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RESUMO 

A educação alimentar e nutricional, por meio da mudança do comportamento e hábitos alimentares, tem 
intuito de promover a saúde, evitar doenças crônicas não transmissíveis e estimular a autonomia do 
indivíduo quanto à escolha adequada dos alimentos. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma 
revisão bibliográfica sistematizada na literatura sobre a avaliação das técnicas de educação nutricional para 
mudança do comportamento alimentar em escolares. Para tanto, foi consultada a produção cientifica, de 
periódicos indexados nos bancos de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Como estratégia de busca foi utilizada a 
combinação de termos pré-definidos de acordo com os Descritores Ciências da Saúde (DESC), utilizando a 
seguinte combinação de descritores em português: educação alimentar e nutricional, comportamento 
alimentar e métodos, e seus correspondentes em inglês: Food and Nutrition Education, Feeding Behavior e 
Methods. Foram incluídas publicações no período compreendido entre 2008 a 2018. A seleção final resultou 
em três artigos. Embora a produção de estudos envolvendo o efeito da educação alimentar e nutricional 
com escolares, ainda seja escassa pode-se observar que a educação nutricional se mostrou benéfica nas 
diferentes técnicas, tendo em vista que nos estudos encontrados foi verificado mudanças no 
comportamento e hábitos alimentares. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento alimentar; Educação Alimentar e Nutricional; Métodos.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A preferência e o gosto pelo alimento inicia-se no biológico, mas com o passar do tempo 
o paladar é influenciado por uma diversidade de condições como: sentimentos, cultura, 
ambiente, condição financeira entre outros. (SILVA; TELES, 2013). 

A quantidade de produtos alimentícios nas gôndolas do supermercado cresceu 
consideravelmente nos últimos tempos, tendo uma maior oferta de alimentos com alto valor 
calórico e uma pior qualidade nutricional. Esses alimentos estão sendo consumidos 
frequentemente e cada vez mais pela população (ESTIMA; PHILIPP; ALVARENGA, 2009). 
Assim, a obesidade vem aumentando de forma desenfreada, e é distinguida como uma 
verdadeira pandemia, sendo um fator de risco para o surgimento de doenças crônicas não 
transmissíveis (RESENDE; NAVARRO, 2008). 

A educação nutricional é uma possibilidade muito importante e essencial para tal 
problema, pois é um processo educativo em que, através da junção de conhecimentos e 
experiências do educador e do educando, é capaz de tornar as pessoas confiantes e 
autossuficientes para procederem em relação a escolha dos alimentos de maneira que 
garantam uma alimentação saudável e prazerosa, contemplando todas suas necessidades 
biopsicossociais (CAMOSSA et al., 2005). 

Diante do exposto, a alteração dos hábitos alimentares de determinada população é um 
grande desafio para a educação nutricional, ainda que esses envolvam comportamentos e 
relações entre pessoas (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

As ações de educação alimentar e nutricional utilizam métodos de ensino-aprendizagem 
que devem distinguir em relação ao público-alvo e ambiente onde serão aplicados. Para 
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escolher os métodos e temas, deve ser realizada uma avaliação diagnóstica mediante 
entrevistas ou aplicação de questionários (PRADO et al., 2016). 

 Neste sentido o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica 
sistematizada na literatura sobre a avaliação das técnicas de educação nutricional para 
mudança do comportamento alimentar. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa consiste em uma revisão sistemática de literatura cientifica 
nacional e internacional, sobre a avaliação das técnicas de educação nutricional. A 
revisão foi realizada conforme a metodologia Preferred Reporting Items for Systematic 
Review a and Meta-analyses - PRISMA (MOHER et al., 2009; LIBERATI et al., 2009). A 
metodologia PRISMA é composta por uma lista de verificação, com 27 itens e um 
diagrama de fluxo dividido em quatro fases: identificação dos artigos, triagem, 
elegibilidade, contemplados. 

Para tanto, foi consultada a produção cientifica, de periódicos indexados nos 
bancos de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) disponíveis na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS) por meio do site htpp:/www.bireme.br. 

Como estratégia de busca foi utilizada a combinação de termos pré-definidos de 
acordo com os Descritores Ciências da Saúde (DESC), utilizando a seguinte combinação 
de descritores em português: educação alimentar e nutricional, comportamento alimentar 
e métodos e seus correspondentes em inglês: Food and Nutrition Education, Feeding 
Behavior e Methods. 

Foram incluídas publicações no período compreendido entre 2008 a 2018 que 
abordavam as técnicas de educação nutricional com escolares. Foram excluídas: 
publicações repetidas, teses, dissertações, cartas, editoriais, resumos de anais, trabalhos 
de conclusão de cursos, livros, estudos reflexivos, e relatos de experiência e publicações 
que não foram gratuitas. 

A análise dos artigos foi realizada pela autora e coautora do trabalho em quatro 
etapas. Na primeira etapa foram identificados os artigos relacionados ao tema nos bancos 
de dados. Na segunda etapa foi realizada a triagem a partir da leitura dos títulos e dos 
resumos, na terceira etapa foram selecionados e excluídos os artigos que não 
correspondem aos critérios de inclusão. Na quarta etapa foi realizada a leitura na integra 
dos artigos selecionados e somente após estas duas etapas o estudo foi contemplado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Embora o papel da educação alimentar e nutricional esteja ligada à produção de 
informações que servem para auxiliar os indivíduos a tomar de decisões, a expandir o 
poder de escolha, a torná-los providos de direitos e responsáveis pelo auto processo de 
saúde-doença (SANTOS, 2005), a produção de estudos envolvendo o efeito da educação 
alimentar e nutricional,  ainda são escassos, o que dificultou uma análise mais profunda 
em relação ao efeito na mudança de hábitos e comportamentos alimentares de escolares. 
Após a seleção dos artigos foram identificados três estudos com escolares. 

Gabriel, Santos e Vasconcelos (2008) avaliaram um programa para promoção de 
hábitos alimentares saudáveis. Os autores realizaram uma intervenção com 162 
escolares da terceira e quarta séries de duas instituições de ensino, sendo 45,1% do sexo 
masculino e 54,9% do sexo masculino. A coleta de dados antropométricos foi realizada no 
início e após o término da intervenção. Além disso, foi aplicado um questionário sobre o 
consumo de alimentos no período em que os escolares permaneciam na escola. 
Dividiram as intervenções em 7 encontros, abordando temas como o guia da pirâmide 
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alimentar, alimentos que continham poucas ou muitas calorias, nutrientes e suas funções. 
Trabalharam também com a separação e reciclagem do lixo. Após realizarem a 
intervenção nutricional, não houve diferença significativa no índice de massa corporal, 
porém observaram aumento na frequência de algumas atitudes e práticas alimentares 
saudáveis. 

O estudo Maia et al. (2012) com escolares do ensino fundamental de 5 a 7 anos, 
objetivou descrever a validação de metodologias ativas de educação em saúde e na 
promoção de alimentação saudável. Realizaram um estudo de 4 tecnologias 
educacionais: dinâmicas de avaliação, minuto-cinema, momento-teatro e a caixa dos 
sentidos. Na dinâmica de avaliação trabalharam com a colagem de figuras de alimentos 
em dois painéis, um destinado a colagem de figuras de alimentos saudáveis e o outro de 
alimentos inadequados à saúde. Ao verificarem os saberes adquiridos por essas crianças, 
os autores observaram que 84% dos escolares identificaram corretamente os alimentos. 
Na atividade minuto-cinema foi apresentado um vídeo sobre o valor nutricional das frutas 
e verduras para um adequado desenvolvimento das crianças por meio de canções. De 
acordo com os autores, os escolares demonstraram interesse em obter novos 
conhecimentos a respeito dos alimentos abordados.No momento-teatro foi feita a leitura e 
interpretação do conto "Joãozinho e Maria", seguido da elaboração de uma peça teatral 
para o público infantil. Na peça havia uma bruxa que incentivava a ingestão de doces e 
guloseimas, fazendo com que Joãozinho e Maria ingerissem grande quantidade de 
guloseimas, por fim estes perceberam que se tratava de uma armadilha, então explicaram 
para a bruxa os malefícios provenientes desse tipo de alimentação e o benefício de comer 
de forma saudável.Os pesquisadores notaram um resultado positivo, pois pela atividade 
aplicada tiveram uma interação e aprendizagem entre os pesquisadores e os escolares. A 
caixa dos sentidos foi composta por uma urna que continha alimentos saudáveis, onde as 
crianças vendadas tinham que identificar qual era o alimento por meio do tato, tendo 
assim uma oportunidade para os pesquisadores falarem sobre a importância e valor 
nutricional daqueles alimentos, o que se mostrou benéfico tanto para as habilidades 
cognitivas quanto para a melhor compreensão das crianças sobre incluir frutas e verduras 
na alimentação. As tecnologias educacionais analisadas nesse estudo se mostraram 
benéficas quanto ao aprendizado acerca de nutrição adequada pelos escolares. 

No estudo de Fernandes et al. (2009), foi avaliado o efeito de um programa de 
educação nutricional na prevalência de sobrepeso/obesidade e no consumo alimentar. 
Participaram do estudo 135 escolares da 2a série do ensino fundamental, sendo 64 do 
sexo masculino e 71 do sexo feminino. Os escolares foram divididos em um grupo com 
intervenção (n=55) e outro sem intervenção (n=80). Antes e após o programa de 
educação nutricional ser aplicado, foi realizada a avaliação antropométrica (IMC/I)e de 
consumo alimentar (alimentos classificados em permitidos e proibidos pela Lei das 
Cantinas de Santa Catarina). Fizeram 8 encontros quinzenais abordando os temas: 
digestão de alimentos, absorção dos nutrientes, grupos alimentares, alimentação 
saudável, cardápios de lanches adequados e atividade física. Aplicaram o conteúdo a 
partir de métodos lúdicos educativos, com jogos, cartazes, brincadeiras, teatros de 
fantoches, histórias infantis e músicas. Como resultado da pesquisa, os autores 
observaram que embora o percentual de sobrepeso e obesidade tenha aumentado 
aproximadamente em 2%,em ambos os grupos, houve diminuição significante no 
consumo de suco artificial no grupo de intervenção e aumento significativo no consumo de 
salgadinho industrializado e refrigerante no grupo sem intervenção, concluindo assim que 
o grupo de intervenção teve aprendizado em relação aos alimentos permitidos e 
proibidos, melhorando assim a qualidade do consumo de alimentos. 

 
4 CONCLUSÃO 
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A educação nutricional se mostrou benéfica nas diferentes técnicas, tendo em vista 
que, nos estudos encontrados, foi verificado mudanças no comportamento e hábitos 
alimentares. Neste sentido a educação nutricional para os escolares pode ser uma 
ferramenta importante para a mudança de hábitos e comportamento alimentar. 
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