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INTRODUÇÃO

A educação nutricional é con
considerada como método educativo que, através da junção de
conhecimentos e experiências do educador e do educando, entrever tornar os indivíduos autônomos
e convictos para realizarem suas escolhas alimentares de modo que garantam uma alimentação
saudável e prazerosa, proporcionando
porcionando o atendimento de suas necessidades fisiológicas, psicológicas
e sociais (LIMA, 2004).
O conhecimento da nutrição é uma construção cientifica em que os nutricionistas que
trabalham com educação nutricional
onal tem criado para descrever um processo cognitivo do individuo,
relacionado a informação quanto ao alimento e nutrição (GAGLIANONE, 2006). Uma dessas
relações seria o induzimento de informações que, aumentando o saber do individuo sobre alimentos
e nutrição, não só traria atitudes como também comportamentos desejados. Oferecer essas práticas a
crianças nas escolas, em fato, incentiva e aumenta o conhecimento sobre
obre alimentação saudável
(SANTOS, 2005).
O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão bibliográfica, propondo desta forma o inicio
de uma discussão a respeito da promoção de hábitos alimentares saudáveis no ensino fundamental,
através da inserção da educação
cação nutricional como componente curricular no contexto escolar.

METODOLOGIA

O trabalho corresponde de uma revisão de literatura,, feita a partir de artigos publicados nos
bancos de dados LILACS e Scientific Library online (SCIELO) sem restrição de data. Na estratégia
de busca foram utilizados descritores como: Educação nutricional, estratégias de educação e
educação em saúde, sendo selecionado 5 artigos dos 15 obtidos, utilizando-se
se artigos em português
português.
Os resultados obtidos foram organizados e as conclusões estabelecidas, conforme a junção dos
dados extraídos das fontes bibliográficas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta concepção, o conhecimento
nhecimento do profissional nutricionista seria compartilhado de
acordo com a problematização dos conhecimentos e vivências da criança, de modo que a mudança
de hábitos alimentares requer, bem mais do que prescrição ou proibição de alimentos, mas sim a sua
compreensão,, dessa forma é indispensável a preparação básica do nutricionista com vista á pratica
pedagógica principalmente, através da disciplina de graduação em nutrição chamada educação
nutricional que habilita os profissionais a darem propriedade ao seu discurso nesta área (BIZZO,
2005).
Embora os hábitos alimentares estejam enraizados nas praticas familia
familiares, a escola tem um
papel fundamental na promoção de fundamentos saudáveis, já que
ue os prof
professores tem uma
influência importante frente as atitudes dos estudantes ((GAGLIANONE,
GAGLIANONE, 2006).
Diante disso intervir precocemente por meio de ações educativas pode influenciar
positivamente na formação
rmação dos hábitos alimentares favorecendo assim na formação do
comportamento alimentar saudável. Sendo a escola o ambiente propicio
propicio para o desenvolvimento
educativo,
o, o professor é o membro essencial da equipe de saúde escolar, pois
pois, além de ter maior
contato com os alunos esta envolvido na realidade
re
sócio-cultural de cada estudante e possui uma
similaridade comunicativa (DAVANÇO,
DAVANÇO, 2004).
A promoção a saúde no âmbito escolar vem sendo vigorosamente sugerida por órgãos
internacionais, pois as crianças com idade superior a cinco anos freque
frequentemente sentem-se
excluídas das estratégicas das políticas oficiais
ofi
de saúde.. Nesse sentido entende
entende-se que o ensino
sobre nutrição seja indispensável
vel na promoção de saúde que deve ter lugar na escola e, por isso a
educação nutricional não pode deixar de compor criticamente um plano nacional oficial de ensino
(BIZZO, 2005).
Portanto, salienta-se
se a necessidade da inserção da educação nutricional
nutricional desde a infância com
propragação desses conhecimentos por meio de profissionaiss aptos e formados para tanto.
Entretanto, ressalta-se que o nutricionista, ao sugerir qualquer intervenção alimentar, deve
considerar não só os aspectos econômicos, mas também os culturais
culturais envolvidos, especialmente,
quando a proposta de intervenção incluir processos educativos. Além disso a implantação da
educação nutricional como obrigatória no ensino fundamental evidencia-se
evidencia se como uma política
publica iminente, primordial as necessidades
necessidades nutricionais , de saúde e sociais da população escolar,
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exigindo investimentos em sua concretização e nos requisitos técnicos-científicos
técnicos científicos fundamentais a
sua efetivação.

CONCLUSÃO

Infere-se portanto que a implantação da educação nutricional como componente curricular
para o ensino fundamental, provocaria nos alunos uma consciência critica e maior segurança para
realizarem uma melhor alimentação,dessa
alimentação
forma possibilitando uma melhoria na qualidade de vida.
Nesse contexto consideramos que o presente trabalho servirá como base para que novas pesquisas
sobre a temática sejam elaboradas.
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