, sino también sus prácticas en el espacio social” 

(Bornand, 2010). En nuestro ámbito, la universidad como escuela, es un espacio clave en la 

construcción de la subjetividad política de los sujetos estudiantes, en la medida en que los 

procesos educacionales transmiten un conjunto de valores, disposiciones y actitudes en relación 

con las formas de acción política en sociedad, ya sea para la construcción, estabilidad o rechazo a 

un statu quo, a un sistema político, es decir, la universidad como parte del sistema educativo, tiene 

una gran responsabilidad en la constitución y emergencia del sujeto político, y son las reflexiones, 

interpelaciones o discusión entre profesor-alumno, mediadas por la escritura argumentativa –

diario de campo-, dispositivos privilegiados para la formación de una conciencia ciudadana y de la 

promoción de la participación como una de las dimensiones fundamentales. 

Los estudiantes, como todos los seres humanos son seres colectivos e históricos y se 
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constituyen o configuran en la acción grupal mediados por la comunicación, en permanentes 

procesos de formación. 

Por lo anterior, el diario de campo, como parte de unas didácticas a través de las cuales se 

mediatiza la construcción del saber, permite que el estudiante se encuentre consigo mismo y con 

los otros, así emerge como sujeto, explicita su subjetividad, se construye intersubjetivamente y se 

niega a ser solo un instrumento u objeto; así pues, el diario se constituye en una mediación para 

que cada estudiante se constituya en sujeto político, que asuma el poder ser, el poder de la acción 

desde la participación, de sentirse ser en relación, depositario de un acumulado cultural sobre el 

cual puede actuar en una acción compartida, cargada de significado cultural por la vía de la 

participación, que se materializa en autogestión y desarrollo comunitario y social, para lo cual la 

comunicación, a su vez, es un referente fundamental, pues como lo plantea Hoyos “Las 

estructuras comunicativas del mundo de la vida permiten vincular el pluralismo razonable y el 

consenso como etapas de un proceso de participación política. En efecto, en el mundo de la vida 

como horizonte ilimitado de contextos se tejen las redes de la sociedad civil en el más originario 

sentido de lo público” (Hoyos, 2000: 34). 
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Resumen 
Buenfil Burgos denomina prácticas de interpelación al reconocimiento por parte del 

estudiante -en tanto sujeto de educación activo- de determinados modelos de identificación 

propuestos desde algún discurso específico. Este proceso, que convoca a los individuos como 
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sujetos, toma como base en términos freirianos al reconocimiento del universo vocabular de las 

personas, el cual debe ser entendido como un proceso de articulación y no como la mera emisión 

de un mensaje. A su vez, la interpelación puede no ser reconocida por el estudiante ya que excede 

un atributo  meramente cognitivo. 

Asumiendo como punto de partida la necesidad de este reconocimiento para la tarea de 

formación de Educadores en Salud con pensamiento crítico y un sentido ético-político, esta 

ponencia reflexiona y problematiza la relación y convergencia entre discursos y prácticas áulicos 

en la enseñanza de la participación de los futuros profesionales. Para ello retoma esta noción a 

través de la obra de Paulo Freire, puesto que es utilizada como bibliografía de base en las 

asignaturas pedagógicas de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de 

Córdoba.  

Luego, problematiza la tarea docente al intentar vincular la teoría y la práctica en torno de 

la generación de procesos participativos en las condiciones que presenta un contexto universitario 

local complejo: baja relación docente/ alumno,  bajo número de profesores totalmente dedicados a 

la enseñanza e investigación, problemas de equipamiento y  escasez de recursos. En otras 

palabras, en esta presentación se intenta reflexionar críticamente sobre la relación entre unos 

supuestos teóricos y un contexto real, y la posibilidad de generar procesos de interpelación y 

reconocimiento donde el sentido político de la participación se materialice a partir de la propia 

experiencia del estudiante. 

 

 

Abstract 
Interpellation practices, developed by Buenfil Burgos, describe student recognition 

processes of certain identification models proposed from a specific discourse. This process, 

according to Paulo Freire, is based on the recognition of the people vocabulary universe, which is 

understood as a process of articulation and not only sending messages. At the same time, the 

student could be left indifferent to the interpellation because it exceeds a cognitive attribute. This 

presentation reflects and problematizes the relationship between discourses and practices adopted 

in the teaching of the participation of futures health educators. It is based on the need of 

recognition for training health educators with critical thinking and ethical sense. Therefore, it uses 

Paulo Freire’s participation notion, because it is a basic literature on pedagogical degree courses 

in Licenciatura en Nutrición from the Universidad Nacional de Córdoba. The pedagogical 

practices are problematized attempting to associate theory and practice about participatory 

processes generation in the complex local University context: low ratio teacher / student, low 
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number of full time teachers and researchers, lack of equipment and resources. In other words, 

this presentation reflects critically about relationship between a few theoretical assumptions and 

the real context. In the other hand, problematize the chance of generating process of interpellation 

and recognition where the students could experience the political sense of participation. 

 

 
La politicidad de la educación y la salud 

En el espacio de la Universidad, donde desarrollo mi actividad académica como docente de 

la asignatura Didáctica de la Nutrición se toma, como marco teórico para la formación de 

educadores en salud, la pedagogía propuesta por Paulo Freire recuperando sus aportes para el 

diseño de intervenciones educativas participativas en Salud y Nutrición. Dicho enfoque, supone 

inevitablemente, negar todo rasgo de asepsia y neutralidad en el acto del conocimiento y de la 

práctica educativa, así como asumir explícitamente determinada concepción -cargada 

ideológicamente-  de la sociedad y del ser humano, a la vez que toma como uno de los ejes 

temáticos centrales, el concepto de participación (Navarro y Andreatta, 2010) 

Dicho marco teórico implica abordar la cuestión de la formación de educadores en salud a 

partir del reconocimiento de la politicidad del acto pedagógico, entendido éste como una forma de 

intervención en el mundo(Freire, 2010, pp. 88) que puede estar orientado hacia una dirección 

reproductora del orden dominante, o bien ser reconocido como un acto creativo que aporte a la 

construcción de procesos democráticos, tanto en la educación formal como informal  

Desde esta perspectiva, la educación y cierta concepción de la salud quedan necesariamente 

articuladas por un eje común estructurado en la intención de contribuir a la construcción de 

sujetos autónomos y solidarios capaces de transformar aquellas condiciones de vida que resulten 

perjudiciales e injustas, en los contextos en que viven y se desarrollan. Esta afirmación no resulta 

gratuita, puesto que obliga a trascender el enfoque biologista y multicausal predominante en las 

Ciencias de la Salud, así como a preguntarse por los resultados obtenidos hasta ahora por dicho 

paradigma al momento de afrontar las problemáticas actuales de salud de las poblaciones, a la vez 

que a formular nuevos interrogantes y propuestas, que impliquen y comprometan a quienes se 

están formando en dicho campo. 

 

 

Un marco conceptual para lo educativo: entre lo que se dice y lo que se hace 
El lugar conceptual  para pensar la politicidad de la educación  lo ocupa el reconocimiento 

de la naturaleza social del lenguaje, así como su relación con el poder y con los modos de 
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conocimiento (Mc Laren y Giroux, 1998). En este sentido, el lenguaje no es algo transparente, 

sino un medio simbólico que moldea, refracta y transforma activamente el mundo. Por 

consiguiente, el conocimiento consiste en una construcción social medio del cual, el mundo en 

que vivimos es construido simbólicamente a través de la interacción social, dependiendo del 

contexto sociocultural e histórico en que nos encontramos inmersos. En el acto educativo, 

mediando entre el lenguaje y la experiencia, se pone en juego la subjetividad.  

En este marco, Buenfil Burgos (1993) concibe a lo educativo como un proceso que 

“consiste en que, a partir de una práctica de interpelación, el agente se constituya como un sujeto 

de educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, 

conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en términos de una 

transformación o de una reafirmación más fundamentada”. Este proceso, que convoca a los 

estudiantes como sujetos, debe ser entendido como un proceso de articulación y no sólo como la 

mera emisión de un mensaje. A su vez, la interpelación puede no ser reconocida por el estudiante 

ya que excede un atributo meramente cognitivo, en otras palabras no se da el reconocimiento 

subjetivo, es decir que el sujeto no adhiere a ella y la hace propia.  

Para que una interpelación adquiera sentido, no es suficiente conocerla, sino que debe darse 

una cierta incorporación de elementos -adhesión- de la interpelación, es decir de sentimientos de 

pertenencia y distinción, de atributos comunes, de una narrativa histórica común o de cierto 

proyecto común. Las interpelaciones, se valen fundamentalmente de prácticas y tienen por objeto 

operar una reconciliación entre el lenguaje y la experiencia, entre lo que se hace y lo que se dice 

(Huergo, 2003). 

En el caso particular que nos ocupa, se trata de generar procesos de interpelación y 

reconocimiento que pongan en juego la cuestión de la participación, concebida como posibilidad 

de acción política en el sentido freiriano, como procesos de construcción de ciudadanía y 

humanización que buscan permanentemente la completud humana, de acción transformadora del 

propio sujeto y de la realidad que los constituye.  

Jorge Huergo (2003) entiende las interpelaciones como prácticas que debieran partir del 

reconocimiento del  “universo vocabular” (Freire, 2005: 109) de los estudiantes, para obtener el 

reconocimiento de éstos. Esta afirmación para nosotros supone mayor relevancia, pues la noción 

de universo vocabular, entendido como los vocablos con sentido existencial, aquellos más 

cargados emocionalmente, así como aquellas expresiones particulares ligadas a la experiencia 

(Freire, 2010), constituyen contenidos y prácticas de los cuales deberán apropiarse los futuros 

educadores que cursan la Licenciatura en Nutrición.  

En consecuencia, no sólo se trata de la propia experiencia de los estudiantes como parte del 

acto educativo, sino de la labor que enfrentarán como profesionales de la salud el día de mañana. 
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Por ello se vuelve necesario reflexionar y problematizar la relación y convergencia entre discursos 

y prácticas áulicos en la enseñanza de la participación de los futuros profesionales puesto que 

estamos asumiendo como punto de partida, la necesidad de este reconocimiento para la tarea de 

formación de educadores en salud con pensamiento crítico y sentido ético-político.  

Frente a las condiciones que presenta un contexto universitario local complejo: baja 

relación docente/ alumno, bajo número de profesores totalmente dedicados a la enseñanza e 

investigación, problemas de equipamiento y escasez de recursos, se vuelve tensa la relación entre 

unos supuestos teóricos y el contexto real en que estos pretenden ser desarrollados. 

Ante esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿cuál es la invitación que estamos haciendo a 

los estudiantes? El docente universitario puede -potencialmente- operar como referente 

convocando a los estudiantes a adherir a determinados contenidos, ideas, prácticas o valores. No 

obstante, como antes ya lo expresé en este texto, una práctica de interpelación no consiste en la 

mera emisión de un mensaje, sino en la producción de conjuntos textuales que están dotando de 

significado a determinadas ideas en la búsqueda del reconocimiento (y no sólo el conocimiento).  

Si la participación consiste en una práctica que se construye a partir de la interacción de los 

sujetos, quienes se relacionan como iguales, de modo horizontal, reconociéndose mutuamente 

como interlocutores válidos (Oraison,2009), en el mencionado contexto donde de desarrolla la 

cotidianeidad de la vida académica, se torna borrosa la posibilidad de generar procesos de 

interpelación y reconocimiento donde el sentido político de la participación se materialice a partir 

de la propia experiencia del estudiante. Entonces: ¿cómo dotar de sentido político en la 

construcción de procesos democráticos a la participación cuando ésta no ha sido experimentada 

como tal por los estudiantes?  

Las características de la relación pedagógica, los modos de distribución en el espacio, las 

condiciones necesarias para atender a las singularidades, no encuentran su nicho como instancias 

que propicien la participación activa de los estudiantes y el encuentro de subjetividades. En este 

contexto, los núcleos problemáticos de los que debiera partir todo acto educativo consciente de su 

dimensión política, encuentra serios obstáculos en la complejidad y las condiciones en que se 

desarrolla el cotidiano universitario para lograr la apropiación y producción de significados que 

posibiliten la formación de educadores en salud con pensamiento crítico y comprometido con la 

realidad. 

 

 

Pensarnos y proponer 
El modo contradictorio en que se encuentran unos discursos y unas prácticas al intentar 
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comunicar unos contenidos, habilidades y valores acerca de la participación, en tanto eje central 

en la construcción de sujetos de educación y salud autónomos y creativos, vuelve necesario el 

análisis de los procesos mediante los cuales se produce, se organiza y legitima la experiencia. De 

lo contrario, corremos el riesgo de dotar de un sentido alejado u opuesto a las ideas que 

desarrollamos en la práctica educativa, convirtiéndolo en un mecanismo legitimador de 

condiciones del ámbito universitario que obstaculizan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La superación de esta falta de coherencia requiere de acciones en un doble sentido: por una 

parte recuperar y darle valor al rol que los profesores podrían desempeñar en el aula como críticos 

e intelectuales, y por otra, reconocer el rol necesariamente activo que debe jugar el alumnado si lo 

que se pretende –y se escribe en los Planes de Estudio- es formar profesionales ética y 

políticamente comprometidos.  

Ello implica reconocer que las subjetividades, como producto de la educación, requieren del 

análisis de los modos de organización del espacio, el tiempo y el cuerpo en el ámbito académico. 

Se requiere de la reflexión sobre el hacer cotidiano, desnaturalizando las condiciones en que se 

desarrollan los procesos educativos actuales que amenazan o alteran la coherencia entre el decir y 

el hacer, alentando la participación activa tanto de alumnos como docentes a partir del 

reconocimiento del aula como un posible espacio de construcción de experiencias participativas y 

democráticas. 
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