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CONHECIMENTOS SOBRE NUTRIÇÃO DAS MÃES DE ALUNOS DO 19 GRAU : 

1. INTRODUÇÃO 

RESUMO 
O trabalha relata um estuda para avaliar 

os conhecimentos sobre Nutrição dasmães 

de escolares ingressantes em uma escola 

pública de J9 grau do Estado de São Paulo_, 

BrasiL 

O estudo abrangeu somente o aspecto de 

conhecimentos básicos relacionados com 

7 Temas de Nutrição_,essenciais 

vlduos quando tomam decisões em 

a alimentos. 

aos indi 

relação 

Exist~m, fundamentalmente, dois tipos de ma nutri 

çao. O primeirot devido à falta do al lmento. O segundo,porque 

as pessoas, por razões diversas, não se utilizam dos alimentos 
• 34 existentes . 

Os dois afetam todos os nTveis da sociedade mundial. 

A complexidade dos fatores relacionados com influên 

elas físicas, biológicas, tecnológicas, culturais, sociais e 

psicológicas que interagem no campo da má nutrição tem sido vas 

tamente discutida por autoridades profissionais e govername~ 

tais, constituindo preocupação de todos a busca de caminhos efe 

tivos para a solução do problema. 

Assim é que ênfase especial vem sendo dada à impor. 

tâncla da educação alimentar como uma das formas de prevenir a 

má nutrição resultante da simples falta de conhecimento básico 

sobre o va.lor dos alimentos. Se .as pessoas devem usar o seu di 

nheiro do melhor modo possível para o seu próprio benefício, ·é 

necessirio que temem decisões acertadas quanto ao consumo de ali 
25 -mentes . Se elas nao conhecem o que os alimentos fornecem e 
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quais alimentos asseguram uma nutrição adequada, nao podemos 

esperar que a má nutrição condicionada à má escolha de alimen 

tos seja erradtcada, apesar da disponibilidade de alimentos e 
.) - • 6 ue recursos economtcos • 

Mesmo numa sociedade afluente há muitos segmentos da 

população que acabam por não poder mais comer alimentos a que 

estavam habituados, porque os preços vão ficando proibitivos.Se, 

por um lado, renda i um fator básico na aquisição de alimentos, 

a educação nutricional pode ser eficaz como motivadora das pe~ 

soas, levando-as a fazerem escolhas de alimentos diferentes dos 

que constituíam o seu padrão habitual. Na atual crise mundial 

de alimentos, a educação nutricional é mais necessária do que 
38 nunca 

Na Conferincia sobre Alimentos, Nutriçio e Sa~de re~ 

lizada em Washington D.C. em 1969, sob patrocínio do Governo 

dos Estados Unidos, o Painel IV concluiu que: Educação não e 

um substituto de alimentos. Programas educacionais sem aliment~ 

seriam um insulto aos menos favorecidos. Alimento é uma pri~ 

ridade primeira. rias, para alimentarem-se adequadamente,nossos 

cidadãos precisam não apenas do alimento e sim também de conhe 

cimento suficiente para fazerem a escolha adequada de alimentos. 
- - . 37 Esta e a falta de educaçao que expertmentamos 

No Brasil, a lei 5692 de agosto de 1971 estabeleceu a 

obrigatoriedade de Programas de Sa~de para as Escolas de lC? e 2C? 
23 graus 

Conforme o parecer 853/71 do Conselho Federal de Edu 

caçao tais Programas devem atender ao aspecto específico de En 

sino da Sa~de, esta tomada a partir da definição da OMS: "A 

sa~de e um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

e nao apenas a ausincia de doença ou enfermidade 11 36 

Devido à fundamental importância que representa para 

o indivíduo e a coletividade, Nutrição constitui parte dos Pro 

gramas de Saúde que devem ser desenvolvidos nas escolas. 

Se, por um lado, os professores devem estar bem pr~ 

parados para ensinar Nutrição aos seus alunos, é igualmente ne 

cessârio o conhecimento daquilo que as famílias de seus alunos 

sabem sobre Alimentação e Nutrição. Tal informação fornece aos 



professores elementos concretos a partir dos quais poderão ela 

bor&r com mais eficiincla o seu trabalho docente. 

No campo do ensino rla Nutriç~o, como nas demais esfe 

ras do saber, a aprendizagem nara ser educaç~o, isto i, mudança 

de comportamento no aluno, requer uma pedagogia continuada on 

de, entre outras técnicas didáticas, o reforço ocupa posição de 

destaque. Se, além das lições na escola, a criança discutlr,em 

casa, as informações com os membros da família, seus conhecimen 

tos são reforçados e, ao mesmo tempo, a família poderi sei atin 

gida pela informação de Nutrição. 
... 

Na montagem de programçsvisando a maior eficiência 

do ensino de Nutrição, é necessário envolver a famTlia dos esco 

lares, especialmente a mae que é elemento chave na vida fami 

1 i a r. 

Saber o que ela sabe é um ingrediente imrortante p~ 

ra o trabalho da escola. A Educação, come uma das técnicus so 

ciais no sentido mannheimiano, não pode moldar o homem em abs 

trato, mas apenas numa dada sociedade e o~ra essa mesma socieda 
de26. 

A família assume, portanto, grande imoortância, como 

núcleo sociallzador que é. Possuindo padrões a partir dos quais 

se organiza, ela socializa seus novos membros e determina suas 

"d d "d 29 c - d 1 oportunr a es na vr a • orno a açao a esco a encontra seu 

complemento ou negação na família do educando, o conhecimer~~ 

da realidade fa~iliar em assuntos de ~utrição s5 pode ser útil 

à tarefa docente. 

Sendo o conhecimento da realidade famil lar area ex 

tensa e complexa, este estudo limitou-se simplesmente ao aspcc 

to dos conhecimentos de Nutrição das m5es. Foi considerado aqui 

o conhecimento como aspecto recordatõrio de coisas esoecTficas 

que, conforme Bloom~ "é um dos elementos constitutivos das for 

mas mais complexas e abstratas do conhecimento 11 5
• 

O presente estudo teve por objetivo identificar os 

conhecimentos de Nutrição de maes de escolares ingressantes nu 

ma Escola de 1~ grau, a fim de oferecer subsídios para a tare 

fa dos professores ao cstr~turarem seus Progra~as de Saúde. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A criança nao aprende somente na escola. O lar, como 

a vizinhança e a comunidade, são os outros ambientes onde sua 

educação está permanentemente se processando. 

As práticas alimentares e atitudes estabelecidas du 

rante seus primeiros anos de vida, através da imitação e das 

condições de dependência em que ela vive no ambiente familiar, 

asseguram aos pais o papel de seus primeiros educadores. 

Assim, o fundamento para aquilo que uma criança sabe, 

aprende, sente, recorda e pensa é lançado muito cedo e tem suas 

raizes no lar. 

A influência da mae sobre os filhos é geralmente su 

i - d .20 ~ 1 • d per or a o pa1 • c e a, com raras exceçoes na nossa soc1e a 

de, a responsável pela aquisição, preparo e distribuição do ali 

mente aos seus familiares. 

Qualquer estudo do status nutricional de crianças p~ 

quenas que deixe de considerar o impacto da família,especialme~ 

te a atuação da mãe, seja como fornecedora do lngesta nutricio 

nal, seja como o agente educativo formador dos padrões alimenta 
22 res, dará somente uma visão limitada e parcial do problema 

Seu papel potencial em ajudar a elevar os níveis nutricionais 
• - 39 da fam1lia nao pode ser desprezado • Este é o motivo fundamen 

tal da inclusão, nos atuais programas de assistência alimentar 

ou recuperação nutricional de infantes e pré-escolares, da meti 

1 • d - .• d d 3,4,10,16,19 -vaçao e envo v1mento as maes em suas at1v1 a es 

Ao descrever sua teoria sobre porque as pessoas co 

L • 24 f. 1 i . h -mem o que comem, ew1n a 1rmou que o a mente cega a mesa por 

canais controlados na figura de um guardião, geralmente repr~ 

sentado pela mãe. Sua psicologia exerce decidida influência so 

bre as práticas alimentares da família. Por sua vez, a psicol~ 

gia da mãe pode ser influenciada pela sua estrutura cognitiva, 

isto é, o que ela considera "o alimento próprio para nós" pode 

vir a ser considerado como "o alimento que se ajusta em nossas 

idéias de refeições". 

Valores que as pessoas têm influem no seu comport~ 

menta porque ajudam a promover uma base para tomar decisões e 
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fazer escolhas entre situações alternativas na consecuçao de de 

terminado objetivo. Assim, o g~au de importância que têm,para 

a mãe, valores como a saúde e o bem-estar da família, vai refle 

tir diretamente no status nutricional da criança
34 

Que o pré-escolar se encontra na idade mais vulnerá 

vel do desenvolvimento do homem, está bem discutido em diversos 
17 . 18 trabalhos, como os de Gyorgy , Cravioto e Del1cardie , entre 

outros. 

Esse período é o mais favorável para a educação nu 

tricional que, para ser efetiva, deve necessariamente atingiras 

maes. 

Os estudos de Beyer e MorrTs 9 feitos com 44 crianças 

pré-escolares, acompanhadas durante os seus primeiros anos de 

escola primária, sobre preferências e rejeições de alimentos e 

seleção de merendas, mostraram uma acentuada similaridade entre 

os alimentos que as crianças selecionavam no refeitório da pré

-escola e aqueles habituais em casa. Os alimentos que gozavam 

de maior prestígio para a seleção eram: carne, principalmente oo 
galinha, pizza e espagueti. 

Entrevistas de mães realizadas no domicílio mostra 

ram que a grande maioria delas considerava a dieta alimentar do 

filho nutriclonalmente correta. 

Nenhuma mudança de comportamento ocorreu nas crian 

ças, mesmo depois do Ingresso na escola primária. Somente de 

pois que iam ficando mais velhas passavam a escolher merendas 

mais ricas em calorias e a introduzir muitas inovações na esco 

1 h a. 

O estudo concluiu pela importância de ensinar os fun 

damentos das práticas alimentares corretas cedo na vida e enfa 

tizou a necessidade de atingir a mãe, sob pena de fracasso de 

todo programa de educação nutricional para pré-escolares. 

Muitos outros pesquisadores vêm se preocupando com o 

papel da família e da mãe no status nutricional das criança. 

Vi 11ar40 , ao analisar aspectos do procedimentos de 

donas de casa e o consumo adequado de alimentos, referiu-se a 

deficiência de Vitamina A, ácido ascórbico e cálcio encontradas 

nas populações das cidades litorâneas de Pontale lncapara, São 
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Paulo, indicadores de baixo consumo de hortaliças, frutas c lei 

te*. 

No 11 Simpósio Brasileiro sobre Alimentação e Nutri 

çao, Oliveira 30 apresentou um trabalho concluindo que as "pe_! 

qutsas realizadas e os arquivos médtcos mostram deficiências g~ 

neralizadas em todas as camadas da população brasileira, lndic~ 

doras de que a ignorânciü sobre nutrição e alimentação éapri_!! 

cipal causa dessa situação e propoe a educação alimentar como 

um dos meios para melhorar o estado nutricional do brasileiro". 

7 Burguess , estudando as pesquisas raaltzadas na área 

da Educação Nutricional, mostra que as mudanças nos hábitos all 

mentares das crianças têm que vir acompanhadas de alterações na 

vida da comunidade. Dtz ele: 11 a criança não tem outra alterna 

tiva senão a de se conformar com os hábitos e práticas da famf 

lia. Daí a necessidade de pensar em uma ação educativa capaz 

de envolver a família, especialmente a mãe, se quisermos modifi 

car comportamentos na comunidade. São programas demorados, de 

resultados visíveis somente a longo prazo, mas que precisam ser 

em p r e e n d i do s1 ~ 

Todos os estudiosos de Nutrição sao unânimes em reco 

nhecer a necessidade de empregar educação nutricional como re 

curso para combater a má nutrição. 

Um público bem informado é uma pré condição necessã 

ria para a tomada de decisões em todas as areas dos empreendl 

mentos humanos, diz Sliepcevich35 ao analisar a importância 

da saúde como qual idade de vida e um direito do homem. 

Se todos os esforços devem ser congregados nesse sen 

tido, nao pode a escola ficar excluída. 

Como agência de educação formal, ela é responsável 

nao só pela sistematização, transmissão de conhecimentos e int~ 

graçao das esperiências do educando, mas também pela dinamiza 

ção de novas experiências e sua repercussão no ambiente fora e 

externo a ela. 

~ pois, ao mesmo tempo, responsável p~ transmissão 

Dados não publicados do Depto. de Nutrição da Faculdade 
Saúde Pública, USP, pesquisa realizada em 1971. 

de 
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de uma parcela da cultura e um instrumento de mudança. 

Como grupo social, a escola está inserida na comuni 

dade, quer fazendo parte da nação - comuntdade nacional de onde 

recebe as diretrizes gerais para seu trabalho quer por loca 

lizar-se numa area restrita- a comunidade local , de cujo am 

biente social pais e mestres são membros. 

Para cumprir essa dupla função deve a escola procurar 

integrar-se na comunidade local. Essa integração é,entretanto, 

um processo lento e complexo, dependendo sobretudo da expectatl 
-va com que uns e outros - pais e mestres - a encaram. Cabe a 

escola a iniciativa no processo da integração. Para isso e ne 

cessãrio não só pensar nas reformulações e adaptações das ativi 

dades escolares às condições do meio, como no envolvimento dos 

pais e sua participação ~as programações propostas pela escola. 

O conhecimento da comunidade local, com o objetivo 

de diagnosticar suas necessidades e identificar recursos disp~ 

nTveis e expectativas em relação ao seu papel no meio, alarga e 

aprofunda a visão dos responsáveis pela dinâmica escolar, faci 

1 • d • - 1 .d d 33 1tan o a 1ntegraçao esco a-comunl a e 

Para o sucesso dessa integração é importante conhe 

cer o papel da cultura como fator de condicionamento psico-s~ 

etológico da comunidade. 

Em seu trabalho sobre a ação educativa em comunida 

d d • I • • C k 12 d. 11 A 1 f es tra 1c ona1s rura1s, lere 1z: cu tura o erece uma 

escala de valores que servem de normas para os julgamentos ava 

liatfvos do grupo. Ela formula verdadeiras regras de conduta : 

prescreve o que se deve e o que não se deve fazer neste ou na 

quele caso. São esses valores que predispoem um indivTduo pe~ 

tencente a certo grupo a reagir, de forma positiva ou negativa, 

a métodos e técnicas educativas. Não é fácil modificar tais va 

lores. Nenhum novo conhecimento 

der a valores pré-existentes para 

e que poderá ser estabelecida uma 

será aceito se não 

o grupo. SÓ com 

relação que leve 

correspo.!!. 

base nestes 

à mudança. A 

ação educativa que se preocupa só com o indivTduo nao e 

ciente, visto que toda a mudança social, técnica, ou de 

sufi 

conhe 

cimentos, depende de uma interação entre os membros de um grupo. 

A ação educativa deve, portanto, ter uma visão do indivfduo na 
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situação do grupo 11
• 

A preocupação de integração no campo educacional en 

contra-se consubstancfada nos dispositivos da Lei 5692
23 

ao es 

tabelecer, para o curriculo de 1? e 2~ graus, a par do n~cleo 

obrigatório em ambiente nacional, "uma parte diversificada para 

atender, conforme as necessidades e possibit idades concretas,ãs 

peculiaridades locais 11
• Por outro lado, ressalta, no art. 41 

~ responsabilidade da família e da comunidade na educação. 

~ainda essa mesma Lei que, no seu artigo 7~, insti 

tui a obrigatoriedade de Programas de Sa~de nas Escolas de 1~ e 

2~ graus. 

Nutrição, pela importância fundamental que tem nas 

condições de sa~de do indivíduo, é parte integrante desses Pro 

gramas de Sa~de. 

Para a escola desenvolver o ensino da Sa~de com re 

sultados efetivos sobre a vida do educando é necessário que sua 

atuação seja aceita, compreendida e partilhada pelas famílfasde 

seus alunos, nas quais o agente mais influente e a mae. 

Estruturando o programa de Nutrição com base em gulas 

curriculares bem elaborados e no conhecimento que a mãe já po~ 

sui sobre nutrição e alimentação, n escola terá condições de 

realizar um trabalho mais eficiente. 

Ao adequar o conte~do programático que pretende de 

senvolver com seus alunos ao nível dos conhecimentos das macs, 

a escola vai diminuir os conflitos entre o trabalho docente e 

as lacunas de conhecimentos existentes no lar, conflitos esses 

geralmente responsáveis por muitos fracassos ,escolares. 

Além disso, tal adequação poderá facilitar o envolvi 

mento das maes no aprendizado de novos conhecimentos de Nutri 

çao. 
14 Emmons e Hayes em seus estudos com famílias e consu 

mo de alimentos, fizeram várias abordagens relativas ao 

tamento de mães. Verificaram que os conhecimentos de 

compo!. 

Nutrição 

da mãe, ainda que seja esse seu escopo não são,necessariamente, 

aplicados integralmente na alimentação da casa devido a go~ 

tos e rejeições da família, atitudes, práticas alimentares e 

problemas econômicos e que nem mesmo o aumento no ingresso asse 
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gurava uma dieta adequada. Citando dados obtidos por Eppright 

e colaboradores, os autores prosseguem: 82% das mães estudadas 

acreditavam que as crianças nao crescem bem quando recebem uma 

~Jimentação imprópria. Todavi3 1 elas n~o estavam suficiente 

mente motivadas para alimentar corretamente seus fi lhos:SO% das 

mães acharam trabalhoso 11 planejar as refeições" e declararam qw 

era "monótono fazer Isso 3 vezes ao dia durante o ano todo". Ve 

rificaram que as mães consideravam essa tarefa monótona porque 

tinham dificuldades na escolha de alimentos por desconhecimento 

da composição destes e que mesmo as mães que quando jovens ti 

nham tido cursos de Nutrição, não se sentiam motivadas para mu 

dar suas práticas familiares. Sempre buscando dados relaciona 

dos com o consumo de alimentos e fatores que pudessem levar as 

mães a decisões conscientes e adequadas na escolha de alimentos, 

os autores fizeram um estudo sobre a importância da informação 

de Nutrição chegada à casa através do filho escolar e conclui 

ram: "Como as lições da escola são reforçadas cada vez que o m!!_ 

teria} é manipulado pela criança se, adicionalmente, a criança 

levar material para casa e discutir a informação com os membros 

da família, os conhecimentos são reforçados e, ao mesmo tempo a 

família poderá ser atingida pela informação. A educação em nu 

trlção feita na escola, mas alcançando os lares de um distri 

to escolar, deve ter uma repercussão apreciável nos conhecimen 

tos e práticas alimentares da família". 

Marcondes e Junqueira 29 realizaram uma pesquisa 

com o objetivo de dimensionar a influência exercida pela escola 

sobre a família, através do escolar, no que diz respeito a mu 

danças de comportamentos em saúde. Utilizaram nutrição como in 

dicador para verificar essa mediação. Mediante um teste de co 

nhecimentos aplicado às mães antes e depois de um programa edu 

cativo realizado na escola para os escolares, analisaram se o 

escolar levou para casa as informações recebidas nas aulas e se 

as famf1ias adotaram as práticas pertinentes. Chegaram ã con 

clusio de que só o aumento de conhecimentos de nutriçio dos alu 

nos não foi suficiente para exercer uma influência na mudança 

de comportamento dasfamflias. 

Esses ~studos reforçam a necessidade de se 

programas de ensino de Nutrição ao nível de conhecimento 

adequar 

das 

maes para a continuidade da açio educativa entre a escola e a 



-10-

casa. 

Uma vez admitido que é importante, para o professor, 

saber qual é o conhecimento de nutrição das mães, o passo a se 

guir seria o dimensionamento desse conhecimento, tomando por ba 

se alguns parâmetros. 

Entre nós, nao se tem conhecimento de nenhum traba 

lho que diga qual o montante do conhecimento de nutrição exis 

tente entre as mães de escolares, no qual os professores de 1 ~ 

grau pudessem se basear para estabelecer um marco inicial no 

seu trabalho. 

Adamec1 realizou uma pesquisa na Checoslovãquia para 

identificar o conhecimento de nutrição de mães em todo o pafs 

com o objetivo de obter subsfdios para uma campanha de educação 

nutricional em âmbito nacional. Foi aplicado um questionário 

que abrangia extensa faixa de assuntos de nutrição. Os dados 

colhidos mostraram grandes variações no conhecimento das 

e os encarregados da programação da campanha concordaram 

maes 

em 

afirmar que a educação de toda uma população deve fazer parte 

dos esforços dirigidos para alcançar melhor padrão nutricional 

do pafs. 

2 Os trabalhos de Al-lsi e colaboradores , feitos com 

maes de um subúrbio de Beirute, Investigando a relação entre e 

ducação formal das mães e o seu conhecimento de nutrição, prâtl 

cas alimentares e padrões de desenvolvimento dos filhos, inclui 

rama aplicação de um questionário de Nutrição. Este era, entr~ 

tanto, baseado em fatores sócio-econômicos considerados como ca 

pczes de afetar a situação nutricional, tais como renda, idade 

da mãe e educação da mãe. As questões foram dispostas em ordem 

crescente de complexidade para verificar justamente a relação 

escolaridade-conhecimento de nutrição das mães. 

Esses estudos mostraram que existe uma estreita rela 

çao entre as três variáveis: conhecimento de nutrição, práticas 

alimentares e padrões de desenvolvimento dos filhos, nos qu~ 

tro grupos de mães estudadas, estratificados pelos nfveis de 

educação formal que haviam recebido. 

Verificaram ainda que todas as maes tinham poucos 

conhecimentos de Nutrição. No grupo de mães com 6 anos de esco 
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1aridade foram observadas as maiores variações de conhecimentos. 

Um exame nos seus currfculos escolares mostrou que elas tinham 
/ I 

recebido apenas pequenas informações de Nutrição no~ ptimeiros 

anos de escolaridade e que essas 

tão simples, que podiam ter sido 

da experiência de vida. 

rnformações foram de 
·~ ...... ,...., 

facilmente ~prendidas 

natureza 

através 

Os autores concluem recomendando a necessidade de i~ 

clusão, nos currfculos escolares de todos os nfveis, do ensino 

cuidadoso e sistemático de Nutrição. 

Corrêa Santos 32 em estudo sobre fatores que influen 

ciam o consumo de alimentos pelas crianças em idade escqlar, I~ 

vestigou os conhecimentos de nutrição de donas de casa.Utilizou 

um questionário enfocando conhecimentos relacionados com fontes 

de três nutrientes ferro, cálcio e protefna, e a substituição 

de alimentos do mesmo valor nutritivo. 

Em nenhum dos trabalhos mencionados pudemos encon 

trar uma base comum de conteúdo de nutrição cujos resultados 

permitissem estabelecer o dimensionamento de nutrição de maes 

de escolares. 

A conferência da Casa Branca sobre Alimentos, Nutri 

çao e Saúde realizada em Washington em 1969 37 , na sua Recomenda 

çao 4, referindo-se ã Mensagem Educacional, declarou: 11 A função 

da educação nutricional é fornecer conhecimento para guiar cada 

indlvfduo na esco1~a de alimentos essenciais i sua saúde e bem

-estar. Por esta razão, decisões precisam ser tomadas a respel 

to da Informação que deve ser posta ao alcance de todos. Uma Co 

missão constituTda de todas as Agências que trabalham nesta Co~ 

ferência, com base nas pesquisas e nos mais recentes conhecime~ 

tos disponfveis, estabeleceu os conceitos básicos sobre a infor 

mação mfnima necessária de Nutrição, para a seleção acertada de 

alimentos. Recomenda-se que esses conceitos essenciais sejam~ 

dotados como fundamento na educação nutricional de todas as pe~ 

soas,pois traduzem o que devem conhecer para assegurarem decf 

soes acertadas na escolha de alimentos. 11 

Esses conceitos básicos enfocam os seguintes 

tos de nutrição: a rmportâncfa da alimentação para a saúde 

tal do lndlvfduo, composição de alimentos, importância dos 

aspe~ 

to 

.-c'O-~,l\ BIBLlO 1 ;_:,l... "\, 

F•"'U, D''l![ o: sAGDt: PUBLICA 
~\\.; ,_ M - ·- - - • JL(} 

UNIVEt\..:ii.J,;U::. Ut:. ':::>A-..i • N 

:;j p - 8 

nu 
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trientes, necessidades nutricionais do indivíduo ao longo da vi 

da, com ênfase aos estados fisiológicos, carências nutricionais, 

dieta aliment~r equilibrada e seleção, conservação e preparaçao 

de a 1 i me n tos . 

A Disciplina Educação em Saúde Pública da Faculdade 

de Saúde Pública, da USP, elaborou um Programa de Ensino da Saú 
28 - s de como sugestao aos professores das escolas de 1~ grau. ua 

Unidade 11, 11 Comer melhor para viver melhor 11 (anexo A) abrange 

os tópicos essenciais de Nutrição recomendados pela Conferência 

da Casa Branca. 

Concluímos então que seria uma tentativa válida uti 

ltzar como parâmetro o conteúdo proposto nessa Unidade para di 

mensionar o conhecimento de nutrição das maes de escolares in 

gressantes numa escola de 1~ grau, tanto mais que os profess~ 

res poderão utilizar esse mesmo Programa de Ensino da Saúde na 

elaboração do seu trabalho docente. 



3. METODOLOGIA 

3.1. Área e época do estudo 

A escola escolhida para o presente estudo 

ao sistema público da Secretaria da Educação do Estado 

Paulo. Hela funcionam regularmente o 1~ e 2! graus de 

t considerada de nível sócio-econômico médio-alto e sua 

çao escolar do 1! grau, na época da pesquisa que foi 

nho de 1974, era de 1999 escolares. 

3.2. A amostra 

-13-

pertence 

de são 
ensino • 

popul!!_ 

maio I J,!! 

O estudo foi realizado em amostra da população de 

maes de crianças ingressantes no 1! grau, população de· crian 

ças esta num total de 167. Entretanto, foram trabalhadas so 

mente 166 maes visto que, durante a obtenção da amostra, foi 

verificada a existência de um par de gêmeos, o que levou a ad 

mitfr que a pcpu1ação de mães era 166. 

Não dispondo de informações sobre as variabiltda 

des, na população, das varíaveis quantitativas a serem estu 

dadas, limitamo-nos a estabelecer a precisão desejada, ap~ 

nas em relação às variáveis qualitativas. 

Aceitando 3,6% como valor máximo do erro padrão 

da proporção amostrai, deveríamos ter 90 mães compondo a amos 

tra casual simples. 

Admitindo uma taxa de ausência de resposta de 10%, 

o tamanho da amostra foi ajustado para 100. 

Desejando que a amostra de mães fosse representat~ 

va com relação aos critérios que a escola utilizava no pree~ 

chimento das fichas de matrícula dos alunos, nível de ren 

da f~miliar e nível de escolaridade da mãe, as maes foram 

estratificadas segundo esses dois critérios. 
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Tamanho.dos estratos na população 

r:-A~ --------------Nível de escolaridade da mae · 
I ---

I i s I 
i s I 

E N E c s N s c T 
r 
I 

1 R C R O c (' c o u c u o .. o : I O I M u o u H p o p H 
Renda Familiar IM H H p u H N p E H E p 

T /l P A L IR 
p o L R p R L I R L R E L A E I L I E A f E I T R E R T o E o T lc. ~ o o I T I o R T R o L o o o o 

I 
I 
t 

...::. 500,00 l 2 14 o 1 o o 17 - I --· 

500,00 _, 750,001 o 9 o 1 o o 1 o 
-- -·--

750,00 ~ 1.100,001 o 17 o 5 o o 22 

- - ... --·-- ·--·-~··· .. ~- ··~· 

1.100,00 -I 2.000,00 o 18 2 1 6 1 1 38 
' ··- ------1-----··------..--------· 

> 2.000,00 1 1 5 o I 51 2 1 o 79 
• 

-~--- ----
T o t a 1 3 I 73 2 7l! 3 1 1 166 

' 
' . 

Uma vez estabelecida a estratificação, os estratos 

foram ordenados por ordem crescente de renda familiar corres 

pendente. Dentro de cada nível de renda familiar, os estra 

tos foram ainda ordenados por ordem crescente de nível de esco 

r idade. 

As 166 maes assim ordenadas, 

de amostragem sistemática com intervalo 

do como sistema de referênci~ as fichas 

ças ingressantes no 1~ grau. 

aplicou-se o 
166 Tõõ. 1 ,66, 

de matrículas 

processo 

utllizan 

das crian 

Desse modo foram sorteadas 100 crianças esperando so~ 

tear 100 maes. 

ApÓs o sorteio verificou-se, para cada mae sorteada, 
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o numero de filhos ingressantes na escola, a fim de poder comp~ 

rar as probabilidades em que cada uma delas entrou na amostra. 

Assim viu-se que outras 3 mães sorteadas, além da 

quela já eliminada, tinham, cada uma, 2 filhos gêmeos matrieu 

lados, o que não foi detectado na primeira vez, em virtude das 

crianças usarem sobrenomes diferentes. Dessa forma, cada uma 

dessas 3 mães havia entrado na amostra com uma probabilidade que 
era o dobro da das de~e:s mães sorteadas. 

Para contornar tal diferença de probabilidades, foi 

adotada a sugestão de Klsh 21 : "Se uma mãe com Pi filhos matri 

culados na escola figura r vezes na amostra, daremos a probabl 

lidade Pi de ser mantida e 1- Pi de ser eliminada". No ca 

soem questão, como tfnhamos r= 2 e Pi = 2 para as 3 maes, 

ca~a uma foi mantfda, tendo se estabelecido a auto-ponderaçãoda 

amostra, ou seja: as estimativas serão efetuadas dando a cada 

informação, igual peso. 

Tamanhos das amostras nos estratos 

\---;1 f.ve I de escolaridade da ma e -
s I s I I 

p ~ p c l E N E cl S. N s c T 

R C R O ' c c c o u c u o o Renda Familiar I o I M u o u M p o p M 
M M M p N M N p E H E p T A P A L R p R L R p R L 
R L R E L E I L I E A I E I T R E R T o E o T 
O T o o I T I o R T R o L o o o o o 

-·~ 

< 500,00 1 8 o o o o 9 -
500,00 -f 750,00 o 6 o o o o 6 

. 
750,00 -fl.lOO,OO o 9 o 3 o o 1 2 

1.100,00 -f 2. 000,00 o 1 1 1 1 o o o 22 

>2.000,00 1 8 o 3 1 2 6 48 

T o t a t t 2 42 1 44 2 6 97 I : 
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J.J. Instrumento para ao~eta de dados 

Tomando por base a Unidade I I 11 Comer melhor para vi 

ver melhorn do _Programa de Ensino da Saúde no 1~ grau 28 , foram 

elaboradas diversas questões de nutrição e alimentação e campo~ 

to um formulário para ser aplicado às mães da amostra. 

Para aumentar a segurança do instrumento, foram toma 

dos certos cuidados. 

Além de consultas a profissionais nutricionistas e 

da área da educação para dirimir dúvidas quanto à forma, exten 

sao e conteúdo do formulário, houve aplicação de pré-teste. 

Foram feitos 2 pré-testes com populações diferentes, 

constando de 10 e 20 aplicações respectivamente, utilizando a 

técnica da entrevtsta tndtvidual com mães de crtanças ingtessan 

tes em uma escola pública do 1~ grau que nao fosse a seleciona

da para o estudo. Todas as mães entrevistadas nos 2 pré-testes 

freqUentavam as diversas clínicas do Centro de Saúde Geraldo de 

Paula Souza, da Faculdade de Saúde PÚblica que, com a anuência 

do médico-chefe, foi o local escolhido para as entrevistas. 

Os resultados do 1~ pré-teste mostraram que a lingu~ 

gem empregada no fo~mulário estava, de um modo geral, excessiva 

mente técnica, existindo termos desconhecidos entre as mães. 

Foi bastante reformulado o 1~ esquema e aplicado o 

2~ pré-teste, cujos resultados, já muito melhores, forneceram 

ainda algumas indicações para mudanças, principalmente no que 

se refere ã disposição das questões e ao~pel das perguntas-co~ 

trole. 

Ao final de cada entrevista dos pré-testes solicitá 

vamos as maes sugestões e críticas a respeito do formulário.ls 

sonos trouxe valiosa ajuda nas sucessivas alterações que o ins 

trumento recebeu. 
~ 

Tabulados e comparados os dados obtidos nos dois pre-

-testcs, foi verificado que o 2~ formulário conseguira oferecer 

uma visão mals próxima da realidade, principalmente por ter si 

do possível sanar uma preocupação que vínhamos tendo desde a 

primeira formulação das questões. 

A nosso ver era preciso que as maes compreendessem 
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a linguagem empregada ha redaç~o das qUestões, mesmo sem neces 

sarlamente conhecetem as tespostas certas, pois de outro modo, 

sempre que tivéssemos de expllcàr o significado dos ·termos des

conhecidos, estarfamos incorrendo no rtsco de induzir a respo~ 

ta e falsear os resultados. 

Dentro da relativa segurança já proporcionada pela 

observação e dados obtidos no 2? pré-teste, foi elaborado o 

formulário definitivo com 59 questões de naturezasdiversas (An~ 

xo B), abrangendo diferentes assuntos de Nutrição, para ser 

aplicado às 97 mães da amostra. 

Foi feito ainda um agrupamento dessas 59 questões p~ 

ra estabelecer uma relação por temas (Anexo C), de acordo com 

os assuntos enfocados. Desse modo, além do conhecimento demons 

trado no formulário global, poderfamos verificar as possfveis ~ 

riações dos conhecimentos das mies nos diversos assuntos de Nu 

trlção. 

Esse agrupamento nem sempre pôde ser feito 

tal objetividade, visto a Inter-relação existente entre 

dos assuntos tratados. 

com to 

alguns 

Foram organizados 7 Temas constitufdos por um nume 

ro variável de questões, com as seguintes denominações: 

rema 1- Relação entre alimentação e saúde. 

Tema 2- Os nutrientes, suas principais funções e fontes ali 

mentares. Diferença entre alimento e nutriente. 

Tema 3- Alimentos: funções e valor nutritivo. 

Tema 4- Alimentação equilibrada e variada. Tabus alimentares. 

Carências nutricionais. 

Tema 5 - Desjejum. Merenda escolar. 

Tema 6- Alimentação nos diferentes estados fisiológicos. 

Tema 7 - Proteção, conservaçao e contaminação de alimentos. 

o 

Foi arbitrado que acertos iguais ou superiores a 

70% das questões do formulário geral e, analogamente, de ca 

da um dos 7 Temas, conferiam a mae a classificação de 11apr~ 

vad~! 
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O termo 11 aprôvada 11 pa .. a fins do presente estudo, si.9. 

niflca possuir conhecimentos dos conceitos essenciais de Nutri 

ção recomendados pela Conferêncta da Casa Branca e, portanto,de 

acordo com a mesma recomendação, 11 o conhecimento míntmo que to 

das as pessoas devem ter 11 Foi ainda elaborado um gabarito para 

a apuração das respostas (Anexo D) 

3.4. A aplicação do formulário 

Os endereços das mães da amostra foram obtidos na es 

cola, a partfr das fichas de matrícula dos alunos. Sempre que 

necessário eram contactados os professores das las. séries do 

1~ grau que atualizavam endereços ou complementavam informações. 

For~tnfeitas 97 entrevistas com as mães, em casa. A 

presentávamo-nos como aluno da Faculdade de Saúde Pública fazen 

do uma pesquisa na escola que o filho estava freqUentando. 

Não houve um único caso de recusa da mãe em receber 

o entrevistador. Muito ao contrário, pôde ser observado um cli 

ma de interesse e colaboração em todas as famílias visitadas, 

mesmo nas de mais precárias condições s6cio-econômi~as. 

t interessante registrar a ocorrência de uma entre 

vista bastante.difícil, devido ã barreira da língua, na casa de 

uma mãe chinesa recim-chegada ao Brasil e que so falava, além 1 

do idioma natal, um pouco de inglês. O chefe da família foi 

logo buscar uma compatriota que residia, aliás, bem distante e 

que sabia se expressar um pouco melhor em português, para ser 

vir de intérprete. Foi possível realizar a entrevista de modo 

satisfat6rio depois de diferentes abordagens, ajuda de profusão 

de gestos, emprego ·do dicionário chinês-inglês especializado em 

assuntos de nutrição existente na casa visitada e a particip~ 

çao extremamente ativa de todo'·s os membros da famrtia. 

Durante as entrevistas diversas maes manifestaram 

sua satisfação por estarem recebendo um elemento ligado a 

la de seu filho, indagando sempre para que iriam servir 

formações pedidas. A resposta dada às mães foi sempre a 
11 Gostaríamos que os professores da escola soubessem bem o 

a senhora já sabe de Nutrição para poderem se entender 

com a senhora quando tiverem necessidade disso 11
• 

esc o 

as in 

mesma: 

que 

melhor 



Soubemos, ~osterlormente, que algumas professorasdas 

las. séries do 1~ . grau foram procurádas por mães entrevistadas 

para obter a ~onfirmaçio das tnfbrmaç;es _dadas pelo entrevista 

dor e ainda para reafirmare~ sua satisfação pelo gesto da esco 

la, enviando alguém à easa para tonhecer "o que a gente sabe so 

bre comidas e a1tmeHtação 11 • 

J.5. Tratamento dos dados 

Colhidos os dados, foi feita uma primeira tabela (T~ 

bela I) com o n~mero de respostas certas, a freqU~ncia e porce~ 

tagem de mães e freqU~ncla acumulada, considerando o formulário 

como um todo. 

Os dados obtidos mostraram que a média de respostas 

certas fof 31,47 para as 59 questões e o desvio padrão foi 7,04; \ 

73,19% das mães acertaram entre 24 e 39 questões. O valormedla 
no de acertos foi 32 questões, o que significa que 50% das 

maes responderam até 32 questões certas. 

Foi verificado ainda que 8,24% das maes foram aprov~ ~ 

das, Isto é, obtiveram acertos Iguais ou superiores a 70% das 

questões do formulário. 

TAB!:LA. I -Rbn. c!e aéei'toêt tnquê~ia de iiiÍ8i ia ~;f~ 
quêneia ÜVeJltda e ~. obttdoa DO toftlllúto 

N!l de freq11ênoia freqtléncta 
napO&taa de ~ &olillillada ~ 

oertaa mia e 

o o o o o 
1 o o o o 
2 o o o o 
~· o o o o 
4 o o o o 
K; o o o o 
6 o o o o 
? o o o o 
8 o o i o o 
9 o v v i v 

lO o o o o 
11 o o o o 
12 2 2 06 2 2 06 
13 o o 2 2.06 
14 o o 2 2 06 
15 o o 2 2 06 
16 o ' o 2 2 06 
17 o o 2 2 06 
18 1 1 01 1 1.09 
19 1 101 4 4 12 
20 o o 4 4 12 
21 2 2 06 6 6 18 
22 4 412 10 lO.~ 

21 6 6 18 16 16 49 
24 1 1 03 17 17.52 
25 2 2 06 19 19.58 
26 lj 5 15 24 24.74 
'11 e 8 24 '32 '32.98 
28 3 1 09 1S 1608 
29 o o 15 16 08 
'J) -, 3 09 '38 39 17 
31 4 4 12 42 43.29 
32 11 11.34 53 S4 61 
33 4 412 57 58.76 
34 8 \ 8,&4 65 ~'1.aa_ 
35 3 '3.09 . 68 . 70.10 
36 5 I 5 15 73 75.25 
'JJ 4 4,12 '77 79. '38 
38 8 8 24 85 . 87.62 
39 2 2 06 87 89.69 
40 2 2 06 89 91.75 
41 o o 89 91.71i 
42 2 2 06 91 q181 
4'3 1 '3 09 ' 94 96.90 
44 o o 94 96.q() 
45 1 l~Q3 95 ~-9~ 

46 1 1 01 ! 96 -98.96 
47 1 1 03 9'7 100 00 
48 o o 9? 100.00 
49 o ... o 97 100 00 
50 o o 97 100 00 
51 o o 97 100 00 
52 o o 97 100 00 
53 o o 97 100 00 
54 o o 9? 100 00 
55 o o 9? 100 00 
56 o o ' 9? 100 00 
57 o o I 9? 100 00 
58 o o ~ 100.00 
59 o o 9? 100.00 

To ta 1 ii -~ 

Mldia ariWtica • 31,47 
Vartêaota • 49,69 
Demo Padrão • 7,04 
MediaDa - 32 

MJ1S ".APROVADAS" • 8.2~ 

-1~-
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O formulário ~brangf! dl~êrentes assuntos de Nutri 

çao, todos de igual importância, que puderam ser agrupados em 

7 Temas com um número variável de questões. 

Foram então feitas 7 tabelas ( TabeZas II~ III~ IV~ 

V~ VI, VII e VIII) semelhantes ã Tabela 1, correspondendo res 

pectlYamente aos 7 Temas, para verificar o conhecimento das mães 

de acordo com o assunto referente a cada Tema. 

Tema 1 - Relação entre alimentação e saúde 

Verificou-se que ~ médTa de respostas certas foi 10,57 

para 13 questões e o desvio padrão 2,15; 88,65% das maes acer 

taram entre 13 e 8 questões; o valor mediano foi 11 questões, 

isto é, 50% das mães responderam até 11 questões certas. 

Foi encontrado ainda que 87,62% das mães foram 11 apr~ 

vadas 11 nesse Tema, isto é, obtiveram acertos iguais ou super!~ 

res a 70% das questões. 

Tabela II - NGmero de acertos, freqUência de maes e %,fr~ 

qUê~ia acumulada e %, obtidos no Tema t 

NC? de 
respostas 
certas 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

_§_ 
7 
B 
9 

1 o 
!1 
1 2 
1 3 

T o t a 1 

freqüência freqüêncl a 
de % acumulada 

maes 

o o 
o o 
o o 
o o 
1 1 'o 3 
2 2,06 

__L!_ 4' 12 
4 'f ' 1 2 
1 1 '03_ 

1 1 11,3'4 
lB 18,55 
19 19,5!:S 
1 7 17,5Z 
20 20,ó3 
97 100~ 

Média aritmética 
Variância 
Desvio Padrão 
Mediana 

MÃES "APROVADAS 11 

o 
o 
o 
o 
1 
3 
7 

1 1 
12 
23 
41 
óO 
77 
97 

= 10,57 
= 4,63 
= 2, 15 
= 11 

l 

... 87,62% 

% 

o 
o 
o 
o 

1 'o 3 
3,09 
7 'z 1 

11,34 
12,37 
23,71 
42,Zó 
b 1 '!:S 5 
79,3!:S 

100,00 



Tema 2 - Os nutrientes~ suas principais 

funções e fontes a~imentares.Dif~ 

renÇa entre alimento e nutriente. 
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VerlficouMse que a midla de respostas certas foi de 

5,55 para 14 questões e o desvio padrão 2,35; 81,44% das maes 

acertaram entre 8 e 3 questões e o valor me~iano de acertos foi 

6 questões, o que significa que 50% das mães responderam até 

6 questões certas. 

F o i v i s to a i n d a q u e 9 , 2 7% da s ma e s f o r a m " aprovadas" ' 

nesse Tema, isto é, obtiveram acertos iguais ou superioresa70% 

das questões. 

Tabe~a III- Número de acertos, freqUência de maes e %, 

freqUência acumulada e % obtidos no Tema 2 

NC? de 
respostas 
certas 

o 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
I 
H 
9 

1 o 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 

T o t a 1 

f reqUência l f req Uênci a· 
de ~ 

'0 1acumu 1 adél 
maes I . 

3 
1 
5 
} 

1 b 
1 5 
1 H 
1 3 
1 o 

4 
3 
1 
1 
o 
o 

97 

I 

3,09 I 3 
I , 03 4 
5' 15 9 
]_' 21 1 b 

lb,49 32 
15,46 47 
1H,55 b5 
13,~0 7H 
10,30 HH 
4,12 92 
3,09 95 
1_, o 3 96 

-~ 1 'o 3 97 
o 97 
o 97 

100:'6 

Média aritmética= 5,55 

Variância 

Desvio Padrão 

Mediana 

= 5,56 
= 2,35 

= 6 

MÃES 11 APROVADAS 11
c: 9,27% 

% 

3,09 
4,12 
9,27 

lb,49 
32,9tl 
4H,45 
b7,01 
tl0,41 
90,72 
9 4, H!f_ 
97,93 
9_tl,9~ .. 

100,00 
100,00 
100,00 
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Tema 3 - Alimentos: funçÕes e valoP nutPitivo 

No Tema 3, verificou-se que a média de respostas cer 

tas foi de 3,28 para 8 questões e o desvio padrão 1 ,40; 90,72% 

das mães acertaram entre 6 e 2 questões. O valor mediano de 

acertos foi 31 questões, o que significa que 50% das maes res 
·-

ponderam até 3 questões certas. 

Foi encontrado ainda que 21,60% das maes estavam 
•aprovadas'' nesse Tema, isto é, tinham obtido acertos iguais ou> .. .:'

superiores a 70% das questões. 

Tabela IV- Número de acertos, freqUência de maes e %, 

freqUêncla acumulada e %, obtidos no Tema 3 

N<? de 
respostas 

certas 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
' 

T o t a 1 

f reqUênci a i= reqUênc ia-
de % acumulada 

maes 

o o o 

7 7,21 7 

25 25,77 32 

27 27,83 59 

17 17,52 76 

1 5 15,46 91 

4 4' 12 95 

2 2,06 97 

o o 97 

97 100,00 

Média aritmética= 3,28 

Var.iância 

Desvio Padrão 

Mediana 

= 1 '90 

= 1 , 4 o 
= 3 

MAES 11 APROVADAS 11 =21,60% 

% 

o 

7,21 

32,98 

60,81 

78,33 

93,79 

97,91 

100,00 

100,00 
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Tema 4 - Alimentação equilibrada e variada.Tabus 

aLimentares. Carências nutricionais. 

Os dados referentes ao Tema ~ mostraram que a midia 

das respostas certas foi de 3,82 para 9 questões e o desvio p~ 

drão 1,65; 69,07% das mães acertaram entre 5 e 2 questões. O 

valor mediano de acertos foi 4 questões, o que significa que 

50% das mães responderam ati 4 questões certas. Foi ainda veri 

ficado que 20,61% das mies estavam 1~provada~ 1 nesse Tema,isto e, 

obtiveram acertos iguais ou superiores a 70% das questões. 

Tabela V- Número de acertos, freqUência de maes e %, 

freqUência acumulada e%, obtidos noTema4 

NC? de 
respostas 
certas 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
-

7 

8 

9 

T o t a 1 

freqUência freqUência 
de % acumulada 

maes . 

1 

9 

16 

19 

1 4 

1 a 
1 3 

7 

o 

o 
·-

97 

1 'o 2 1 

9,27 1 o 

16,49 26 

19,58 45 

14,43 59 

18,55 77 

13,40 90 

7,21 97 
-

o 97 

o 97 

100,00 

Midia aritmitica = 3,82 

Variância 

Desvio Pa.drão 

Mediana 

= 2,79 
= 1 , 65 

= 4 

HA'ES 11APROVADAS 11 =20, 61% 

% 

1 , o 2 

10,29 

26,78 

46,36 

60,79 

79,32 

92,72 

99,93 

100,00 

100,00 
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Tema 5 - Desjejum. Merenda escolar. 

No Tema 5, viu-se que a média das respostas certas 

foi de 1,77 para 3 questões e o desvio padrão 1 ,03; 100% das 

mães acertaram entre 3 e O questões, sendo o valor mediano de 

acertos 2 questões, lsto é, 50% das mães responderam até 2 que~ 
t Õ e s c e r tas . F o i e n co n t r a do a i n da q u e 6 1 , 8 O% das mães e s ta v a m ' 

••aprovadas•! isto é, obtiveram acertos iguais ou supertotes a 70% 
das questões. 

· •. 

Tabela VI- Número de acertos, freqUência de maes e %, 
freqUência acumulada e %,obtidos no Tema 5 

N~ de !freqUênci a freqUência 
I 

respostas de % acumulada % 
certas maes 

o 14 14,43 14 14,43 
1 23 23 '71 37 3H, 14 
2 31 31 '9 5 6tl 70,09 
3 29 2 97"S 1:) 97 100,00 

I o t a 1 97 Tõo,oo 
Média aritmética= 1,77 
Varigncla = 1 ,07 
Desvio Padrão = 1 ,03 
Mediana = 2 

MJ\ES 11 APROVADAS 11 == 61 ,80% 

Tema 6 - Alimentação nos diferentes 
estados fisiológicos . 

Verificou-se que a média das respostas certas foi de 

2,60 para 5 questões e o desvio padrão 1,22; 88,65% das maes 
.f 

acertaram entre 4 e 1 questões. O valor mediano de acertos foi 

3 questões, o que significa que 50% das maes responderam até 3 
questões certas. 

, Foi verificado ainda que 53,59% das maes foram "aprE, 

d 11 • -va as, 1sto e,obtiveram acertos iguais ou superiores a 70% das 

questões. 

Tabela VII- Número de acertos-, freqUência de maes e %, freqUê.!!. 
cia acumulada e % obtidos no Tema 6 

NC: de treqüénc1aJ treqOencla: 
respostas de % acumulada % 
certas maes ' o 4 4, 1 2 4 4, 12 

1 1 3 1 3 '40 1 7 17,52 

Média aritmética = 2,60 

Variância = 1,49 
2 2tl 2ti,tlb 45 4b,3tl 
3 3 1 3 1 , 9 5 76 7H, 33 
4 14 14,43 90 92,7b 

Desvio Padrão = 1,22 

Mediana = 3 
5 I 7 7 '21 97 100,00 

TõtaT-I-97 100,00 
t1AES "APROVADAS" =53, 59% 



Tema 7 - P~dteção~aonse~vação e contaminação 

de alimentos. 
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Os dados referentes ao Tema 7 mostraram que a média 

das respostas certas foi de 3,84 para 7 questões e o desvio p~ 

drão 1 ,24; 79,38% das mães acertaram entre 5 e 3 questões. O 

valor mediano de acertos foi 4 questões, isto i, 50% das mies 

responderam até 4 questões certas. 

Verificou-se ainda que 32,88% das maes foram ·~prov~ 

da~! isto é, obtiveram acertos Iguais ou superlore~ a 70% das 

questões. 

TabeZ.a VIII- Número de acertos, freqUência de maes e %, 
freqUência acumulada e %,obtidos no Tema 7 

i I N<? de freqUêncla freqUência 
respostas de % acumulada % 
certas maes 

o 1 1 'o 3 1 1 , o 3 

1 2 2,06 3 3,09 
' 

2 9 9,27 1 2 12,36 
--r------·--· 

3 25 25,77 37 38,13 

4 3 1 31 , 9 5 68 69,08 
'--f--·--- --

5 21 21 '64 89 90,72 

6 7 7,21 96 97,93 
------

7 1 
I 

1 'o 3 97 100,00 
-

T o t a 1 97 100,00 I 

Média aritmética = 3,84 

Variância = 1 '56 
Desvio Padrão = 1 , 2 4 

Mediana = 4 

MÃES 11 APROVADAS 11 =32,88% 



Para verificar a relação entre o conhecimento das 

maes e o seu nível de renda e de escolaridade, visto que as p~ 

pulações de mães pela estratificação da amostra eram multo p~ 

quenas e desiguais, decidiu-se agrupar as mães somente em 2 nf 
veis de renda: 

1. <- Cr$ 2.000,00 

2 • .:::::- Cr$ 2.000,00 

constituídos de 49 e 48 macs, respectivamente. 

Adotou-se o mesmo procedimento em relação ao 

de escolaridade, obtendo-se 2 agrupamentos: 

1. ~ primário completo 

2. ~ primário completo 

co.nstituídos de 44 e 53 mães, respectivamente. 

n íve 1 

Verificou-se,através da Tabela IX, que as 49 maescom 

renda~ Cr$ 2.000,00 acertaram,em média, 28,84 das 59 questões; 

3 mães,portanto 6,12% foram aprovadas,isto é,obtiveram acertos 

iguais ou superiores a 70% do formulário. 

As 48 mães com renda~ Cr$ 2.000,00 acertaram, em me 

dia, 32,91 para 59 questões e 5 maes, portanto 10,41% delas, fo 

ram 11 aprovadas 11
, isto é, obt f veram acertos iguais ou super i ores 

a 70% do formulário. 

TABELA IX ;.. Número de acertos optidos no fo~ 
lário e freqüêncfn de ·~s por renda. 

U2 de HUDll .-

questões !E 2.000 00 > 2.ooo ot 
certas freaüencia freqüência 

o o o 
1 o o 
2 o o 
3 o o 
4 o o 

_2 o o 
6 o o 

r----2__ o o 
8 o o 
9 o o 

10 o o 
11 o o 
12 1 o 

t--
13 o o 
14 o o 
15 1 o 
16 o o 
17 o o 
18 o o 
19 2 o 
20 o o 
21 1 o 

.__~2 1 2 
23 6 l 
24 1 1 
25 o 1 
26 2 1 
2'L 6 1 
26 4 2 
29 o o 
30 1 5 
31 3 2 
32 2 4 

t-· -
.JJ. 2 1 
_.1!. 1 6 
35 2 1 
36 1 5 
37 1 2 
36 1 5 
39 1 1 
40 o 1 
41 o o 

r- 42 o 1 
43 1 2 
44 1 1 
45 1 o 
46 o o 
47 o o 
48 o 1 
49 o o 
50 o o 
51 o o 
52 o o 
53 o 

~- ·- o -· 
54 o o 
55 o o 
56 o o 

57 o -· o 
56 o o 

.59 o o 

renda~ Cr$ 2.000,00 

7enda> Cr$ 2.ooo,oo M&dia Britm&tica 

-25-
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Verificou-se, através da Tabela X, que as maes com 

escolaridade S a primário completo acertaram, em médla,27 que_! 

tões das 59 que compunham o formulário e que somente 2 maes,po~ 

tanto 4~54% delas, foram "aprovadas•, isto é, obtiveram 

iguais ou superiores a 70% das questões. 

acertos 

As 53 mães de escolaridade> a primário completo ace~ 

taram, em média, 34 das 59 questões e 6 mães, portanto 11,32%, 

foram .. aprovadas~ isto é, obtiveram acertos iguais ou superiores 

a 70% do formulário. 

TABElA I - N~e:ro de a.certos &btidos no formW.ário e 
!reqUêneia de mães por escolaridade 

N!l de e s eelari da.Cie 
~estões 

'OIS: primário > pricário 
eerta.a - eompléto co~1eto 

fl"(lg_üêneia fr~Uência 
o o o 
1 o o 
2 o o 
3 o o 
4 o o 
5 o o 
6 I o o 
7 o o 
8 o o 
9 o o 

10 o o 
11 o o 
12 1 o 
u o o 
14 o o --
15 1 o 
16 o o 
]_J_ o o 
18 o o 
19 2 o 
20 o o 
21 o 1 
22 5 1 
23 4 2 
24 2 o 
25 1 o 
26 1 __1 
?1_ 4 2 
28 2 3 
~ o o 
'30 4 4 
31 2 3 
J2 l 4 
1'3 2 1 
14 l 6 
'35 1 2 
36 2 4 
37 3 _1 

38 o 6 
39 1 l 
40 o l 
41 o o 
42 o 1 
43 1 2 
44 1 1 
45 o 1 
46 o o 
1'1 o o 
48 o 1 
49_ o o 
50 o o 
51 o o -l 
52 o o 
53 o o 
54 o o 
55 o o 
56 o o 
57 o o 
58 o o 
59 o o 

eacolaridade S pril:lário completo Média aritmética. - 27 
escolaridade > prituÍ.rio complew Média. a.ritm&tica • ))158 
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Para verificar a associação entre renda e conhecfmen 

to das mães, aplicou-se o TGste Quiquadrada. 

Teste Quiquadrado para a renda 

P1 : probabilidade de'~provação"das maes 
de renda ~- Cr$ 2.000,00 

t probabilidade de"aprovação"das maes 
de renda ~ Cr$ 2.000,00 

classificação renda Total 
~2.000,00 ~2.000,00 

aprovadas 5 3 8 

reprovadas 43 46 89 

T o t a 1 48 49 97 

x2 = 0,57 ( 

x·2 
( gt = 
( 

x2 < x2 
o (oC 0,05 = 

o· ( 

x2 = 3,8 o 

Conclusão: nao há diferença, ou seja, o conhecimen 

to das mães independe da renda. 

Aplicou-se também o Teste Quiquadrado para ver a as 

sociação com a escolaridade. 



Teste QuiquadPado para a eaooZaridade 

probabilidade de ~provaçio"das mies com 
escolaridade :> a primário completo 

probabilidade de ~provaçi6"das mies com 
escolaridade <a primário completo 

li o = 

classificação 

·aprovadas 

reprovadas 

T o t a 1 

x2 = 1 '4 3 

x2 x2 c::::: o 

Conclusão: 

escolaridade 
===- s To ta 1 

prImá rl o primário 
completo completo 

6 •2 8 

47 42 89 

53 44 97 

(gZ = 

x2 ( 
o ~~= 0,05 

x2 = 3,8 o 

-29-

2 2 Como X <:X aceita-se H o que nos le o o , 
va a concluir que a escolaridade não influi no conhecimento das 

maes. 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Comentários por Temas 

Tema 1 - Relação Saúde-Alimentação 

Apesar de terem as maes apresentado elevado númerooo 

acertos no Tema l, examinando as respostas às diferentes que~ 

tões que o compõem verificou-se que grande número de maes des 

conhece a relação que pode existir entre alimentação e tnstabi 

lidade emocional (questão 8}, sociabilidade (questão 13), bom 

humor (questão 5) c postura (questão 12). Observou-se ainda 

que os acertos estavam maciçamente concentrados em certos as 

pectos físicos da relação alimentação-saúde, tais como pele,de~ 

tese peso corporal, enquanto outros detalhes da aparência físi 

ca, como a aparência dos éabelos e das unhas (questões 2 e 11 ) 

nao estão, para essas mães, igualmente relacionados com a ali 

mentação. 

Esses fatos sugerem que saúde, para um grande numero 

dasmães, está simplesmente associada ã ausência de doença, nao 

sendo por elas percebido o seu conceito mais amplo que implica 

em uma qualidade de vida, para a qual a alimentação adequada re 

presenta contribuição fundamental. 

2? Marcondes , em seu trabalho sobre problemas de esc~ 

laridade, refere-se ã postura como indicador da situação de saú 

de do ser vivo, estando diretamente relacionada ao conforto,efi 

ciência e funções fisiológicas do indivíduo. Comenta ainda que 

a criança bem alimentada, entre outros sinais de saúde, conser 

vará o seu corpo em boa posição, seja em atitude estática, seja 

durante seus movimentos. 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Saúde Escolar 
31 de São Paulo , mostra que os defeitos de postura ocupam lugar 

importante entre os problemas de saúde dos ~scolares, influindo 

significativamente sobre o rendimento do aprendizado. 

Os dois trabalhos mencionados concluem pela necessi 

dade de se reconhecer a importância da relação entre postura e 

saúde e de divulgar essa Informação entre pais e professores em 

geral. 
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E interessante ressaltar o pequeno valor atribufdo ã 
relação alimentação e postur~. Multas mães acham que o esqu~ 

leto e os músculos nada têm a ver com a alimentação cottdianaoo 

indivfduo, pois as ••pessoas já nascem formadas 11
• 

Tema 2 - Os nutrientes~ suas principais funções efon 

tes aZimentaPes.Diferença entre atimento e 

nutriente. 

Nutrição~ o alimento i~gerido e que o organismo utl 

liza. O alimento~ composto de dffetentes nutrientes necessi 

rios para o crescimento e a saddel 

O organismo precfsa de nutrientes em quantidades va 

riãveis e adequadas ao seu desenvolvTmento e manutenção. 

Estudos no campo da bioqutmtca e da pesquisa vêm re 

velando, cada vez mais, a importância da adequação dos nutrien

tes para o status nutricional do tndlvtduo e da coletividade. 

E importante conhecer a diferença entre alimento e 

nutriente, que é o princfplo nutritivo nele contido. Todos os 

nutrientes necessários ao organismo são encontrados nos alimen 

tos. Entretanto, como não existe nenhum alimento que possua em 

sua composição todos os nutrientes indispensáveis, isto e, como 

nao existe o alimento completo, não basta a Ingestão de alimen 

to para que a nutrição adequada esteja assegurada. E também im 

portante saber que cada nutriente tem função e~pecrftca no org~ 

nlsmo, quais são as fontes alimentares dos nutrientes e quais 

sao esses nutrientes. 

que, 

calo 

(que~ 

Examinando as respostas do Tema 2 verificou-se 

para a maioria das maes, vitaminas têm função de fornecer 

rias (questão 16); a função da celulose não é conhecida 

tão 24), nem tão pouco a da água (questão 30). Embora reconhc 

çam que a protefna faz parte da composição do alimento, 

nhecem qual é a sua função no organismo (questão 27). 
desce 

Houve ainda grande número de respostas erradas para 

as questões 20 e 21, revelando desconhecerem quais nutrientes 

sao fornecidos por alimentos comumente usados na dieta brasilei 

ra. 
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Foi igualmente stgntftcattvo o numero de respostase~ 

radas para a questão 14, quando afirmaram que alimento e nutri 

ente são sinônimos. 

o elevado numero de erros nas respostas das questões 

comentadas sugere que extste eritre ~- mies um desconhecimento a 

centuado sobre: 
'I 

- diferença entra alimento e nutriente 

- funções dos nut~tente~ no organismo 

- quais nutrientes são encontrados em alguns allmeh ... 
tos de utilização triv1a1. 

~ oportuno acrescentar ainda que,em relação ã que~ 

tão 21, muitas mães, ao assinalarem a resposta errada, comenta 

vam que o arroz positivamente não era fonte de hidrato de carbo 

no porque era um amido. Isso mostra desconhecerem ainda que os 

dois são o mesmo nutriente, tendo, portanto, a mesma função es 

pecífica no organismo, sugerindo a necessidade de estarem me 

lhor informadas sobre a denominação dos nutrientes em geral. 

Tema 3 - Alimentos: funções e valor nutritivo 

Conhecer o valor nutritivo e~ funções dos alimentos, 

seja por identificar os nutrientes e suas fontes al imantares i~ 

ladamente, seja por admitir que os alimentos são constltuídosde 

nutrientes em composição variável, procurando as melhores com 

binações possíveis, é importante para se atingir um ótimo nutri 

cional. 

A tarefa da escolha de alimentos é atualmente muito 

complexa, sob a aparência da facilidade representada pela gra~ 

de variedade de produtos que cobrem as prateleiras dos superme~ 

cados. 

Outros fatores influem ainda na decisão de compra.R~ 

lacionam-se com o orçamento, a propaganda comercial, a escassez 

de tempo e ao número cada vez maior de indivíduos que comem so 

zinhos em casa ou em recantos pÚblicos, diminuindo o vínculo so 

cializador da refeição familiar. 

~ conveniente acrescentar ainda que o avanço da tec 

nologia de alimentos posto a serviço das indústrias de alimen 
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tos,está continuamente estudando artigos enriquecidos, de fórm~ 
las completas e que se misturam aos alimentos tradicionais nos 

estabelecimentos comerciais. 

Dentro desse contexto i evidente que o conhecimento 

seguro sobre a composição, função e valor nutritivo dos alime~ 

tos poderá influir na methorta dos padrões alimentares do indi 

vfduo e da coletividade. 

Examinando as respostas do Tema 3 verificou-~e que 

grande namero das mies, apesar de reconhecerem que a principal 

diferença entre os alfmentos i a sua composiçio (quest~o ~2lnio 
sabe comparar o valor nutrJtJvo de vários alimentos trlvlais, 

tendo sido grande o numero de respostas erradas para as que~ 

tões 17,31,35 e 43. Neste particular, verificamos ainda, duran 

te as entrevistas, que as respostas variaram mais ainda por i~ 

fluência dos hábitos alimentares e da moda. Muitas mães, entre 

as que optaram pelo maior valor nutritivo do ovo de codorna, co 

mentaram que ''todo o mundo hoje compra ovo de codorna, portanto 

deve ser bom". Semp:-e que o peixe fazia parte dos hábitos ali 

mentares da casa, a resposta ã questão 31 dava para este alimen 

to mais proternas do que para a carne, e vice-versa. 

Notou-se entre as mães um acentuado desconhecimento 

sobre a composição das frutas e verduras, tendo grande número 

das respostas ã questão 39 assinalado que "as frutas e verduras 

fornecem calorias e protefnas". 

Se, por um lado, as mães admitiram que os alimentos 

não têm o mesmo papel no organismo (questão 40), os dados forn~ 

cidos pelas perguntas comentadas acima mostram que as maes des 

conhecem quais são esses diferentes papéis dos alimentos, além 

de desconhecerem a composição de alimentos que estão adquirindo 

e utilizando freqUentemente na alimentação familiar. 

Tema 4 - Alimentação variada e equilibrada.Tabus 

alimentares. Carências nutricionais 

Uma alimentação variada tem maior probabilidade de 

fornecer ao organismo diferentes nutrientes, aproximando-se,por 

tanto, da dieta equilibrada. ~sabido que muitas espécies e 

BIBLIOTECA. 
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UNIVERS\Ot:.OE DE SÀV \I AUL() 
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combinações de alimentos levam ao Ótimo ingesta nutricional. 

Mas o alimento tem significado muito mai~ amplo do 

que o de apenas satisfazer uma necessidade fisiológica. Ele es 

tã ligado ao campo do emocional, do cultural c do simbólico. 

Assim é que fatores como crendices, tabus, tradições 

levam os indivfduos a rejeitarem para si e para o seu grupo uma 

série de alimentos. 

Além disso, marcadas preferências por determinados~ 

limentos ou tipos de preparação culinária podem contribuir para 

o estabelecimento de um padrão alimentar monótdho e tnadeq4ado. 

Num e noutro caso, se outras fontes de nutrientesque 

nao as dos alimentos rejeitados ou omitidos não se fizeram pr~ 

sentes na dieta, poderão ocorrer as carências nutricionais tão 

graves para a saúde. 

Vasta literatura sobre o assunto mostra que os gr~ 

pos mais vulneráveis a esse tipo de desnutrição são as mulheres, 

especialmente gestantes e nutrfzes, e as crianças até os 7 anos. 

Examinando-se as respostas do Tema 4, verificou - se 

que a grande maioria das maes efirmou que uma dieta equilibrada 

depende mais da quantidade do que da qualidade dos alimentosque 

a compoem (questão 47). 

E interessante observar que essa afirmação nao encon 

tra consistência se comparada com as respostas dadas ã questão 

22 do Tema 3, quando foi corretamente assinalado por grande nú 

mero das mães que a principal diferença entre os alimentos é 

devida ã sua composição. Isto parece sugerir que a expressão -

"dieta equilibrada 11 tem, para muitas mães, o sentido de preve~ 

ção de ganho de peso apenas. A ser assim, evidencia-se novamen 

te aqui que a composição dos alimentos não ocupa o lugar de prl 

meira importância como contribuição para a saúde do organismo • 

Foi muito alto o número de mães que erraram a que~ 

tão 32, mostrando desconhecerem a relação entre Vitamina O e ra 

quitlsmo. 

A questão 34, também referente a carências nutricio 

nals, mostrou que o conhecimento das mães é bastante variável • 

Nas relações ferro c anemia, vitamina A e pele, o desconheci 

menta foi muito grande. A relação bócio-iodo ocupou uma posl 
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ção intermediária na escala de acertos, enquanto que a maioria 

quase absoluta das mães apresentou bom conhecimento para as re 

lações entre dentes e flúor, vitamina C e resfriados. 

E interessante notar que esses resultados foram mui 

to semelhantes aos obtidos na aplicação dos dois pré-testes com 

as clientes do Centro de Saúde "Geraldo de Paula Souza", onde 

existe um programa regular de orientação sobre aplicáção de 

flúor na prevenção da cárie dental e a recomendação dó uso de 

frutas cítricas no tratamento e prevenção dos resfrtados. 

Os resultados da questão 42 indicaram que para a gm~ 

de maioria das mães o Instinto é um guta seguro para a seleção 

de alimentos. Isto confirma que o conhecimento da composição do 

alimento não é, para muitas maes, uma necessidade sentida. 

As respostas das questões 57 e 58, referentes a ta 

bus alimentares, pelo grande número de erros, mostram que mui 

tas mães sofrem a influência de tabus, podendo prejudicar sua 

saúde e a dos seus familiares, através da perpetuação de prátl 

cas proibitivas. 

Tema 5 Desjejum. Merenda esaolar 

A maioria dos nutrientes produz seu melhor trabalho 

no organismo quando agrupados com outros nutrientes. 

Cada refeição do dta deve, portanto, ser considerada 

nao só do ponto de vista do prazer e da saciedade ã fome, como 

da oportunidade que representa para a saúde do organismo em ter 

mos de contribuição ao ótimo nutricional diário. 

O desjejum,particularmente, deve ter boa composição 

nutricional e nunca ser escasso, visto que se segue a um perí~ 

d 1 d d 
. . 8 o pro onga o e JeJum 

11 Um estudo feito pelo Instituto do Cereal com base 

em 23 trabalhos científicos realizados nos Estados Unidos nos 

últimos 10 anos e publicados em revistas americanas especializ~ 

das em nutrição, faz uma análise da importância do desjejum na 
dieta diária estudando,entre outros o aspecto da relação entre 

desjejum e eficiência do trabalho durante o perfodo da manhã,e~ 

pecialmente nas últimas horas. Entre os indivíduos que tomaram 
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parte na experiência estão escolares, universitários e velhosde 

ambos os sexos. O estudo mostra alnda o efeito da omissão do 

desjejum e da sua composição inadequada, sobretudo em ptotefnas 

e o comportamento do rendimento escolar. Apresenta tambêm lnfor 

maç5es sobre o efeito prejudtctal ao organismo em geral quando 

as pessoas passam a utilizar o cafezinho como substftuto do des 
jejum. 

O desjejum é, entretanto, freqUentemente telegado a 

um plano secundário quando comparado ~s demais ref~t~Ses do dta. 

E facilmenete abolido ou alterada sua composição. Nos regimes 

de emagrecimento sem orientação médica é simplesmente substituf 

do por um cafezinho simples e o intervalo que medeia entre od~ 

pertar e o almoço passa a ser praticamente sustentado por ou 

tros "cafezinhos 11
• 

A omissão do desejejum e a pouca importância dada a 

sua composição nutricional são muito influenciadas pelos hábi 

tos alimentares da famflia, desenvolvidos nos primeiros anos da 

infância. 

A intensidade do ritmo da vida moderna é outro fator 

que tem contribufdo para o empobrecimento do prestTgio dessa re 

feição. 
18 Harris , em sua pesquisa sobre o desejejum de estu 

dantes de'turso Colegial, dá, como as principais causas para a 
\ 

omissão do desjejum ou hábito de fazer uma 11 refeição matinal rrui 

to leve 11
, as seguintes: 

1. Levantar tarde demais e nao ter tempo dtsponfvel 

para essa refeição. 

2. Não sentir fome tão cedo pela manhã. 

3. Não ter tempo ou disposição para preparar o seu 

próprio desjejum. 

4. Sentir-se mal depois de tomar o desjejum. 

5. A mãe nao preparar o desejejum para ninguém da ca 

sa. 

O estudo de Harris mostrou ainda que para muitos es 

tudantes o verdadeiro desjejum era o que eles faziam aos domin 

gos juntamente com os familiares e consideravam o que eles co 

miam de manhã nos demais dias da semana como um "simples quebra

-galho11. 
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As respostas do Tema 5 mostram que para um grande nú 

mero de maes o desjejum não tem a mesma importância das demais 

refeições do dia (questão 45). Houve ainda um numero expressl 

vo de respostas -que consideraram adequado o desjejum tradicio 

nal composto simplesmente de pão e uma xícara de café com leite, 

o que conflrma o desconhecimento sobre a vantagem de fa%er, em 

cada uma das refeições do dia, vartivels combinações de Mutri 

entes. 

Foi incluído no Tema 5 o assunto Merenda Escolar. d~ 

da a importância de uma alimentação adequada a ser tomada dura~ 

te as horas de aula. Ao lado dos programas de Governo que pr~ 

porcionam assistência alimentar aos escolares, a participação~ 

escola e das mães é condição indispensável para que os aspectos 

educativos desse serviço de saúde sejam assegurados. O conhecl 

mento que a mãe tem sobre o significado dessa refeição e sua 

participação ao preparar a merenda que seu filho leva ã escola 

sao importantes. 

Na escola onde se realizou c presente estudo não exls 

te fornecimento de gêneros para a Merenda, vra poder público. O 

pessoal da escola considera esse auxílio desnecessário, porque 

classifica a sua escola como de "bom nível sócio-econômico", on 

de todas as crianças trazem de casa ou adquirem diariamente na 

cantina a sua Merenda. 

Analisando as respostas da questão 50 vemos que gra~ 

de numero de mães considerou adequada uma merenda constitufda 

praticamente apenas de hidratos de carbono. Foi verificado ain 

da que muitas mães não achavam certa a merenda fndicada na 

questão, porém, não sabiam sugerir as modificações necessiriasã 

sua adequação, considerando-a apenas ~rrada por ser grande de 

mais e desse modo provocar a perda de apetite da criança, quede 

pois ••não almoçaria ou jantaria nais nada••. Outras mães manife~ 

taram-se contrárias a qualq~er merenda alegando também o receio 

de ••estragar o apetite do filho na hora da refeição em casa". 

~ interessante observar que, entre as mães que assi 

nalaram a resposta certa para a questao 50, muitas fizeram o se 

guinte comentário: 11 Por mim, eu incluiria o leite, mas a profe~ 

sora não deixa levar nem leite, nem suco de fruta, porque faz 

sujeira na classe 11
• 
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Vemos ar um tipo de comportamento que constitui bar 

reira as práticas adequadas de alimentação na escola e que deve 

ria merecer estudo mais aprofundado, mostrando a necessidade de 

melhor entendimento entre pats e professores. 

Tema 6 - AZimentação nos diferentes estados fisiotógicoa 

Alimentação adequada é a que satisfaz as necessid~ 

des qualitativas e quantitativas do organismo. Existem estados 

fisiológicos, como a gestação e o aleitamento, e pertodos do 

desenvolvimento, como a adolescência e o 1~ ano de vida, que P~ 

dem cuidados especiais com a alimentação. 

A relação entre o estado de nutrição da mae, a evolu 

çao da gestação, c a saúde do feto tem sido objeto de muitos es 

tudos. A gestação constitui, provavelmente, o maior esforço fi 

siológico e a mais comum das alterações principais dos proce~ 

sos biológicos normais aos quais a mulher é submetida ao longo 

de sua vida. 

Da mesma maneira podemos dizer que durante o aleita 

mento, considerando que a composição do leite é determinada~~~ 
cipalmente pela dieta alimentar da mãe e as quantidades diárias 

consumidas pelo bebê, o organismo da mãe tem necessidades nu 

tricionais bem aumentadas em nutrientes protetores, como as pr~ 

ternas e reguladores, como os minerais e as vitaminas,lncluindo

-se ainda os hidratos de carbono pela sua função energética. 

Entretanto, essas novas necessidades não significam 

"comer por dois", nem o conformismo de "perder um dente para c2_ 

da gestação e aleitamento havidos", nem ainda o condicionamento 
8 de excessivo e perene ganho de peso 

A adolescência e a primeira infância, pelo ritmo ac~ 

lerado de crescimento e desenvolvimento, precisam de nutrientes 

em quantidades maiores do que os indicados ~o adulto normal,se~ 

do então particularmente importante a presença das proternas. 

A nutrição adequada pode ser alcançada através de dt 

ferentes regimes alimentares variáveis de uma fam~lia a outra 

ou de uma região a outra. O conhecimento sobre o valor nutriti 

vo dos alimentos poderá contribuir de modo essencial para que 
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as normas alimentares habitualmente adotadas pelos indivíduos 

sejam sabiamente modificadas durante esses estados fisiológicos 

e o crescimento. 

Entretanto, é justamente durante a gestação e o alei 

tamento que se manifestam, em toda a sua plenitude, os aspectos 

da cultura reveladores de paijr5e~ alimentares adquiridos desde 

a inf~ncia e que devem ser ir~dtct~nalmente transmitidos is g~ 

rações seguintes. Nessas práticas a seleção do alimento está 

condicion~da ao seu valor simbólico e não tem qua1quer rela~ão 

com composição nutricional. 

Examinando as respostas do Tema 6, verificamos que 

a grande maioria das mães desconhece que o leite é importantep~ 

ra o crescimento do escolar, Ignorando ainda a relação entre~~ 

ternas e crescimento (questão 29). Para elas, o leite é fonte 

energética. O desconhecimento da composição do leite revelou

-se ainda pelo número grande de respostas erradas à questão 36, 
afirmando que ele é rico em ferro e não em proteínas. 

As respostas das questões 29 e 36 acima comentadas 

são consistentes quanto ao desconhecimento da composição de all 

mentos habitualmente utilizados na alimentação da família,já re 

velado e comentado em relação ao Tema 2. 

Foi ainda bem evidenciado que muitas maes desconhecem 

a Importância do papel das proteínas nos períodos de crescimen 

to. 

( interessante, porém, observar que a questão 37, do 

Tema 6, que se refere à deficiência de protefnas nos primeiros 

anos de vida e a conseqUência sobre o desenvolvimento do cére 

bro, foi respondida com elevado número de acertos. Parece ter 

influído nesse conhecimento a informação atualmente muito difun 

dida pela imprensa, revistas, programas de TV e outros meios de 

comunicação de massa, sobre a relação estreita entre cérebro e 

proteínas, muitas vezes até com caráter de sensacionalismo. 

Quanto ã questão 59, grande número de mães indica 

a necessidade de aumentar o consumo de sopas e doces durante a 

gestação, sugerindo a canjica e cerveja, além dos demais já ci 

tados para o período de aleitamento. Isto veio mostrar que há 

desconhecimento das reais necessidades nutricionais próprias a 

esses estados fisiológicos. 
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Tema 7 - Proteção~c~nse~vação e contaminação de atimentos 

A maneira pela qual um a1imento é manuseado influi 

na quantidade e qualidade dos nutrientes que contém, na segura~ 

ça para a saúde do indivfduo, aparência, gosto e custo. 

A expressão manuseio engloba tudo o que acontece ao 

alimento desde que está sendo cultivado, processado, armazenado, 

até sua preparaçao para o consumo. 

~ Tmportante,páta a sàúde individual e cbtetiva, que 

as pessoas reconheçam a relação entre manuseio e qualidade nu 

trltiva dos alimentos. Devidamente informadas, estão mais cap~ 

citadas para assumir uma atitude crftica positiva quando fazem 

sua aquisição de alimentos e para avaliar técnicas 

corretas. 

culinárias 

As maes, principalmente, ou os responsáveis pelo pr~ 

paro da alimentação da famflia devem ter cuidados quanto ã pr~ 

teção, conservação e contamrnação de alimentos. 

Examinando as respostas do Tema 7 v~riflcou-se que 

muitas maes consideram que a higiene na preparação dos alimen 

tos é menos importante para a saúde do que o reconhecimento de 

estarem ou nao estragados {questão 52). Pelas respostas a que~ 

tão 51, muitas mães desconhecem a finalidade do processo de pa~ 

teurização, não tendo sido poucas as que assinalaram como certa 

a alternativa b: 11 para não precisar vacinar as vacas". 

Uma grande maioria das mães admitiu que o suco de 

frutas tem maior valor nutritivo do que as frutas inteiras(que~ 

tão 54), confirmando assim a observação que fizemos para as ou 

tras questões referentes ã composição dos alimentos quando mos 

traram desconhecer o papel da celulose no organismo. Ainda em 

relação à questão 54, várias mães assim se expressaram: 11 O suco 

tem tudo o que a fruta tem e, além disso, é muito mais fácil de 

tomar. Basta preparar e deixar guardado na geladeira." 

Na questão 53 grande número de mães considerou cer 

to preparar as verduras com antecedência para que suas vltami 

nas sejam melhor aproveitadas, mostrando desconhecerem a labil i 

dade de algumas vitaminas. Essa resposta foi consistente em re 

lação à questão 54, anteriormente comentada. 
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Apesar do elevado número de respostas certas para a 

questão 49 mostrando que a geladefra apenas conserva os alime~ 

tos, houve grande número de maes que afirmaram que o congelame~ 

to altera o valor nutritivo da carne (questão 57) ao ponto de 

não adquirirem esse produto pois 11 a carne congelada não é mais 

carne. Faz mal 5 saúde 11 • 

Verificou-se também que entre as maes é bastante di 

fundida a prática de adicionar bicarbonato de sódio ã cocçao 

das verduras (questão 55), e que 11 não ocorre nenhuma alteração 

na composição nutritiva do alimento·~ 

4.2. Considerações Gerais 

Estudos na área de Educação Nutricional referldosnos 

trabalhos nacionais e estrangeiros citados nesta pesquisa apr~ 

sentam, como ponto comum, a necessidade fundamental de se In 

cluir o envolvimento das famflias,e principalmente mães,nos pr~ 

gramas propostos. E de capital importância reconhecer a influ 

ência da mãe no status nutricional das crianças, sobretudo as 

bem pequenas, razão pela qual todas as pessoas devem possuir 

tais conhecimentos de nutrição que as capacitem para fazer esco 

lhas adequadas de alimentos. 

A educação nutricional deve começar cedo na vida,pr~ 

longando-se durante a existência, e a idade pré-escolar é a 

mais favorável para o início desse aprendizado. 

Os trabalhos que abordaram especificamente os conhe 

cimentos de nutrição de mães concluíram que esses conhecimentos 

são baixos e devem ser melhorados. 

E Õbvio que toda mulher julga possuir conhecimentos 

de nutrição, assumindo, logo que se casa, o papel de respons~ 

vel pela alimentação da rnmfl las tomando decisões quanto à esco 

lha e preparação de alimentos. 

Conforme o enfoque por ela atribuído ã alimentação e 

nutrição, podem resultar práticas alimentares que influirão ne 

gatlvamente na qualidade da vida familiar, com sérias conseqUê~ 

elas sobre a saúde de seus membros, especialmente os maisjovens. 
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E também destacado o papel da escola como instituição 

formal de ensino, cabendo-lhe contribuir para a elevação dos 

níveis de conhecimentos de saade das pessoas. No Brasil existe 

a obrigatoriedade do ensino da Sa~de, de que Nutrição é parte 
, 

prec1pua, nas Escolas de 1~ e 2~ graus. 

Entretanto, para que a escola possa ensinar Nutrição 

visando a mudanças de comportamento ela precisa, além de profe~ 

seres com sólidos conhecimentos no assunto, adequar o Programa 

pretendido à realidade das famfllas dos seus alunos, pois con 

forme sejam os padrões culturais e as práticas alimentares aí 

existentes, longe de possibilitarem o reforço para as ações edu 

cativas, podem constituir sérios entraves ã consecução dos obj~ 

tivos da escola. 

A adequação do Programa de Nutrição da escola ao ní 

vel dos conhecimentos das mães constituiu um dos pontos básicos 

do presente estudo. 

Na falta de trabalhos previamente existentes que nos 

indicassem quais conhecimentos de nutrição as mães de escolares 

ingressantes no 1~ grau possuem, foi utilizado, para elaboração 

do instrumento de coleta de dados destinado à obtenção desses 

conhecimentos, o conteúdo do Tema 11 11 Comer melhor para viverrre 

lhor 11 do Programa de ensino da Saúde no Primeiro Grau
28

• Trata-=

-se de um guia curricular para orientação aos professores, pr~ 

parado com recursos financeiros do Instituto Nacional de Pesqul 

sas Educacionais 1 Ministério de Educação e Cultura que vem se!!. 

do testado e utilizado por algumas escolas de 1~ grau do Estado 

de São Paulo. Abrange assuntos básicos de nutrição cujo conhecl 

mente 11 todas as pessoas devem possuir, se pretendermos erradicar 
- - 37 a ma nutriçao atualmente prevalente no mundo'~ 

Além da identificação o presente estudo procurou es 

tabelecer uma qualificação dos conhecimentos demonstrados pelas 

mães pesquisadas, para que os professores da escola pudessem p~ 

nejar melhor a estratégia a ser empregada, se quisessem 

lhar também com as mães de seus alunos na programação de 

t r aba 

Nutri 
de çao. Para tal, foi fixado o nível de 11 aprovação 11

, isto ê, 
11 conhecimentos suficientes 11 correspondente a acertos iguais 

superiores a 70% das questões do formulário aplicado. 

ou 

Concluímos que foi possível aval i ar os conhecimentos 
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das maes pesqulsadas a pertlr da metodologia proposta. 

A análise dos dados obtidos através desses critérios 

levou-nos a admitir que os conhecime~tos são baixos e que nem 

a renda familiar, nem o nível de escolaridade das mães fnfluí 

ram na sua probabilidade de "aprovação". 

Isso contradiz os trabalhos de Sims e colaboradorei4 

e Al-lsi e colaboradores 2 que encontraram uma estreita relação 

entre o nível de escolaridade e renda famTliar e conhecimentos 

de nutrição de mães. 

- 1 Tambem Adamec ao discutir os resultados de seu tra 

balho concluiu que os conhecimentos de nutrição das maes foram 

bastante variados e fot principalmente entre as mais jovens e 

as operárias que esse nrvel de conhecimentos apresentou-se mais 

baixo, associando a condição de menor renda existente entre as 

maes operárias, com os dados encontrados. 

Ao propor seu modelo teórico de eco-sistema para o 

d d d • r - · .. 1 s· 34 estu o o status e ma nutr çao em cr1anças pre-esco ares 1ms 

coloca a mãe, numa família nuclear, em posição central devido 

ao papel que representa no fluxo de informações e energia den 

tro do sistema familiar. "Ela age como o elo principal entre o 

ambiente externo e os membros da família porque é tipicamente 

responsável pela preparação e distribuição de energia(alimentcl•• 

Para explicar esse fluxo de informações e energia o modelo 'in 

clui variáveis como atributos psico-sociais da mae, disponibill 

dade e uso de recursos, raça, montante e fonte de renda familiar, 

ocupaçao e educação dos pais, considerando a influência pote~ 

cial desses componentes ambientais sobre o ingesta de nutrien 

tes da criança e conseqUências no seu status nutricional e de 

senvolvimento. Ao referir-se à avaliação do ingesta alimentar, 

procurando relacionar padrões dietéticos específicos de crfan 

ças com certas condiçÕes do seu sistema de vida, tal como ren 

da familiar, cita os resultados dos trabalhos de Lund e Burk 

que mostraram uma "significativa associação entre o ingesta nu 

tricional de Vitamina A e ácido ascórbico com vários parâmetros 

sócio-econômicos, principalmente renda familiar e educação da 

mãe 11
, e os estudos de Owen e Kram que notaram 11diferenças nos 

ingestas alimentares diários de crianças de famílias pobresq~~ 

do comparados com os de crianças de famílias de rendas mais al 

tas 11
• 
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2 Al-lsl e colaboradores propuseram-se principalmente 

a estudar a influência da escolaridade formal das mães nos p~ 

drões de desenvolvimento de seus filhos avaliando,além dos co 

nhecimentos de nutrição e as práticas nutricionais das maes, os 

padrÕes de crescimento de duas crianças com menos de cincoanos 

em cada família, através das tomadas de peso e altura, circunf~ 

rências craneana e do bíceps. Encontraram que as crianças cujas 

mães possutam o mais alto nfvel de escolaridade apresentavam um 

melhor padrão de crescimento e concluíram: 11 se bem que os P!!. 

drões de desenvolvimento sejam atingidos por muitos fatores eco 

lógicos, a nutrição desempenha o papel mais importante na dete~ 

mlnação dos padrões de crescimento das crianças e o status nu 

triclonal das crianças parece ser afetado pelo nível de escola 

rfdade das mães''. 

1 Adamec realizou sua pesquisa sobre conhecimentos de 

nutrição das mães, como subsídio para o planejamento de uma cam 

panha de Educação Nutricional em âmbito nacional. Os dados mos 

traram a existência de um padrão mais baixo desses conhecimen 

tos sobretudo entre as mães da parte leste do pafs, isto é,mães 

operárias. Os programadores da Campanha propuseram sua realiza 

ção junto a população nacional de mães, sugerindo ênfase esp~ 

cial para as mães operárias cuja condição de menor renda parece 

influenciar seus conhecimentos e regras de preparação de alimen 

tos. 

E certo que esses trabalhos se desenvolveram de 

neira multo diversa da apresentada no presente estudo. Os 

ma 
,. 

p él!_ 

ses, sistemas de vida, a abrangência e os instrumentos utiliza 

dos pelos autores citados constituem,por si só, expressiva refe 

rência. 

Assim, acreditamos que a razao para as diferenças de 

resultados por nós encontrados pode estar no fato de que o pr~ 

sente estudo fol realizado em apenas uma escola. Evidencia-seas / 

sim a conveniência de serem esclarecidos aspectos complement!!_ 

res através da repetição de pesquisas semelhantes, utilizando 

amostras maiores de populações de mães, estratificadas segundo 

diferentes características das comunidades em que se situam as 

escolas de 1~ grau do sistema público estadual e empregando mais 

de um tipo de instrumento de coleta de dados. 
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Uma outra possibilidade é que os testes estatísticos 

1 ( 2 • -)-rea izados X para tabelas de assoctaçao nao tenham sido 

suficientemente poderosos para detectar possíveis diferenças d~ 

vido a não estar satisfeita a condição de simetria das dfstri 

buições utilizadas. 

O esclarecimento de aspectos complementares é tanto 

mais válido quando reconhecemos que nem sempre os conhecimentos 

de nutrição enunciados por uma pessoa correspondem às suas pr~ 

ticas alimentares. Informações referentes à conduta alimentar 

das famílias,' principalmente mães, deveriam fazer parte das pe~ 

qulsas cujo objetivo fosse a adequação dos Programas de Nutri 

ção das Escolas ao nível da vida familiar de seus alunos. 

Se a escola em que foi efetuado o presente estudo 

considerar indicado promover aulas de Nutrição is mães, poderá, 

com base nos dados obtidos, estabelecer um conteúdo que dê ênfa 

se aos assuntos de Nutrição onde os conhecimentos se revelaram 

mais deficientes, deixando para outras ocasiões, ou mesmo dis 

pensando, a Inclusão de t6ptcos que aJcapçaram os maiores índi 
I 

ces de aprovaçao. 

A Associação de Pais e Mestres pode ajudar a escola 

e as maes estudando a melhor forma, dentro das condições da es 

cola e dos recursos disponíveis, de utilizar os dados colhidos 

neste estudo, para conseguir a elevação do nível dos conhecimen 

tos de Nutrição. 

E possível ainda que outras escolas, cujas situações 

funcionais sejam semelhantes às da selecionada, possam aprovel 

tar dados sugeridos por este estudo • 

. i: -.': 
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5. CONCLUSÕES 

Do estudo realizado podemos extrair as seguintes con 

clusões: 

1. Os conhecimentos de nutrição das maes entrevis 

tadas sao deficientes. 

2. Os conhecimentos demonstrados independem do nf 

vel sócio-econômico e da escolaridade das mães. 

3. Houve variação no grau de conhecimentos nos di 

versos temas de nutrição enfocados no estudo. 

4. A fim de que a escola consiga, por parte da fa 

mfl ia, reforço para seu ensino, é indispensável que as maes po~ 

suam conhecimentos básicos de nutrição. 

5. Cabe à escola como instituição social que man 

tém contacto com toda a população através do educando, a respo~ 

sabil idade de estimular o preparo das mães em nutrição. 

6. Outros estudos deverão ser efetuados através da 

repetição de pesquisas semelhantes para fornecer mais subsfdios 

às escolas. 

* 
* * 



6. SW!MARY 

This paper describes a study carried out to evaluate 

nutrition knowledge of mothers of children who were 

entcrlng on~e pubttc elementary schoot In the State 

of São Paulo, Brazit. 

The study was limited to basic nutrltion 

essencial to lndivtduals when having to 

their food selectlon. 

knowledge 

decide upon 
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ANEXO A A. 1 

UNIDADE II - COMER MELHOR PARA VIVER MELHOR 

la. S~RIE 
OBJETIVOS 

E PRATICAS 

OBJETIVO 
COGNITIVO: 

Compreensão de 
que: 

As pessoas, os 
animais e as 
plantas neces 
sitam de ali 
men to para cre.! 
cer. 

OBJETIVO 
AFETIVO: 

Disposição pa 
ra comer ali 
mentos varia 
dos e experimen 
tar alimentos
diferentes. 

SUGESTAO DE 
CONTEODO 

IMPORTÂNCiA 
DOS ALIMENTOS 
PARA A ViDA E 
O CRESCU1ENTO 
DO HOMEH, DOS 
ANIMAIS E DAS 

PLANTAS: 

- Importância 
para o ho 
mem da ali 
mentação va 
riada. -

- Importância 
da seleção 
adequada do 
lanche. 

- Cuidados: 

.l~vagemdas 
maos antes 
de comer. 

.embalagem 
adequada do 
lanche • 

• mastigação 
suficiente 
dos alimen 
tos • 

• tranqüili
dade ã ho 
ra das re 
feiçÕes. -

2a. S~RIE 
OBJETIVOS 

E PRATICAS 

OBJETIVO 
COGNITIVO: 

Compreensão de 
que: 

Os alimentos 
fornecem ener . ..... 
g1.a e contr.!:_ 
buem para o 
crescimento do 
organismo. 
A alimentação 
adequada exige 
do indivÍduo 
o consumo de 
vários tipos de 
alimentos e a 
ingestão de ... 
agua. 

OBJETIVO 
AFETIVO: 

Disposição P.! 
ra aceitar os 
alimentos dos 
tipos estudados. 

PRÁTICAS DE 
SA0DE: 

Ingerir alimen 
tos dos vários 
tipos. Contro 
lar o consumo 
de doces,refri 
gerantes e fã 
rinãccos. 
Comportar-se a 
dequadamente du 
rante as refei 
çoes. 

SUGESTÃO DE 
CONTEOOO 

IMPORTÂNCIA 
DOS ALIHENTOS 
PARA O CRESCI 
MENTO DO ORGA 
NISMO E O FOR 
NECIMENTO DE 

ENERGIA: 

NECESSIDADE DO 
HOMEM EN RELA 
ÇÃO A: 
-Tipos de ali 
mentos: 
.frutas e ver 
duras 

.leite e de 
rivados 

.carne,ovos, 
leguminosas 
(feijÕes) 

.cereais e 
feculentos. 

-Água: 
.ao natural 
.contida nos 
alimentos 

.adicionaca 
na prepara 
ção dos ali. 
mentes. 

REFEixÕE~: 
-Impo rt ancu1 

de cada re 
feição: 
.primeira re 
feição dod:iã 

.almoço 

.lanche 

.jantar 
-Cuidados: 

.horário re 
gular para 
as refeições 

.ingestão de 
alimentos a 
dequados em 
quantidade 
equilibrada 
em todas as 
refeiçÕes 

.controle da 
ingestão de 
doces refri 
gerantes e 
farináceos 

.manutençao 
do ambiente 
agradável. 



II.COMER MELHOR PARA VIVER MELHOR A.2 

3a. S~RIE 4a. S~RIE 

OBJETIVOS E 
E PRATICAS 
OBJETIVOS 

COGNITIVOS: 

Compreensão de que: 

Os alimentos têm 
funções no organis 
mo que contribuem 
para o bem estar 
do indivíduo e efi 
ciência no trabã 
lho e no estudo. 

A alimentação ade 
quada inclui ali 
mentos variados e .. 
agua. 

A preparação dos 
alimentos requer 
cuidados de higi~ 
ne. 

OBJETIVO 
AFETIVO: 

Interesse em sele 
cionar alinentos 
que garantam uma 
alimentação diá 
ria adequada. 

PRÁTICAS 
DE SArJDE: 

Utiliza~ alimen 
tos locais e dã ... 
epoca. 
Cultivar horta ca 
seira e criar ani 
mais de pequenÕ 
porte para a prÕ 
pria alimentação~ 
Comportar-se ade 
quadamente às re 
feiçÕes. 
Beber leite todos 
os dias. 
Controlar a inges 
tão de água duran 
te as refeiçÕes.-

SUGESTAO DE 
CONTEODO 

IMPORTÂNCIA 
DOS ALIMENTOS PA 
RA A SAtÍDE E A EFI 
CIÊNCIA NO TRABA 
LHO E NO ESTUDO. 

Necessidade do Ho 
mem em Relação aos 
Alimentos: 
-FunçÕes dos ali 
nentos: 
• construçao e re 
paração dos te 
c idos 

• fornecimento de 
energia 

• regulação do fun 
cionamento do ar 
ganismo. 

-Alimentação diá 
ria: 
.inclusão de ali 
mentos variados: 

-frutas e verdu 
r as 

-leite e derivad~ 
-carne~ovos, legu 
minosas(feijÕes) 

-cereais feculen 
tos 
.utilização de 
alimentos segun 
do: -

-produ~ão legal 
-estaçoes do ano 

.importância do 
leite na alimen 
taçao diária. -

-Água: 
.quantidade re 
querida pelo or 
ganismo em fun 
ção de idade ,tem 
peratura ambien 
tal,exercício e 
umidade 

• controle da in 
gestão durante 
as refeiçÕes. 

-Produção domici 
liar de alimentos! 
• criação de aves 
e animais de p~ 
queno porte 
.horta caseira. 

-RefeiçÕes: 
-Cuidados de hi 

giene na prepara 
ção e manipulã 
ção dos alimen 
tos 

OBJETIVOS 
E PRATICAS 

OBJETIVOS 
COGNITIVOS: 

Compreensão deque: 

Os alimentos con 
tem substâncias 
que f orne c e 1!1 en e r 
gia,constroem e 
reparam os teci 
dos e regulam o 
funcionamento do 
organismo . 

Alguns alimentos 
têm maior valor 
nutritivo do que 
outros. 

A alimentação di 
âria requer a in 
clusão de alimen 
tos de valor nu 
tritivo alto. 

O valor nutriti 
vo dos alimentos 
pode ser conser 
vado através de 
cuidados corretos 
no armazenamento 
e preparaçao. 

OBJETIVO 
AFETIVO: 

Reconhecimento 
das refeiçÕes co 
mo um momento a 
gradãvel de con 
vívio familiar e 
social. 

PRÁTICAS 
DE SArJDE: 

Incluir alimentos 
de alto valor nu 
tritivo na ali 
mentação diária~ 

Ajudar a pÔr e 
tirar a mesa . 

Tomar pelo menos 
um copo de leite 
diariamente. 

SUGEST~O DE 
CONTEODO 

IM:PORTÃNCIA DOS 
ALiMENTOS PARA O 
RENDIMENTO NO 'IRA 
BALHO,RENDIHENTO 
NO. ESTUDO E PARA 
A VITALIDADE GE 
RAL: 

-Fornecem ao or 
ganismo substân 
cias para serem 
queimadas com 
liberação de e 
nergia( fontes: 
açúcar, gord urm) • 

-Fornecem subs 
tâncias que o or 
ganismo utilizã 
na construção e 
reparação dos te 
c idos (fontes :Cãr 
ne,ovos, leite-;
feijÕes). 

-Valor dos alimen 
tos: 
.alimentos de 
maior valor nu 
tritivo(leite'7 
carnes e vísce 
ras,pescado, T 
queijo ,verduras, 
frutas ,feijÕes, 
ovos). 

REFEIÇÕES: 

-Oportunidade de 
convívio fami 
liar e social 
durante as re 
feiçÕes. 

-Arrumação da me 
sa e apresenta 
ção dos pratos 
como fatores que 
influenciam o 
apetite. 

-Conservação do 
valor nutritivo 
dos alimentos ' 
(armazenamento 
e preparação) . 



II. COMER MELHOR PARA VIVER MELHOR 

Sa. SfRIE 

OBJETIVOS E PRATICAS 

OBJETIVOS COGNITIVOS: 

Compreensao de que: 

Os alimentos contêm nutri 
entes (proteínas,carboidra 
tos, gorduras, vitaminas , 
sais minerais, âgua, celu 
lose). 

A alimentação equilibrada 
diária inclui nutrientes 
em quantidade suficiente e 
qualidade adequada. 

OBJETIVO AFETIVO : 

Disposição para ingerir a 
limentos que contenham os 
diversos nutrientes. 

PRÁTICAS DE SA0DE : 

Con~umir alimentos em quan 
tidade suficiente e qualT 
dade adequada ãs necessidã 
des individuais. 

SUGESTAO DE CONTEODO 

IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS EM 
FUNÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO 

- Composição dos alimentos 
(nutrientes). 
• proteínas: 

- função princiEal: constr~ 
ção e reparaçao dos teci 
dos. 

- fontes: carnes, ovos, le! 
te, leguminosas, cereais 
integrais. 
• carbohidratos: 

- função principal: forneci 
mente de energi-a. 

- fontes: cereais e deriva 
dos e feculentos 
. função principal: forn~ 
cimento de energia 

- fontes: Õleos e gorduras 
vegetais e animais. 
• vitaminas: 

- função: regulação do fu~ 
cionamento do organismo -
(principais vitaminas: A, 
C, D, E, K, complexo B) 

- fontes: verduras, frutase 
cereais integrais 
• fu~ção princ!pal: cons 
truçao (formaçao dos ~~ 
sos, dentes, constituiçao 
de hemoglobina) 

- fontes: alimentos de ori 
gem animal, verduras e 
frutas, cereais integrais . 

• celulose: 
função: regulação das 
funções intestinais 

- fontes: alimentos de ori 
gem vegetal (frutas e ver 
duras). 

- Alimentação equilibrada: 
. organização da aliment! 

ção diária atendendo a 
qualidade e ã quantida
de. 

A.3 



A.4 
• II. COHER HELHOR PARA VIVER r1ELHOR 

-----·---·-·-----------------------
6a. S!:RIE 

-· ·-·-··--·-··---.. ·---------·-----·---·--------
09JF.T!VOS E PRATICAS 

OBJETIVOS COGNITIVOS: 

Compreensão de que: 

Maior consumo de proteinas ~ 
indispensável ao organisno na 
fase de crescimento. 

As proteínas de origem vegeaü 
quando bem combinadas~ podem 
suprir a falta de proteinasde 
origem animal. 

A alimentação deficiente cau 
sa prejuízos ã saúde. 

O conhecimento das causas da 
alimentação e nutrição defi 
cientes ajuda o indivíduo a 
tomar medidas para evitá-las. 

A alimentação adequada da fa 
mÍlia exige planejamento. 

OBJETIVO AFETIVO: 

Responsabilidade pela escolha 
de sua alimentação. 

PRÁTICAS DE SA0DE: 

Colaborar na seleção e compra 
de alimentos para . o consumo 
familiar. 

SUGESTÃO DE CO!!TEODO 

IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS PA 
RA A SAÚDE: 

- As p e c t os g e r a i s : v a 1 o r nu t ri 
tivo dos alimentos segundo 
a qualidade e quantidade dos 
nutrientes. 

importância das proteínas 
na fase de crescimento 
possibilidade de suprir a 
falta de proteínas de ori 
gem animal, por proteínãs 
de origem vegetal bem com 
binadas. 
o tecido adiposo como con 
seqiiência do armazenament:Õ 
de excesso de gorduras e 
carbohidratos no organis
mo. 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE 
FICIENTES: 

- Causas~ 
. Consumo insuficiente de 

alimentos 
• destruição de elementos_nE_ 

tritivos por preparo ina 
dequado. 

• tabus alimentares 
• baixo aproveitamento dos 

alimentos devido a defei 
tos metabÓlicos • 

. perdas excessivas de san 
gue (hemorragias) 

• doenças do aparelho dige~ 
tivo (parasitoses). 

- Conseqliências em relação a: 
• crescimento e desenvolvi 

mento 
• aprendizagem 
• equilÍbrio emocional 
• atividade física 
• resistências ãs infecçÕes. 

- Doenças carenciais mais co 
muns na região. 

- Alimentação da família: 
• seleção e compra dos ali 

mentos -• conservaçao e armazenamen 
to dos alimentos -

• manipulação e preparo dos 
alimentos 

• alimentação e renda fami 
liar. 



• II.COMER MELHOR PARA VIVER MELHOR 

7a. S:gRIE 

OBJETIVOS E PRATICAS 

OBJETIVOS COGNITIVOS: 

Compreensão de que: 

O peso e a aparência são in 
fluenciados pela dieta con 
sumida. 

Cada fase da vida e cada si -tuaçao em que se encontra o 
indivíduo exige uma dieta a 
propriada. 

Os alimentos podem passar 
por processos especiais que 
concorrem para sua conser 
vação, proteção e/ou enri 
quecimento. 

A alimentação de uma comuni 
dade ê influenciada por seus 
padrÕes culturais. 

OBJETIVO AFETIVO: 

Valorização da alimentação 
equilibrada para manutenção 
da saúde e da boa apareneia. 

PRÁTICAS DE SA0DE: 

Controlar o peso. 

Buscar orientação medica na 
realização de regimes ali 
mentares para aumento ou re 
dução do peso. 

SUGESTAO DE CONTEODO 

IMPOR~ÂNCIA DOS ALIMENTOS 
NO CONTROLE DO PESO: 

- Peso normal 
- Obesidade e deficiência de 

peso: 
• causas 
• desvantagem e perigos. 
Práticas alimentares da fa 
mília e peso. 
Dieta e controle de peso(ne 
cessidade de dieta indivi . - ..,.. 
dualiznda sob superv1sao m~ 
dica). 
Alimentação na adolescência: 
. fatores que influenciam ' 

práticas alimentares na 
adolescência 

• efeitos da alimentação so 
bre a aparência (pelo~ ca 
belo, olhos) 
efeitos da alimentação s~ 
bre a eficiência e força 
física. 

- Alimentação da gestante e 
da nutriz. 

TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

- Conservação e proteção dos 
alimentos (refrigeração,pas 
teurização, esterilização,oo 
sidratação, embalagem). -

- Enriquecimento dos alimentos: 
• com vitaminas 
. com sais minerais 
• com proteínas 

ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE 

- PadrÕes culturais: 
. alimentação tradicionalda 

região 
• tabus e práticas alimenta 

res comuns ã região e pre 
judiciais ã saúde. -

• Recursos locais. 

A.5 



II. COMER MELHOR PARA VIVER MELHOR 

OBJETIVOS E PRATICAS 

OBJETIVOS COGNITIVOS: 

Compreensão de que: 

A conservação inadequada e 
a falta de proteção dos ali 
mentos possibilita sua con 
taminação. -
Cada fase da vida e cada d 
tuaçao em que se encontra 
o indivíduo exige uma die 
ta apropriada. 
A alimentação sadia é uma 
responsabilidade individual 
familiar, comunitária e in 
ternacional. 

OBJETIVO AFETIVO: 

Julgamentos sobre o valor 
e os problemas de nutrição 
da prÓpria família e da co 
munidade. 

PRÁTICAS DE SA0DE: 

Desenvolver plano para a 
correta utilização dos re 
cursos alimentares da comu 
nidade. 
Avaliar a propaganda e as 
informações sobre alimen 
tos. 
Observar os cuidados na oom 
pra e consumo de alimentos. 

8a. StRIE 

SUGESTAO DE CONTEODO 

IMPORTXNCIA DOS ALIMENTOS . 
PARA A SAÚDE: 

- Proteção e conservação dos 
alimentos na: 
• produção 
• distribu!ção 
• preparaçao 

- Contaminação dos alimentos 
provoca: 
• infecções 
• infestaçÕes 
• intoxicaçÕes 

- Educação do consumidor: 
. avaliação da propaganda 
. avaliação das informa~s 

pseudo-científicas sobre 
nutrição e alimentação 

• cuidados na compra e con 
sumo de alimentos: 

- estado de conservação 
- higiene 
- aprovação pelos Órgãos com 

petentes 
- preço 

Deficiênciasalimentares no 
Brasil e no mundo: 
fatores que influenciam a 
alimentação das populaçÕes: 
situação econômica 

- produção de alimentos 
- praticas de conservação do 

solo 
- costumes locais 
- superpopulação. 
- Entidades que se dedicam v 

aos assuntos de alimenta 
çao: 
• No Brasil (INAM- Institu 

to de Tecnologia de Ali 
mentos) 

• no mundo (FAO, OMS,OPAS, 
UNICEF, USAID). 

- Profissionais do campo da 
nutrição. 
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A N E X O B 

Formulário 

Em sua opinião existe relação entre: 

1. Alimentação e capacidade para aprender? 

2. Alimentação e os cabelos? 

3. Alimentação e desânimo? 

~.Alimentação e altura? 

S. Alimentação e bom humor? 

6. Alimentação e a pele? 

7. Alimentação e o peso? 

8. Alimentação e o nervosismo? 

9. Alimentação e os ossos? 

10. Alimentação e os dentes? 

11. Alimentação e as unhas? 

12. Alimentação e a posição do corpo? 

13. Em sua opinião, a alimentação das pe~ 
soas influi na maneira delas se compo~ 
tarem umas com as outras em casa,no tra 
balho, no clube? -

14. Alimento, comida e nutriente querem di 
zer a mesma coisa? 

·15. Em sua opinião, vitamina e: 

a) uma mistura de frutas battdas no li 
quidlficador 

b) parte da natureza· de alguns alimentos 

16. A senhora acha que as vitaminas forne 
cem calorias ao nosso organismo? 

17. Em sua opinião, o pao tem: 

a) mais calorias que a margarina 
b) menos calorias que a margarina 
c) a mesma quantidade de calorias que a 

margarina 

18. Em sua opinião, hidrato de carbono e 

a) nome de um remédio para abrir o ap~ 
ti te 

b) parte da natureza de alguns alimentos 

19. Os hidratos de carbono servem para: 

20. 

a) fornecer calorias ao organismo 
b) formar os tecidos do organismo 

Qual destes 
lulose: 
a) vagem _ 

três alimentos é rico em ce 

b) mamao c) xuxu 
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21. Qual destes três altmentos é rlco em 
hidratos de carbono: 

a) arroz b) ovo c) óleo 

22. Em sua opinião, a principal diferença 
entre os alimentos é por causa de: 

a) composição 
b) preço 
c) aparência 
d) modo de preparar 

23. A água do nosso organismo,de onde vem: 

a) do próprio organismo 
b) dos alimentos e lfqutdos que tomamos 

24. Para a senhora, o prtnclpal pape) da 
celulose no organismo é: 
a) fornecer água 
b) regular o funcionamento do Intestino 
c) estimular o apetite 

25. Em sua opinião, protefna é: 
a) parte da natureza de alguns alimentos 
b) o nome certo da vitamina A 
c) o nome de um remédio 

26. Qual destes três alimentos é rico em 
vitamina C: 

a) maçã ___ b) alface c) 1 imão 

27. Em sua opinião, o principal papel das 
protefnas no organismo,é: 

a) formar os tecidos 
b) fornecer calorias 
c) fornecer vitaminas 

28. A vitamina C é importante para o org~ 
nismo? 

Sim _Por quê? 
Não _ 
Não sei_ 

29. Em sua opinião, quando é mais importa~ 
te comer protefnas: 

a) durante o crescimento 
b) na idade adulta 
c) na velhice 

30. Em sua opinião, o papel da água no or 
ganismo, é: 

a) regular a temperatura do corpo 
b) formar os lfquidos do corpo 
c) fornecer calorias 

31. Para a senhora, a carne tem: 

a) a) mais protefnas que o peixe 
b) menos protefnas que o peixe 
c) a mesma quantidade de prctefna que 

o peixe 
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32. Em sua opinião, o que é mal~ 1mporta~ 
te para curar o raquitismo: 

a) Ferro 
b) Vitamina D 
c) Caloria 

33. Qual destes três alimentos é ~rco em 
protefhas: 

a) macarrao ___ b) laranja ___ e) queijo 

34. Vamos numerar as seguintes palavras de 
modo que formem pares, de acordo com a 
Idéia de causa e efeito: 

modelo:l ferro ligado 
2 iodo 
3 vitamina C 
4 flüor 

1 calor 
resfriado 
pele sadia 
papo 

-

5 ferro 
6 vitamina A 

cárie dos dentes 
anemi8 

35. Em sua opinião. ovo de galtnha tem: 

a) maior valor nutrtttvo que ovo de co 
dorna 

b) menor valor nutritivo que ovo de co 
dorna 

c) o mesmo valor nutritivo que ovo de 
codorna 

36. Em sua opinião, o leite é dado durante 
o crescimento, porque: 

a) ele contém protefna 
b) ele contém ferro 

37. Uma alimentação deficiente em protefna, 
durante os primeiros anos de vida,pode 
afetar o desenvolvimento do cérebro ? 

38. Em sua opinião, existe alimento compl~ 
to? 
Sim Qual? 
Não 
Não sei 

39. O que e que as verduras e as frutas for 
necem, principalmente, ao organismo? 
a) calorias 
b) sais minerais 
c) protefnas 
d) vitaminas 

40. Todos os alimentos têm o mesmo papel 
no organismo? 

41. Em sua opinião, a carne de primeira 
tem: 
a) mais valor nutritivo que a carne de 

segunda 
b) menos valor nutritivo que a carnede 

segunda 
c) o mesmo valor nutritivo que a car 

ne de segunda 
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42. Acha que o instinto das pessoas é um 
bom gula para selecionarem seus alimen 
tos? 

43. Comparando o leite de vaca fresco com 
o leite em pó, acha que: 

a) os dois têm o mesmo valor nutritivo 
b) o leite de vaca fresco tem maior va 

lor nutritivo 
c) o leite de vaca fresco tem menor va 

lor nutritivo 

44. Em sua opinião, uma alimentação diária 
sempre igual é: 

sim 
a) certo 
b) errado Por quê? 

45. Dê nota de 1 a 10 para as seguintes re 
feições, de acordo com a importânciã 
que têm na alimentação do dia: 

S IM NÃO NÃO SE I 

a) café da manhã ___ b) almoço ___ c) jantar __ _ 

46. Em sua opinião, pão e uma xrcara de ca 
fé com leite, é um café da manhã certo 
para o nosso organismo? 

47. Para que nossa alimentação seja equ! 
librada, devemos pensar: 

a) na quantidade dos alimentos que co 
me mos 

b) na composição dos alimentos que co 
me mos 

48. Por que se recomenda dar leite ao esco 
lar? 

a) é importante para o crescimento 
b) é importante para a atividade fTsica 

49. Em sua opinião, o costume de colocar 
os alimentos na geladeira faz aumentar 
seu valor nutritivo? 

50. Acha que uma merenda escolar preparada 
com pão, margarina, geléia e refresco 
de groselha é apropriada para a saúde 
do aluno? 

Sim 
Não 
Não sei 

Que sugere então? 

51. Por que o leite é pasteurizado? 

a) para destruir micróbios 
b) para não precisar vacinar as vacas 
c) para aumentar o valor nutritivo do 

leite 
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52. Vou ler duas razões pelas quais os ali 
mentes nos podem causar doenças. Dê no 
ta de 1 a lO para cada uma delas, de 
acordo com o perigo que, em sua opl 
nião, têm para a nossa saúde. 

a) quando estão estragados 
b) quando são preparados sem cuidados 

de higiene 

53. Para aproveitar melhor as vitaminas das 
verduras, elas devem ser preparadas: 

a) na hora de comer 
b) com bastante antecedência 
c) é indiferente 

54. Em sua opinião, o suco das frutas tem: 

a) mais valor nutritivo que as frutas 
inteiras 

b) menos valor nutritivo que as frutas 
inteiras 

c) o mesmo valor nutritivo que as fru 
tas inteiras 

55. Em sua opinião, colocar um pouco de bi 
carbonato nas verduras de folha,enquan 
to estão cozinhando, para ficarem mais 
verdes e macias, muda o valor nutriti 
vo dessas verduras? 

Melhora 
Não 

sim 

Não sei __ 

sim 
Piora 

56. Em sua opinião, a carne fresca e a car 
ne conge 1 ada têm o mesmo va 1 o r nutritivÕ? 

57. Em sua opini~o existem alimentos que 
nao se deve comer: 

a) durante a menstruação 
b) durante a gravidez 
c) durante o perfodo em que a mulher 

amamenta 

58. Das seguintes misturas, acha que alg~ 
ma faz mal à saüde? 

a} manga com leite 
b) pepino com leite 
c} melancia com bebida alcoólica 

59. Em sua opinião há alimentos que devem 
ser aumentados: 

a) durante 
Sim 

a gravidez? 

Não _ 
Não sei 

b) durante o 
Sim 
Não 
Não sei 

Quais 

perfodo de amamentação? 
Quais 
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ANEXO C 

Relação e composição dos Temas 

TEMA 1 

Relação entre alimentação e saúde 

Questões 1-2-3-4-S-6-7-8-9-10-11-12-13 

TEMA 2 

Os nutrientes, suas principais funções e fontes alimentares. ' 

Diferença entre alimento e nutriente. 

Questões 14-15-16-18-19-20-21-23-24-25-26-27-30-33 

TEMA 3 

Alimentos -funções e valor nutritivo 

Questões 17-22-31-35-39-40-41-43 

TEMA 4 

Alimentação equilibrada e variada. Tabus alimentares.Carênclas 

nutricionais. 

Questões 28-32-34-38-42-44-47-57-58 

TEMA 5 

Desjejum. Merenda escolar 

Questões 45-46-50 

TEMA ô 

Alimentação nos diferentes estados fisiológicos 

Questões 29-36-37-48-59 

TEMA '1 

Proteção, conservaçao e contaminação de alimentos 

Questões 49-51-52-53-54-55-56 
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G A B A R I T O 

Questões Respostas Questões Respostas 

o 1 sim 34 no mínimo 4 pares 

02 sim certos. 2 papo /3 
resfrlado/4 cárie 

03 sim dos dentes/5 ane 

04 sIm mia/6 pele sadia 

os sim 35 sim (c) 

06 sim 36 sim (a) 

07 sim 37 sim (a) 

08 sim 38 na o 

09 sim 39 sim (b,d) 

1 o sim 40 na o 

1 1 s t m 41 sim (c) 

1 2 sim 42 na o 

1 3 sim 43 sim (a) 

1 4 na o 4lf sim (b)Composição 
variada para as 

15 sim (b) necessidades do 

1 6 nao organismo 

1 7 sim (b) 45 a ~ max (b,c} 

18 sim (b) 46 nao 

19 sim (a) 47 sim (a, b} 

20 48 a sim (a) 

49 -
2 1 a na o 

22 sim (a) 50 não/sugestão de 
fonte proteica e/ 

23 sim (a,b) /ou suco natural, 

24 sim (b} ou fruta 

25 sim (a) 51 sim (a) 

26 c 52 a=-b 

27 sim (a) 53 sim (a) 

28 sim (a) Prevenção 54 sim (b) 
e/cura de gripe e 

55 sim (Piora,sim) resfriado 

29 sim (a) 56 sim 

30 sim (a, b) 57 não(a,b,c) 

3 1 sim (c) 58 não(a,b,c) 

32 sim (b) 59 sim (a,b}Citar nu 
t r i entes: p roternaS: 

33 c sais e mineraisou 
alimentos fontes. 
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