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RESU~10 

O presente estudo analisa os rcsulti1dos de um3 pesquisa rca 

1 i z a da c m d u a s c s c o 1 as d c P' g r a u , v i s ;m c1 o i d c n t i r i c a r os 

fatores que interferem na mediação do escolar na mudança de 

práticas alimentares da fami"lia, uma vez que a í;Jens3gem 

transmitida pode não corresponder ao cotidiano da criança 

e, portanto, da familia. 

Foi analisada a mudança de conhecimentos dos escolares ;mtcs 

e depois de um programa de educação nutricional que cnfati 

zava o consumo de leite, ovos e coraçao, considerando as con 

diçõcs que determinaram o aproveitamento dife>rcnci~H1o dos 

alunos. 

A seguir, foi constatado em que medida o escolar tr;msmitiu 

para a famÍlia as informações recebidas e o significado que 

estas assumiram no seu universo conceitual. 

As práticas alimentares foram analisadas considerando-se os 

mo t i v o s q u e d e t e r m i n a r a m o c o n sumo d o 1 e i t e , o v o s e c o r a ç ã o. 

Observou-se mud3nças nas justificativas do consumo c mesmo 

nas práticas referentes ao coração, entre as famílias das 

camadas sociais inferiores. Ao nível do discurso, cntretan 

to, as mães não atribuíram aquelas mudanças ao escolar. 
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I - INTRODUÇ.i'\0 

Ao abordar a mediação do escolar na mudança de priticas de 

safide da familia ~ necessirio que se compreenda o papel da 

escola, vista como uma das instâncias de socialização 

da criança. A escola vem se constituindo em objeto de cstu 

do de diversos autores cuja linha de preocupações prende-se 

principalmente aos efeitos não cognitivos da escolarização 

(25). O objetivo bisico nao ~ apenas o de visualizar a esco 

la como uma ag~ncia de mudanças de conhecimentos, atitudes 

e priticas dos sujeitos, mas tamb~m os fatores sociais de 

terminantes da escolarização (40). O foco de anilise dcslo 

ca-se do entendimento das variáveis intra-escolares (da es 

cola pela escola, desligada do seu contexto social) para o 

das variáveis extra-escolares, situando esta instituição co 

mo reprodutora dos valores da sociedade vigente. 

Dentro desta perspectiva, portanto, a escola ~ considerada 

em suas conexoes com a sociedade. Isto se justifica,uma vez 

que a transmissão de conhecimentos, habilidades e· atitudes 

nao ocorre de forma neutra como pretendem alguns educadores, 

mas atrav~s da inculcação de valores pr6prios de determin~ 

dos grupos sociais (1). Esses valores refletem urna visão de 

mundo que determina urna maneira de perceber e intrepretar a 

realidade. Assim, a ação pedag6gica, segundo Bourdieu, 1m 

plica em um trabalho permanente de inculcação para produzir 

um habitus que resulta da interiorização de princfpios pe! 

petuados na práticis (5). 
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Neste sentido, cabe i escola o papel de fenecer conhccimcn 

tos para a pritica cotidiana, segundo valores e normas de 

grupos sociais específicos. Como esses valores transmitidos 

nem sempre sao comuns a todos os grupos sociais, para al 

guns sua interiorização significa uma nova pr~~ica, alheia 

a sua experi~ncia. 

Assim, se a escola tem como objetivo transmitir conhecimen 

tos e habilidades próprios a determinada classe, os alunos 

não estão igualmente capacitados no que se refere a percepçao 

daquilo que lhes ê proposto. O sentido daquilo que aprendeu 

ou nao o fez, apenas ê explicitado pela referência a sua si 

tuação de classe que define os contornos e a importincia do 

que lhe foi ensinado (36). 

Desta forma, não ê possível explicar o êxito escolar somen 

te a partir da capacidade individual do aluno, considerando 

apenas sua trajetória pessoal. A relação da criança com a 

escola ê mediatizada pela família, ou seja, a ação da esco 

la não ocorre de maneira autônoma e isolada, mas na depe~ 

dência daquilo que ji foi experimentado ria família. Então, 

nao ê válido tratar de trajetórias individuais sem conside 

rar o capital cultural, a família de origem e os hábitos já 

incorporados (16). 

A escola enquanto ''força formadora de habitus pro~icia aos 

que se encontram direta ou indiretamente submetidos à sua 

influência ... uma disposição geral geradora de esquemas paE 

ticulares capazes de serem aplicados em campos diferentes 

do peris amen to e da ação aos quais se pode dar o nome de h a b i 

tus cultivado" (6). E este habi tus cultiva do nao e adqui rl 
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do da mesma maneira por todos os alunos independentemente 

Je sua origCHl. Os coritcútlos intcrnalizados siio estrutu1·:2dos 

a partir da situação social vivcnciada por caJa grupo so 

cial. Neste sentido pode-se dizer que a escola, enquanto 

transmite conhecimentos, habilidades e priticas, não ~ ca 

paz de inculci-las da mesma forma em todos os seus alunos, 

porque nem todos participam da mesma classe ou fração de 

classe. 

Assim, os valores da sociedade vigente transmitidos pela e! 

cola encontram-se, na sua maioria, no universo conceitual 

da criança e portanto da familia, mas reinterpretados se 

gundo a sua situação de classe. Por isto se diz que o saber 

transmitido pela escola, sendo pr6prio a certas categorias 

sociais, não atinge da mesma maneira todos os alunos, uma 

vez que estes trazem consigo todas as determinações viven 

ciadas por seu grupo social. 

Certas formas de estruturação dos conteúdos internalizados 

pelo escolar "são geradas a partir da vivência, historica 

mente dada dentro de cada grupo social, das mesmas condi 

ções objetivas de existência"(41). Nesta linha, a escola p~ 

de colocar, para determinadas crianças, fragmentos de um b 

niverso distante de sua experiência doméstica, dificultando 

seu processamento. 

Além do mais, a pr6pria linguagem em que é transmitida a 

mensagem pode não coincidir.com aquela do grupo que a rece 

be. A linguagem ne!Jl sempre é valorizada da mesma maneira, 

pois para certas categorias sociais a ênfase não é dada ao 

aspecto cognitivo, mas ~s emoções que encerra um simbolismo 
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concreto, descritivo e visual. A linguagem expressa uma con 

tradição, pois ela n8o é Única e uniforme, mas possui cano 

taç6es diversas para os grupos sociais, que não vivcnciam 

a mesma situação de classe. 

Assim, o que é aprendido por uma criança de determinada cate 

goria social nao possui o mesmo significado para aquelas de 

outras categorias sociais, pois as percepções são diferentes 

na situação de aprendizagem; a linguagem que utilizam (3) e 

o pr6prio universo conceitual não são os mesmos. 

Nesta perspectiva, as mudanças que ocorrem dentro de cada 

classe social tem um ritmo pr6prio, em função da distância 

que a separa do emissor da mensagem; para.integração das inQ 

vaç6es transmitidas ao sistema de valores e de conhecimentos 

pr6prios a cada classe social .é necessário, por parte dos su 

jeitos sociais, uma reinterpretação e reinvenção tanto mais 

difícil quanto mais baixo estiver na escala social (4). Por 

isto a escola, na sua função de· transmitir conhecimentos, h~ 

bilidades e práticas, pode não atingir indistintamente todos 

os escolares, pois nem todos possuem a mesm.a linguagem, os 

mesmos valores e as mesmas práticas, uma vez que 

diferentes condições de exist~ncia. 

vi venciam 

Isto assume características mais marcantes quando se trata 

da saGde, onde nem sempre as práticas sugeridas são coinci 

dentes com aquelas vivenciadas por todas as categorias so 

ciais. 

A questão, no entanto, é saber se ao sugerir ao escolar no 

vos conhecimentos e práticas de saúde ele as assimila e as 

transmite à família, uma vez que neste campo a prática pr_Q 
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posta s6 ganha significado no grupo familiar (29). Ou seja, 

o aluno n~o 6 capaz de mudar suas pr5ticas alimentares ind~ 

pendente dos hãbitos da farnflia, que tamb6m são determina 

dos pela sua situação de classe. 

Esta colocação permite levantar a possibilidade da mediação 

da criança para mudar prãticas de saGde da famÍlia a partir 

de seu aprendizado escolar. Isto tem constituído uma das 

preocupações bãsicas dos profissionais de saGde, segundo os 

quais o escolar pode constituir um meio eficaz para a intr~ 

dução de conhecimentos e prãticas de safide na família. 

Esta visão situa-se entre aquelas que veem na escola um 

meio de modificar os grupos familiares atrav6s da educação 

dos filhos, enquanto " levam para casa costumes e hãbi 

tos de disciplina, pontualidade, limpeza, moralid~de, mui 

tas vezes inexistência no lar" (31). 

No entanto, estes ideais de ordem, moralidade e limpeza nao 

encontram (4) sua força apenas no saber erudito e na 

sua inexistência no lar, pois mesmo para as crianças eles 

-so parecem adquirir significado quando referidos ao seu co 

tidiano, a suas condições objetivas de existência.Ncsta mes 

ma perspectiva 6 que se pode situar a educação em saGde na 

escola concebida como "aquisição de conhecimentos e forma 

ção de atitudes e valores que levem o escolar a um comport~ 

menta que resulta em benefício de sua saGde e da safide dos 

outros; preocupa-se tamb6m em estimular a criança para a 

prender a tornar decisões com base no conhecimento científi 

co" (33) . 
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Assim, a educação em safidc na escola pode estar veiculando 

conhecimentos, atitt1des e pr~ticas, que o escolar não consi 

ga captar na sua totalidade, porque distante de seu univer 

so, de sua situação social. Diante disto a mensagem da esco 

la não ser~ assimilada pelo aluno e, portanto, não 

transmitida para a famflia. 

Portanto, o problema ~ saber em que medida e em que 

~ 

sera 

condi 

çoes o escolar pode constituir um fator de mediação entre a 

escola e a famflia, na transmissão de pr~ticas de saúde. Se 

para determinadas categorias sociais existe uma defasagem 

entre o que ~ propos~o pelo sistema formal de educação e o 

universo de experiências e valores destas categorias,a que~ 

tão~ saber como seria possfvel esta mediação. No entanto, 

apesar desta defasagem, a influência da escola sobre a fa 

mflia pela mediação do escolar pode ocorrer quando a mensa 

gem transmitida integra-se no cotidiano da criança e g~ 

nha um significado coerente com sua situação de classe. 

Mesmo que as pr~ticas propostas e suas justificativas nao 

sejam percebidas pelo escolar, na sua totalidade, porque 1~ 

mitado pelo seu universo conceitual, ele pode captar eleme~ 

tos destas priticas de saúde, que constituam uma resposta 

imediata às necessidades vivenciadas nas suas condições con 

eretas de exist~ncia. 

Outros fatores podem intervir nesta mediação como por ex~m 

plo, o papel que a criança ocupa na família, ou ·seja, se 

ela 6 chamada a participar de certas decis6es, ter o • -oplnlao 

pr6pria ou mesmo exprimi-la. Mas tarnb~m aqui,o que vai de 

terminar esta situação familiar em Última instãncia são as 
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relaç6es de classe vivcnciadas pela família. 

Nesta Dissertaç~o, portanto, o que se pretende ~ verificar 

em que condições esta mediação é possível. A análise ser a 

feita a partir dos dados de uma Pesquisa (35), cujos result~ 

dos demonstraram que, apesar da mudança de conhecimentos 

dos escolares, a partir de um programa de educação nutrici~ 

nal, eles não ocasionaram alteraç6es nos conhecimentos das 

maes e conseqUentemente nas práticas alimentares da família 

c 35) . 

Neste trabalho, por outro lado, procurar-se-á verificar em 

gue medida os fatores que interferem na mediação da criança 

nao estão na dependSncia da situação social da família, que 

determina sua relação com a escola e com a própria família. 

Assim, o objetivo ê discutir os resultados da Pesquisa a 

partir de um referencial teórico que situa a escola como 

veiculando conhecimentos e práticas próprias a determina 

das categorias sociais; e dentro deste contexto a - . propr1a 

educação em saúde, enquanto transmite práticas alimentares 

desejáveis para o escolar e, através dele, ã sua famÍlia. 
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II - REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

A questão da mediação do escolar na transmissão de conhe 

cimentos e pr~ticas aprendidas na escola não constitui uma 

preocupaçao direta dos estudiosos da educação. No entanto, 

as diversas abordagens dos estudos sobre o rendimento esco 

lar ou mesmo sobre o pr6prio trabalho educativo contribuem 

para que se possa situar de maneira adequada o significado 

e a exata dimensão que assume o escolar na mediação esco

la-família. 

Na irea da Educação em Safide, virias sao as pesquisas leva 

das a efeito para medir o êxito dos programas educativos· 

realizados não apenas através da educação formal, como tam 

bém da informal. A preocupação primeira de alguns deste es 

tudos (12, 27, 39) e a de procurar detectar entre as variá 

veis da escola aquelas que são responsáveis pelo êxito do 

trabalho educativo. Neste sentido, são privilegiadas algu

mas variáveis como a existência de um programa, a relação 

professor-aluno, métodos educativos utilizados, idade, se 

xo, status sócio-econômico, dentre outras, que são tomadas 

isoladrunente ou em conjunto para explicar o rendimento es 

colar. 

A ênfase no treinamento do professor tem constituído uma 

das preocupações centrais na condução dos programas do en 

sino de saúde. Assim, a pesquisa realizada por Wantz e 

Dushaw (44) que procurou determinar o efeito do ensino de 

safide,· em escolas distritais, concluiu pelo aumento signi

ficativo de conhecimentos nas áreas onde foi desenvolvido 
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utilizando-se professores trcinaJos. Apesar de os rcst1lta-

dos indica<·~;;•m o êxito escolar a partir deste proceL1imentú, 

ele não constituiu o finico fator explicativo, pois estes 

autores, como outros (37, 39), revelam a existência de ou 

tros fatores que interferem no processo de aprendizagem. 

Wantz e Dushaw perceberam que os alunos mostraram-se mais 

interessados em relaçã9 a alguns t6picos (crescimento e 

desenvolvimento; safide mental e emocional e o uso de dro 

gas) do que em relação a outros (nutrição e safide da famí 

lia). Apesar de os autores atribuírem este interesse ao fa 

to de aquelas áreas não constarem do curriculo, pode-se in 

dagar se as causas desses interesses específicos não se 

prendem ao fato desses assuntos estarem mais pr6ximos da 

realidade concreta do escolar, atendendo a uma curiosidade 

inerente ao pr6prio comportamento do jovem. 

Jâ outra pesquisa, a de Hardt (27), que abordou a mudança 

de atitudes em relação à saúde da boca, verifica que não é 

s6 o treinamento do professor que ocasiona melhor rendimen 

to, mas sim o desconhecimento por parte dos alunos do as-

sun to em pau ta. 

Não resta dúvida que o fato de o professor possuir informa 

çoes mais abrangentes sobre o terna e saber tratar com habi 

!idade o conteúdo proposto, auxilia-lo-á a transmitir ao 

aluno de forma mais dinâmica aquilo que ele deve reter. A 

expectativa do aluno 5 a de adquirir conheciment~s especí-

ficos que serão pqsteriorrnente avaliados. Entretanto, co 

mo jâ foi observado, não é apenas a relação aluno-profes-

H! !'L:'~!·'~' 'A 
f ASlJ: · . ·. , i''.:3LiCA 
UNJVL.""'"'A '·· G;. - .. • ' .... :.JLO 
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sor que define o êxito, mas também o significado que assu-

me·para a criança aquilo que lhe ê ensinado. 

Nessa perspectiva, situam-se outros estudos que apontam 

nao apenas a qualidade do professor como responsivel pelo 

rendimento como também a pr6pria situação soci~l vivencia-

da pela criança. Assim, Holt (27) verficou que fatores ex 

tra-escolares interferem nos conhecimentos dos alunos so-

bre nutrição e nível de saúde, tais como: ocupação do pai, 

escolaridade do pai e da mãe, condições de higiene do lar. 

Neste caso, não se está lidando apenas ao nível do conheci 

menta, mas da pritica do aluno, que nao se realiza apenas 

na escola, mas sobretudo na familia. 

Assim, o que se pode levantar é em que medida os conheci 

mentes transmitidos pela escola são capazes de determinar 

a adoção de praticas por parte do aluno. Seus conhecimen -

tos sobre saúde estão associados à realidade familiar 

questão de seus valores e praticas, o problema é de se 

ber se aquilo que e proposto encontra correspondência 

família. 

-a 

sa 

na 

Gochman (22) conclui em estudo realizado sobre a saúde bu 

cal que não adianta querer trati-la isoladamente da saúde 

como um todo. As pessoas possuem concepções a respeito da 

saúde que abrangem a saúde bucal. Os ensinamentos concer 

nentes à saúde da boca despertarão resistência se nao se 

considerar a saúde no seu conjunto. Isto porque a realida 

de somente pode se~ entendida se considerada em sua totali 

dade. Neste sentido, quando se fala em resistência não se 
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pode visualizâ-la como algo que impede a mudança, m11s co 

mo algo que decorre da própria percepçao do grupo de seu 

universo conceitual, -que c por sua vez determinado pela 

sua situação social. Daí a importância ao se propor uma 

mudança a partir da realidade daqueles que serão, não ob 

jetos mas sujeitos do processo. 

Nesta perspectiva deve ser abordada também a educação in 

formal. Não basta verificar os valores e práticas que de 

vem ser transmitidas, desconhecendo a realidade na qual 

estão inseridos os sujeitos do processo. 

E esta dimensão que pode ser observada no trabalho de La 

rimare e Pacheco (28) no qual se pretendeu utilizar pe~ 

soas da comunidade na educação nutricional das familias. 

Verificou-se que o trabalho sô teve êxito quando as pe~ 

soas treinadas da comunidade atuaram junto às famílias. 

Falando a mesma linguagem da população, dirigiam-se as 

residências para ensinar às famílias como melhorar sua 

dieta dent!O de suas possibilidades economicas. Apesar 

dos autores atribuirem o êxito do trabalho tamb~m a uti 

lização de um método de educação pessoal, parece que a 

participação de agentes da mesma situação social que a 

população deu uma nova dimensão ao trabalho. 

Neste sentido, o que houve foi a transmissão de conheci

mentos, não a patir de uma percepção ideal daquilo que 

- - -deve ser uma dieta alimentar, mas adequada nao so a rea 

!idade daqueles q~e se pretende atingir, como também 

suas possibilidades concretas. A saúde ê uma necessidade, 

-as 

mas 

assume dimensões diversas para cada categoria social.Qua_!! 
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do se considera a eficácia do trabalho educativo nesta 

area, ele só se explica quando se considera toda uma gama 

de fatores que interferem neste processo. 

Assim, a preocupação em determinar o que leva um trabalho 

educativo ao êxito não se esgota apenas pela consideração 

do professor (treinado ou não), da existência de um progr~ 

ma, dos métodos utilizad.os, da idade, sexo, pois o êxito 

escolar não se explica em função destas variáveis tomadas 

isoladamente. E isto que parece indicar o estudo experime~ 

tal de Ogionwo (39) sobre métodos e mudança de atitude on 

de se observa que a promoção da saúde ocorre de forma mais 

eficaz quando se envolve a comunidade. Contudo, afirma o 

autor que, independentemente do método educativo utilizado, 

a mudança está associada a fatores referentes ao individuo, 

como idade, sexo e status sócio-econômico, bem como ao meio 

em que viveu e às vantagens e desvantagens das medidas re 

comendadas. 

E importante salientar que a educação é um processo compl~ 

xo e que não se dá independente do contexto social, dos va 

lores e das necessidades dos indivíduos e do sentido que 

assume a m~nsagem transmitida. Batista (2), a partir de um 

programa de educação nutricional realizado com mães de bai 

xa condição sócio-econômica, verificou que de 45 mães que 

iniciaram o programa apenas 15 chegaram até. o fim (duração: 

4 meses). As desistências ocorreram pela impossibilidade 

de as mães comparecerem semanalmente ao Centro, pois apesar 

do programa envolver também a criança, elas tinham famílias 

numerosas, aumentando sua responsabilidade em casa. Além 



.15. 

disto, as maes nao viam grande utilidade nos ensjnamcntos 

sobre a alimentação, porque o grande problema era a impo~ 

sibilidade econômica de colocá-los em prática. Assim, o sen 

tido do que as mães aprenderam ou deixaram de aprender so 

se explícita em relação is suas condições de vida, que de 

finem a import~ncia do que lhes foi ensinado. Aqui, o 6xi 

to do programa não se prendeu a um Único aspecto, mas a uma 

complexidade de fatores relacionados i pr6pria situação so 

cial que dá o significado dos ensinamentos. 

Apesar da mãe ter sido atingida, isto ê, ter recebido men

sagem sobre as práticas desejáveis de saúde, existia uma 

impossibilidade maior, presente no seu cotidiano. Quandose. 

pensa na mediação do escolar, esta situação assume contor 

nos intransponíveis, pois mesmo que ele consiga ter rendi

mento na escola, não conseguirá por em prática aquilo que 

lhe foi transmitido, porque nao hâ correspondência entre o 

mundo e sua realidade familiar. 

Portanto, o fato da criança ter apresentado um aproveita -

mento escolar muito bom no conhecimento da saúde,· isto não 

significa, necessariamente, que estes conhecimentos se trans 

formem em uma prática. O experimento realizado por Cosper 

(12) em uma escola, para desenvolver, erisinar e avaliar a 

efetividade de um programa de educação enfatizando o contr~ 

le ·de peso, para estudantes dà Sa. série com problema de 

obesidade, revela esta defasagem. O programa pretendia mos 

trar a importância da nutrição e que a obesidade poderia 

ser controlada sem prejudicar ou reduzir a ingestão quanti 

tativa de alimentos, desde que se utilizasse uma dieta ade 
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quada. As unidades do programa enfatizav3m a import~ncia 

da.sclcção dos alimentos para compor uma di~ta balanceada 

com uma quantidade reduzida de calorias que permitisse um 

controle adequado do peso. Conclui-se que houve alteração 

nos conhecimentos dos escolares, mas não se observou a cor 

respondente mudança nas priticas alimentares. 

E interessante observar que neste estudo, onde se propoe a 

mudança da criança não se considerou os aspectos psicológi 

cos desta situação ou mesmo as práticas da frunília, corno 

se a decisão de mudar dependesse apenas dela. Nestaperspe~ 

tiva, a contribuição de Lewin (29) é importante quando ana 

lisa "porque as pessoas comem o que comem". Mostrando que 

a questão é complexa porque envolve aspectos culturais e 

psicolÓgicos, bem corno a disponibilidade do alimento e as 

próprias condições econômicas. "Quando os alimentos vêm a 

mesa deve-se saber quantos canais existem para a deterrnin~ 

da família ou grupo. Para compreender as mudanças quando 

certos canais são bloqueados, deve-se saber que novos ca

nais se abrem ou em que canal antigo o trifego áumentou" 

(29). Nesta perspectiva ele introduz a idéia do porteiro ( 

responsável ou responsáveis pela seleção dos alimentos) p~. 

ra determinar quais os alimentos que entram no canal. Se ê 

a dona de casa o porteiro, quando se pensa em mudança, de 

ve-se partir de seu comportamento e atitudes na própria si 

tuação de compra. E claro que não sao apenas estes os fato 

res determinantes pois a psicologia do porteiro inclui uma 

grande variedade de elementos que o autor classifica em: 

pertencentes a es tru tu r a cognitiva, isto é o que as pessoas 
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pensam e falam sobre o alimento; e relatjvos i sua motiva-

ç ão, isto é, ao sistema de valores liUC determina a es coll1a 

de alimentos. 

Neste sentido, a mudança de práticas alimentares nao se dá 

apenas no nivel cognitivo do escolar, pois a m~dança 

está na dependência de sua decisão. O que pode ocorrer 

na o 

-e 

~ -ela ser capaz de levar este conhecimento, no caso a mae, e 

a mensagem recebida ser transformada em uma nova prática. 

Contudo, esta mensagem tem de ganhar sentido primeiro para 

o próprio escolar, pois aquilo que aprendeu na escola nao 

tem necessariamente correspondência no seu cotidiano. Ele 

pode reproduzir o discurso do professor sem que isto reve~ 

ta em uma prática, porque defasado dos valores da familia. 

O êxito do trabalho educativo, portanto, não se explica 

apenas em função das variáveis intra-escolares, pois sendo 

um processo de mudança ele vem acompanhado das condições 

envolvidas na própria mudança. Ele não é uma realidade que 

se auto-explica mas uma dimensão dos processos sociais gl~ 

bais·. Assim, não é apenas um aspecto da realidade que de

termina o êxito do trabalho escolar, mas sim urna rede de 

relações que condiciona a própria situaç~o de aprendizage~ 

Quando a escola, através do professor, transmite a rnensa 

gem para a criança, ela não é recebida sempre da mesma ma 

neira, por nao possuir um significado universal. Nesta di 

reção é que se pode situar a eficácia do trabalho pedagógi 

co realizado pela escola, pois na sua tarefa de inculcar 

hábitos, atitudes e práticas ela não pode deixar de consi

derar as condições concretas de existência do escolar, que 
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também determinam sua trajetória. A criança, ao entr~H na 

escola, traz consigo uma experi6ncia doméstica que, Jepe~ 

dendo do grupo social a que pertence, vivcncja práticas 

diversas daquelas veiculadas, impossibilitando-a, muitas 

vezes, ao próprio processamento das informações recebidas. 

As informações fornecidas pela professora nao sao processa 

das da mesma maneira, por todos os educandos, pois sua si 

tuação social determina, segundo Bernstéin (3) maneiras di 

versas de designar o mesmo objeto. A partir de pesquisas 

realizadas, este autor constroi dois tipos de linguagem, 

uma pÚblica caracterizada como própria à classe operári~ e 

constitu1da por comandos curtos, afirmações e questões si~ 

ples. O simbolismo é descritivo, concreto e visual tenden

do a limitar a expressão verbal do sentimento. Exprim~-se 

por meios não verbais. O outro tipo de linguagem e o for 

mal, utilizado por indiv1duos de classe média. E rico em 

qualificações pessoais e individuais, sua forma implicaco~ 

juntos de operações lÓgicas avançadas. O sentimento ê ex 

presso pelo arranjo sutil de palavras e conexões entre sen 

tenças. Os meios não verbais apesar de importantes, desem 

penham papel secundário. 

As diferenças que o autor atribui às duas linguagens advêm 

do fato_ da criança de classe média ser socializada numa es 

trutura articulada formalmente. A criança cresce numa es

trutura ordenada e racional na qual sua experiência total 

é organizada desde a tenra idade. Aprende a responder ex

pressões da linguag_em formal e da pública. Já a criança da 

classe baixa só aprende a responder a um tipo de linguagem 
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porque n3o tem o dominio verbal estruturado. A criança vive· 

no que se poderia chamar o mubdo da certez~ sensivel, isto 

-e, aquele do agora, onde o tempo social e o individual sao 

reduzidos ao presente. 

As diferenças da linguagem sao uma função da estrutura so-

cial e t~m consequ~ncias nos comportamentos em relação a es 

cola, uma vez que esta ê fundada mais sobre a :lprendiz.agem 

e a mestria de linguagem erudita, do que sobre a observação 

de regras específicas. 

Nesta linha, a escola para a criança de classe media é um 

recurso a mais, criando um quadro de referência ao qual ela 

pode responder, aceitar e explorar. O mesmo não ocorre com 

a criança da classe trabalhadora, pois u~iliza apenas a lin 

guagem pública. O comportamento expressivo e a resposta que 

o acompanha, sendo imediata, pode ser mal interpretada pelo 

professor. A diferenciação cognitiva e emocional e menos de 

senvolvida. Ela nasce num mundo onde as qualificações pes-

soais são não verbais, por isto não ê' capaz de estabelecer 

relações entre os eventos. 

Portanto, as crianças de classe "baixa" encontrarão dificul 

dades diferentes das crianças de classe media. o que ê apren 

dido pela criança de classe media terá para ela um signifi

cado diferente do que tem para aquelas de classe baixa, po~ 

que as percepçoes sao diferentes na situação de aprendiza-
. . 

gem. A criança da classe trabalhadora prefere respostas CO[ 

nitivas descritivas im~diatas, portanto, sua àtenção ser a 

breve e difícil de ·se manter. Interessa-se pelo presente e 

a sua situação social oferece pequeno apoio e pouco incenti 
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vo, o que nao ocorre com as crianças da outra classe. 

Num enfoque s6cio-linguistico coloca-se o papel da sociali

zaçao da criança na família corno determinante do aproveita

mento escolar. A situação de classe que vivencia a familia 

jâ determina para a criança o seu lugar no processo de es 

colarização. Portadoras de um c6digo restrito, de uma lin

guagem pGblica restrita ao nível das respostas imediatas, p~ 

ra crianças de classe baixa a entrada na escola significa 

assimilar um novo c6digo_y o elaborado. A transformação pela 

escola do c6digo socio-linguístico restrito para o elabora

do não ê apenas o "processo de aprendizagem de urna nova sin 

taxe e em extensão do léxico, não são apenas modificações 

do tipo de comportamento face ao mundo e ao outro, é também. 

a perda de uma identidade social e assunçao de outra" (10). 

Com isto se pretende que o aproveitamento escolar so se 

torna oossivel no momento que o aluno passou a dominar um 

novo tipo de c6digo. Sem dúvida, o domínio da linguagem uti 

lizada pela escola ê uma das condições do aproveitamen

to, mas ela nao esgota todos os outros fatores preseg 

tes no processo de mudança. A comunicação professor-aluno 

se dã através de uma linguagem, mas ela não constitui o 

único fator explicativo desta relação. A linguagem popula~ 

expontânea, qualifica indiferentemente os objetos, recobrin 

do urna multiplicidade confusa de sentidos e de indica 

çoes. Contudo, a criança efetua um progresso real qua~ 

do ela aprende a manejar os termos, utilizando uma lin 

guagern mais preci.sa e isto se dá no processo de apreg 
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crianças ch~garcm ao código elaborado (42). 

Este domínio diferenciado de códigos colocado 
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destas 

por Bcrns-· 

tein remete, por outra lado,. a outra dimensão realçada 

por outros autores (5) que vem o grau de produtivid~ 

de de todo trabalho pedagógico, "que não seja o trabalho 

pedagógico realizado pela família, como função da distan

cia que separa o habitus que ele tende a inculcar do ha 

bitus que foi inculcado pelas formas anteriores de traba 

lho pedagógico e, ao termo da regressão, pela familia"(5). 

O alunos, na escola, não possuem oportunidades iguais, uma 

vez que estão condicionados pelas di~erenças sociais 

que definem seu êxito ou eliminação. Então, o rendimento 

escolar não decorre das potencialidades individuais, mas 

sim da experiência familiar determinada pela situação de 

classe. 

Cada famÍlia transmite a seus filhos, "vias diretas e indi 

retas, um capital cultural e um certo ethos, sistema de 

valores implícitos e profundamente interiorizados que con 

tribuem para definir, entre outras coisas, as atitudes a 

respeito do capital cultural e da instituição escolar". (7). 

Assim, a escola, na sua tarefa de transmitir hábitos, pr~ 

ticas e atitudes, ela o faz a partir de certos valores 

que sao próprios a determinados grupos sociais. Neste sen 

tido, apesar de se pressupor seu caráter universal, eles 

não possuem o mesmo.significado para todas as categorias 

sociais. 

O que está presente nestas colocações ê apenas uma visão da 
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escoJa como reprodutor~ cultural c social das relações so-

ciais (21), atribuindo-lhe apenas um caráter de conserva-

ção, esquecendo-se da sua dimensão ativa. 

Não resta dúvida que a escola trabalha a partir de um cer-

to capital cultural, mas ela também atua no decorrer do tem 

po na inculcação de certos valores que possibilitam a mu-

dança, a partir das condições que a envolvem. Apcs<Jr d:1s di 

ferenças, o escolar adquire conhecimentos, que no curso de 

um processo lento, pode transformar em prática, desde que 

ganhem significado nas condições concretas de vida. 

E nesta perspectiva que se pode falar em mediação do esco-

lar, pois as prã ticas de saúde, especialmente as alimentares., 

como já se observou com Lewin(29), estão na dependência do 

significado que assumem para a família. 

A análise de Boltanski(4),a propósito da transmissão de re 

gras de puericultura, permite verificar não apenas o papel 

da escola na transmissão destas práticas de saúde como are 

interpretação do conhecimento transmitido por quem o recebe. 

Partindo da análise das obras de puericultura do fim do se 

culo passado e início deste, o autor prorura verificar como as 

regras de puericultura se difundem e qual o papel da esco-

la neste processo. Considerando que as ~egras de puericul-

tura têm como alvo penetrar nas famílias e substituir a au 

toridade tradicional da família ou do meio, por uma racio-

nal fundada no saber, ê a partir da escola que se 

esta racionalização dos comportamentos das maes. A 

fada escola ê dar-conhecimentos necessários --a 

inicia 

ta r e 

prática 

da vida cotidiana, para a conduta de uma vida confor 
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me a moral c a razao. :G nesta lÓgica que o autor interpre

ta a difusão pela escola das regras de puericultura. 

A escola tem urna função cxplicita de aculturação aos ideais 

de ordem, trabalho e economia, presentes na sociedade vi 

gente. Neste sentido que tarnb~rn entende a instituição me 

dica, na sua missão civilizadora de impor leis,submetcr a 

urna regulação. São as mudanças ocorridas no saber rn6dico e 

por consequência, "na prática cotidiana dos médicos, pelo 

menos em sua representação desta prática e na relação que 

mantém com ela, que tornam possíveis, mas também de urna ce~ 

ta maneira necessário o esforço de racionalização das con 

dutas maternas e, de uma maneira mais geral, o conjunto das 

condutas sanitárias" (4). Neste caso também a escola exer

ce seu papel enquanto transmite estas novas condutas. 

No entanto, a difusão destes conhecimentos não ocorre, no 

mesmo tempo, para todas as categorias sociais pois sua ra 

pidez depende da distância destas categorias do centro pr~ 

dutor daqueles conhecimentos. Nesta linha a adesão à novi 

dade antes de ser uma conduta pr6pria da juventude é urna 

conduta de classe. Nas classes superiores, as mulheres p~ 

recern mais propensas a aplicar normas novas do que nas ela~ 

ses baixas, O mesmo se pode dizer em reiação à percepçao 

da mudança, " as classes populares estão atrasadas em 

relação ao saber que evolui sem cessar, porque estão mais 

longe dos centros de produção de conhecimentos" (4). 

Daí a dificuldade que se estabelece na relação de apren

dizagem onde as crianças de classe baixa estão em outro 

tempo social, porque em outra posição de classe. As pr~ 
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ticas de saúde, muitas vezes, sao transmitidas exigjndo-se 

das classes populares uma adesão cega, porque não sabem a 

razao destas pr~ticas e elas não fazem sentido dentro do 

seu universo cultural. Por isto a adesão a certas regras 

de conduta são diferentes em cada categoria social, varian 

do inclusive com a escolaridade. 

Não existe urna postura crítica das classes populares dian 

te do seu saber c isto se torna possível pela açao forma 

dora da escola, pois o que a escola transmite e antes 

urna posição intelectual face ao mundo. Ignoram os princf 

pios que fundamentam suas receitas e lhes dão sentido, e 

nao percebem a relação evidente, para os membros das elas 

ses cultas, entre as técnicas disponíveis. "São as reinter 

pretações das regras que lhes chegam que torna possível a 

difusão entre eles das regras de puericultura" "4). 

Boltanski reálça urna nova dimensão da escola~ sua função 

é vista apenas corno a de reprodutora cultural e social. Se 

ela forma urna visão crítica, não tem apenas um caráter co~. 

servador da estrutura existente. Mesmo quando as ·camadas 

populares reinterpretarn os conhecimentos difundidos, há 

uma certa lÓgica, porque transferem um esquema de pens~ 

mento de um. domínio para outro. Por isto nas campanhas s~ 

nitárias o fato das pessoas se mostrarem receptivas nao 

significa que necessariamente assimilem o que se transrni-

te. Isto pode ocorrer 
... 

nao so por falta de meios materiais 

para por em prática o proposto, mas pelo seu tipo de ati-

tude. 

A conduta das classes baixas sao impostas por necessidades 
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do momento, sao pouco simbólicas e nao se preocupam com 

discursos, como observa tamb~m Bernstein (3). Assim, as 

respostas is situaç6es diferem de outras categorias so 

ciais, porque a razão da ação envolve conotaç6es diver

sas, uma concepção própria da vida". A prática das ela~ 

ses populares apesar de sua colocação ascética, não traz 

um discurso justificador, porque sua conduta ~ muito mais 

fruto da pressão da necessidade do que de uma regra" C 4) . 

Assim, as mudanças que ocorrem em cada categoria social 

tem ritmo próprio em função da distancia que as separam. 

A integração de inovaç6es transmitidas ao sistema de va 

lares e ao conjunto de saberes próprios a cada classe exi 

ge dos sujeitos um trabalho de reinterpretação e de rein 

vençao mais ou menos longo e difícil quando mais baixo 

estão situados na escala social. Portanto, a rapidez da 

difusão de uma regra de conduta de saúde varia em função 

da relação desta regra com ethos da classe. 

Apesar da preocupaçao primeira de Boltanski nao ser a es 

cola, ele possibilita uma compreensão mais dinâmica do 

seu papel e difusão das práticas de saúde. A assimilação 

de um conhecimento de saúde só se reverte em uma prática 

no momento que tenha um significado para a categoria so 

cial~i qual ê dirigido. Não há um conhecimento cientifi

co sempre compreensível; ele só tem sentido com referên

cia à situação de classe dos agentes e i experiência de 

vida da família. 

Se por um lado a escola reproduz, conserva as estruturas 

da sociedade vigente, ela tem também um papel de"acelerar e 
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disciplinar" os processos de viela c de pensamento dél crlan

ça. Apesar da escola inculcar valor~s de deterrninadus cate

gorias sociais ela não~. necessiriarnente, urna realidade que 

apenas reproduz as relações sociais, no momento em que ela 

se abre para novos valores, para as outras categorias so

ciais, tornando-se menos segregacionista diante das crian

ças de classe mais baixas e aumentando a possibilidade de 

~xito destas crianças (42). Elas necessitam que a escola 

lhes fale de seu tempo, de seu mundo, de sua luta, e não de 

práticas escolares que neutralizam toda diferença de con

teúdos, que apenas revelam urna visão de mundo que nao lhes 

é próprio. 

A consci~ncia da criança não ê algo individual, mas "refle 

xo da fração de sociedade civil da qual participa, das rela 

ções sociais tais como elas se concentram na família, na vi 

zinhança ... " (26). A consciência individual reflete rela

ções civis e culturais diversas e antagônicas às que sao 

refletidas pelos programas escolares. Dai a necessidade dos 

programas escolares serem estabelecido~ ri partir da intera 

çao com a realidade social do educando e não apenas das ne

cessidades vizualizadas pelos educadores. 

E através do trabalho do professor, "consciente dos contras 

tes entre o tipo de sociedade e de cultura que ele represe~ 

ta e o tipo de sociedade e cultura representado pelos alu

nos, sendo também consciente de sua tarefa" ... (26) que se 

pode ter uma escola ativa, ligada à vida. Esta dimensão da 

escoli não exclui sua função de conservação, mas também de 

"acelerar e em disciplinar a formação da criança" (42) a 
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partir de sua realidade. Com isto nao se tem superad(1 o 

que ~l escol~ representa e o que ela representa para os alu 

nos provenientes de categorias sociais mais baixas, onde o 

trabalho intelectual não ~ um h~bito, onde as condições de 

vida não favorecem priticas que facilitam o pr6prio apren-

dizado, mas abre uma nova dimensão enquanto incorpora urna 

nova concepção de mundo. Se não uma nova concepção de mun-

do, pelo menos a consideração de que "a realidade não -c 

absoluta, e ela difere de acordo com o grupo a que o indi

víduo pertence" (30). 

Nesta direção é que pode ser pensada a educação em saúde 

na escola, enquanto "abrange todas as atividades e expe-

riências planejadas com a finalidade de desenvolver nos 

alunos conhecimentos, atitudes e práticas desejáveis de 

saúde" (34). 

"Não se limita, a educação em saúde, a dar conhecimentos , 

mas em motivar a criança para aprender, analisar, avaliar 

as fontes de informaç6es, em torn~-la capaz de escolher in· 

teligentemente seu comportamento com base no conhecimento'' 

c 32) . 

O objetivo é ensinar as crianças práticas de saúde desejá-

veis, adequadas às suas condiç6es concretas de vida. O pr~ 

blema é saber em que medida estas práticas sao assimiladas, 

se elas se integram às necessidades vitais dos escolares e 

conseqUentemente das suas famílias, que muitas vezes v1-

venciam realialidades sociais diversas. 

O conhecimento das condições concretas de exist~ncia das 
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crianças nao pode significar apenas um meio de visualizar 

os m6canismos qtiC possibilitam motiv5-las, p»ra verificar 

o significado que possuem no seu universo. Estas pr5ticas 

sanit5rias não possuem um significado universal, pois de

correndo de uma visão de mundo, elas implicam em formas de 

pensar e atuar no mundo e sobre ele. 

A saúde concebida "como um campo de práticas, uma forma de 

relação do homem com o mundo fÍsico e social" (14), faz 

com que os programas de saúde mantenham e alterem determi

nadas formas assumidas por aquela relação, Isto implicaria 

em desenvolver com os indivíduos a consciência no uso de 

suas pr6prias possibilidades para trabalhar o meio natu

ral e humano. 

A Educação e Saúde na escola, como uma prática, deveria e 

laborar seus programas a partir da consideração das situa 

çoes vivenciadas pelos alunos no lar e no grupo social,do 

qual fazem parte Assim os conteúdos dos programas, par

tindo da ci~ncia biol6gica e transferidos para a prática 

educacional deveriam ser reelaborados, a partir d~ reali

dade com a qual se trabalha. 

Atuando sobre categorias sociais distintas, a Educação em· 

Saúde na escola tem de superar "a oposição entre visões de 

mundos distintas, porque integradas em formas distintas de 

vivenciar o mundo'' (14). Quando propõe transmitir novas 

práticas, seus conteúdos nã9 serão assimilados sempre da 

mesma maneira, mas reinterpretados pelos indivíduos con

cretos segundo sua situação social. 

Nesta perspectiva, os programas de saúde nao podem partir 
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de uma forma de pensar e atuar sobre a safide, abstratamen

te, n1~s da forma pela qual a saGde se manifesta na vida dos 

grupos, possibilitando-os a participarem nos projetos de 

reorganização do seu próprio mundo. 

f a partir deste quadro teórico que será analisada a rela

çao entre a escola e de práticas de safide. A escola trans

mitindo valores próprios a uma categoria social, sem inte

grar a visão de mundo de todos aqueles que ela propõe socia 

lizar, sem levar a mensagem até a família será capaz de 

transformar seus habitas e práticas de safide? 

Sabe-se da complexidade que reveste a mudança de prâtjcas 

alimentares, pois elas envolvem não apenas as condições ma

teriais, mas também a própria atitude da família em relação 

às práticas propostas. Assim, a mudança de conhecimentos das 

crianças, neste campo, nao se transforma em pratica se nao 

hâ aceitação por parte da famÍlia daquilo que é transmitid~ 

pois a decisão de mudar não ~ do escolar, uma vez que nao 

é êle que decide o que comer. A mediação do escolar perman~ 

ce, no entanto, uma possibilidade enquanto não envolve ape

nas o aproveitamento escolar e os fatores que o determinam, 

como a própria percepção que a família possui do papel da 

criança, da escola e da prática transmitida. 
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I I I - METODOLoc; f A 

Neste capítulo, serao abordados os procedimentos utiliza 

dos na Pesquisa (35) , que deu origem aos dados a~ui anal! 

sados e aqueles referentes ao presente estudo. A seguir 

serao caracterizadas as famílias dos escolares das duas 

escolas objeto da anãlise. Finalmente scrã apresentado o 

modelo de anãlise dds resultados. 

3.1. PESQUISA 

Os dados analisados nesta Dissertação constituem parte de 

uma pesquisa realizada em 1977, em cinco escolas de 1 9 

grau na cidade de São Paulo, sobre a influência dos esco 

lares sobre suas famílias na adoção de prãticas de saúde 

aprendidas na escola (35). Neste i tem será descri ta, de 

forma sucinta, a metodologia utilizada naquela pcsq•risa. 

O estudo foi empreendido em três fases: partindo da esco 

la, foram realizadas entrevistas junto is famÍlias dos e~ 

colares visando identificar seus conhecimentos e prâticas 

alimentares; em seguida, foi desenvolvido, nas escolas se 

lecionadas, um programa de educação nutricional, nas elas 

ses de 2a. e 6a. séries; finalmente foi avaliado se o 

programa educativo desenvolvido na escola com as crianças 

exerceu alguma influência nos conhecimentos e práticas de 

saúde das maes ou responsáveis. 

A seleção das escolas de 19 grau foi feita a partir de um 

levantamento préyio, de 39 escolas da rede oficial do Es 

tado, procurando verificar o número de alunos por idade 

e os critérios de sua distribuição por classes, na Za. e 
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6a. séries, bem como .:1 situação sócio-econômica d;Js 

lias. A Y>artir destes dados foram selecionadas cinco cscc 

las que possuíssem duas classes de 2a. e/ou 6a. séries 

com distribuição etiria e aproveitamento escolar semell1an 

tes. Além disto, procurou-se selecionar escolas situadns 

em bairros que representassem diferentes situações soe üds 

Das cinco escolas, apenas em duas foram consideradas as 

classes de 6a. série, enquanto que em outras três das escolas 

trabalhou-se apenas com a 2a. série do 19 grau. ~estas es 

colas foram selecionadas duas classes; urna foi tomada co 

mo controle, não sendo entretanto, pareadas, mas conside 

radas na sua totalidade. 

A partir dos escolares das classes selecionadas chegou-se 

as suas famílias, também objeto da pesquisa, para medir 

conhecimentos e priticas alimentares antes e depois da 

perimentação. Através de um formulirio aplicado junto 

ex 

-a 

mãe ou responsivel do escolar pode-se identificar não apenas 

os conhecimentos e priticas alimentares da entrevistada e 

sua família, como também sua situação social. 

Os escolares sujeitos do programa de educação nutricional 

foram também avaliados em seus conhecimentos e práticas ~ 

limentares através de um questionirio, contendo perguntas 

fechadas sobre os aspectos a serem abordados nas aulas an 

tes e depois de sua realização. 

A avaliação dos conhecimentos e priticas alimentares dos 

escolares e suas famílias, antes e depois do programa cdu 

cativo permitiu verificar a situação diferenciada d~s co 



nhecimcntos nao so das famÍlias COlHO também dos escol ares 

de cada escola, ou mesmo classe. 

Definido o contcGdo do programa educativo, corno se 
~ 

ver'! 

posteriormente, ele foi conduzido de forma diferente em 

cada escola. Assim, em quatro escolas as aulas do grupo 

experimental foram ministradas por uma nutriçionista, P! 

ra avaliar a interfer~ncia que poderia advir da qualidade 

do professor. Já em uma escola de 2a. série a própria pr9_ 

fessora da classe, treinada pela nutricionista, foi quem 

ministrou as aulas; enquanto a professora do grupo contr~ 

le, sem ser treinada, recebeu o programa, para 

v~-1o no mesmo período do expe!imento. 

desenvol 

Com isto pretendia-se verificar se houve diferenças de a 

prendizagem das crianças que tiveram aulas com a profess9_ 

ra treinada e aquelas que não tiveram (35). As aulas, ta~ 

to da nutricionista como da professora treinada, foram ex 

positivas com participação da classe utilizando-se de re 

cursos audio-visuais. O programa foi desenvolvido durante 

uma semana, no horirio normal da escola. 

Além destas variáveis foram controlados os meios de comu 

nicação de massa e o nível sócio-econômico da família, 

uma vez que "poderian, interferir na receptividáde de ino . ' . --
vaçao, por parte do escolar e de sua famÍlia, em decorr~~ 

cia de impossibilidade de usufruirem de uma dieta nos mol 

des propostos" (35). 

Considerando a variável nível sócio-econômico procurou-se 

construir um Índice com os seguintes indicadores: 

[.,_. . !\j~IUCó 

li.;: J . '.c -.: ,,,; F .l.ULO 
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ocupação e escolaridade do pai ou rcspons5vcl, escol:n·iclüdc 

da mãe e renda familia:r. O Índjce construído a partir da 

totalidade das famílias pesquisadas, confirmou a expect~ 

tiva que se tinha ao selecionar as escolas, isto e, que 

representassem situaç6es sociais diferentes .. Por outro la 

do, deve-se ressaltar que o fato das farnflias sercnt es 

tratificadas em tr~s níveis, não sigriifica que haja urna 

correspond~ncia com a situação que se observa na socieda 

se corno um todo, mas apenas para aquele Grupo objeto do 

estudo (*) 

3.1.1. Programa Educativo 

O programa educativo desenvolvi do nas. aulas foi planejado 

a partir dos conhecimentos científicos sobre nutrição,que 

se julgou importante para a saúde da criança e da sua fa 

rnÍlia. O intuito era de fornecer aos alunos conhecimentos 

·sobre os alimentos e o papel do leite, ovos e coraçao de 

vaca, na alimentação. Este programa tinha corno objetivo 

geral: conhecer a composição do leite, ovos e coraçao; 

relacionar os seus elementos com as funç6es do organismo 

e relacionar os alimentos com o desenvolvimento físico 

e a conservação da saúde. 

Estes itens foram explicitados em cada aula, durante urna 

semana, através de aulas expositivas com participaçâo da 

classe e com auxílio de recursos audio-visuais. As aulas 

foram desenvolvidas obedecendo o seguinte programa: 

(*) Em outro tópico deste capítulo serao explicitados outros aspe~ 
tos deste Índice. 
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19) o que sao alimentos; funções dos alimentos; grupos de 

a] imen tos e exemp 1 os de é! li mcn tos ser;undo o grupo. 

2"') Composição do leite; aproveitamento do leite pelo org~_ 

nismo; necessidades di5rias de leite-alimentos que p~ 

dem substituir o leite; fases existentes em relação ao 

leite. 

3"') Composição do ovo; aproveitamento dos elementos do ovo 

pelo organismo; quantidades necessirias; maneiras de 

preparo e digestibilidade; substituições adequadas; ta 

bus existentes em relação ao ovo. 

49) Composição do coração de vaca; aproveitamento dos ele 

mentos do coração de vaca pelo organismo; maneiras de 

preparo e substituições adequadas; tabus existentes em 

relação ao coração de vaca (35). 

3.1.2. Análise dos Dados 

A análise dos dados foi desenvolvida em duas etapas: dos 

conhecimentos adquiridos pelo escolar durante o programa 

e das mudanças dos conhecimentos e práticas alimentares da 

família a partir dos novos conhecimentos adquiridos pelo 

escolar. 

Os dados sobre os conhecimentos dos escolares foram comp~ 

tados a partir dos pontos obtidos antes e depois das aulas. 

Para obtenção destes pontos foram atribuídos escores a ca 

item do questionário, perfazendo um total de 14 pontos. A 

partir do cômputo dos escores de cada aluno,eles foram elas 

sificados em quatro categorias correspondendo ao número de po~ 

tos obtidos, como se segue: 
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1 9 ) conhecimento insuficiente - alunos com 25% ou menos 

dos escores~ 

29) 

39) 

49) 

conhecimento regular - foram enquadrados os alunos que 

obtiveram de 26% a 50% dos escores; 

conhecimento bom - os que obtiveram de 51% a 75% dos 

escores; 

conhecimento muito bom - foram considerados nesta c a 

tegoria os alunos que obtiveram de 76% a 100% dos es 

cores(35). 

Foi calculado, a seguir, o percentual de allmos em cada uma 

destas categorias, antes e depois do programa de educação 

nutricional, bem como a média e o desvio padrão dos esco 

res. 

Os dados referentes aos conhecimentos e práticas das famí 

lias foram computados, inicialmente, a partir de afirma 

ções sobre o valor nutritivo do lei te, ovos e coração (com 

categorias certas, errado e não sabe) e do cardápio sema 

nal da família (categorizando em adequado,parci~lmente a 

dequado e inadequado) aos quais foram atribuídos escores. 

Outros dados sobre as práticas alimentares referem-se aos 

motivos do consumo de leite, ovos e coração, uma vez que 

foiam enfatizados no programa de educação nutricional. Es 

tes dados foram relacionados com a escolaridade de mãe e 

o nível econômico da famÍlia. Em se tratando de dados qu~ 

litativos eles foram agregados em duas categorias: uma 

que ·contém aqueles que mencionam o hábito como motivo do 

consumo e outra que reflete uma motivação correta para 

consumir o alimento. 
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FinuJmentc foram analisados os dados referentes ao fato 

to de a mãe ter recebido a informaçio da criança c ter rc 

fletido em uma pr~tica. Aqui tamb~m os dados qualitnt! 

vos foram relacionados com a escolaridade de mae e o nível 

sócio-econômico da família. 

A análise destes dados permitiu verificar a impossibiliJ~ 

de da escola d~ influenciar as práticas alimentares da fa 

mÍlia e que a mudança somente torna possível através da a 

ção direta da escola sobre a família. 

3.2. DISSERTAÇÃO 

Nesta Dissertação,serão objeto de estudo apenas os result~ 

dos observados em duas escolas da 2a .. série, que serão ar 

ticulados e interpretados segundo objetivos aqui propostos, quais 

sejam, de verificar em que medida os fatores que interfe 

rem na mediação da criança estão na dependência da situa 

çao social da família, que determina sua relação com a esco 

la e com a pr6pria família. Neste sentido, a escola no seu 

papel de veicular conhecimentos e práticas próprias d0 de 

minadas categorias sociais, somente terá êxito quando a 

mensagem transmitida se integra no cotidiano da criança e 

ganha um significado coerente com sua situação de classe. 

E ê nesta perspectiva que se pretendeu entender as prâti 

cas de saúde propostas também ao escolar. 

Em função destes objetivos foi definida a escolha das duas 

escolas. Representando situaç6es sociais diversas, possib! 

li tam visualizar as formas que a mediação assume em cada 

uma delas. Ainda mais, quando se sabe que os alunos da es 

cola situada em um bairro de classe média (escola B2 ) apre 
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sentaram mcl!1or aproveitamento que aqueles da escola do 

bairro de periferi~ (escola B1). 

Outros fatores contribufram para que se restringisse esta 

anfilise apenas is duas escolas. O fato das classes serem 

da mesma s~rie com crianças de idades semelhantes, concor 

repara diminujr a interferência de outras variiveis, co 

mo por exemplo, a maturidade dos escolares, a relação com 

o professor, que não ~_permanente no caso da 6a. s~rie.De 

ve-se notar que a distribuição etiria apesar de semelhan 

te nas duas escolas (Tabela 1) (*),no grupo experimental 

(GE) da escola B1 , que representa nível s6cio-econ6rnico 

mais baixo, a proporção de alunos com idade fora da faixa 

adequada de escolarização era maior. Isto vem confir 

mar pesquisas ji realizadas, que revelaram que o atraso 

na escolaridade ~ determinado pela pr6pria origem social 

das crianças(20). 

Al6m disto, o fato de em uma das escalas, a B2 , as aulas 

terem sido ministradas pela pr6pria professora da classe, 

treinada para tal fim, permitiria verificar em que medida 

a mensagem veiculada pelo agente habitual às crianças in 

terfere positivamente, favorecendo não apenas a ·assimil! 

ção do conteúdo pelo escolar como sua transmissão para a 

família. A professora pode estar habituada a lidar com a 

linguagem não formal das crianças, possibilitando uma 

maior identificação com sua realidade. 

(*) As Tabelas citadas no decorrer do texto encontram-se em no Ane 
xo I. ' 
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O fato da outra, a B1 , ter as aulas ministradas pela Jhttri 

cionista, nao afeita a linguagem das crianças e a sua si 

tuação social poderia também contribuir para explicitar as di 

ferenças entre aquilo que foi proposto como desej5vel e o 

cotidiano dos escolares. 

Assim, estes fatores apresentados fizeram com que se priv! 

legiasse as duas escolas, denominadas de B1 e B2 e que a 

presentaram escolares com uma média de idade de variação 

relativamente pequena, ou seja, os alunos da escola B1 , no 

GE apresentaram a idade média de 9,1 anos e, os do GC, 8, 6 anos; 

na escola B2 era de 8,6 no GE e 8,4 anos no GC. 

Tendo em vista a importãncia que assume a situação social 

das famílias, analisou-se de maneira mais detalhada alguns 

dos elementos, que possibilitam caracterizar a situação vi 

venciada pelas famílias dos escolares, objeto deste estudo. 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

O nível s6cio-econ6mico das famÍlias dos escolares e a es 

colaridade da mãe ou responsável constituem as principai~ 

variáveis explicativas deste estudo. No entanto, a utiliz~ 

çao de~tas variáveis é feita a partir de uma categorização, 

que nem sempre explícita de forma adeq~ada todas as dimen 

s6es da situação social das famílias dos escolares.· Em vis 

ta disto, procurou-se, neste .i tem, caracterizar a popul~ 

ção a partir da ocupação do pai, escolaridade do pai, esco 

laridade da mãe e renda familiar. 

A ocupação do pai "foi categorizada a partir da escala de 

prestígio ocupacional de Hutchinson (1961), modificada por 
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Gouveia composta de sete níveis (24). Apesar das limita 

çoes deste tipo de escala ocupacional (13), que nao cahc 

aqui discutir, ela possibilita estabelecer algumas dimen 

soes s6cio-econ6micas das famílias dos escolares. Observa-

se pela Tabela 2 que 71,6% dos pais dos alunos da 

B1 estavam ocupados em atividades manuais. Na escola 

escola 

B., 
{.., 

nao se observa a mesma tend6ncia, pois enquanto a porcent~ 

gem de pais com ocupa~ão manual cai para 49,1%, as ocup~ 

ç6es não manuais aumentam 41,5%. A categoria "profissõc.s 

liberais" que e!?tava ausente na outra escola significa 

11,3% dos pais dos escolares. 

A escolaridade do pai e da mae vem de encontro à tendência 

verificada. Observa-se pela Tabela 3 que a maioria dos 

pais dos alunos da escola B1 (85,0%) possuem apenas esc o 

laridade primiria ou inferior a esta, predominando aqueles 

com primirio imcompleto (45,0%). Na escola B2 nota-se ten 
. 

dência inversa, pois enquanto na escola B1 a escolaridade 

dos pais estava concentrada nos níveis mais baixos, nesta 

escola aobserva-se que 28,3% esti nos níveis mai~ altos ou 

seja acima do segundo ciclo completo. A mesma tendência p~ 

de ser observada no que se refere ao grau de escolaridade 

da mae (Ta.bela 4). Apesar de haver uma dispersão da fre 

qUência em todos. os níveis de escolaridade, a maioria das 

mães possui pelo mehos, o primirio completo. 

Ou-tro indicador da situação social das famÍlias. é a renda 

per capita familiar que varia de meio salârio mínimo até 

três e meio salári~s mínimos em vigor na época da pesqul 

sa. 
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Pela Tabela 5 obs~rva-se que 6 na escola B1 onde se concc~ 

tramas f;;mÍlias com rendas per capita mais· baixas (31,7%), 

confirmando a tend6ncia detectada nas outras vari~veis. Na 

escola B2 , 69,8% das famílias apresentam rendas per capita 

de um a 2,4 salirios mínimos. 

Esta configuração da situação sócio-eco116rnica das famílias 

dos escolares das escolas B1 e B2 , permite visualizar que 

sao as famÍlias da escola B2 que possuem urna situação so 

cial mais diferenciada, apesar de não existir urna homog~ 

neidade. Isto se justifica pelo próprio tipo de bairro em 

que esti situada, que é principalmente da chamada classe 

média. Ji o mesmo nao ocorre com a B1 , que na época da pc~ 

quisa era circundada por populações de baixa renda. 

Apesar desta.caracterização, procurou-se constituir um 

dice sócio-econ6rnico a partir dos quatro indicadores, 

... 
lll 

que 

foram correlacionados apresentando uma matriz com correia 

ção altas e estatisticamente signific~ntes. 

A partir desta análise e da análise fatorial par~ verlfl 

car a unidirnensionalidade dos fatores, construiu-se um 
... 
lTI 

dice, a partir das variáveis renda e ocupaçao. 

Não cabe retomar todo o caminho da construção do Índice, 

que encontra-se explicitado no relatório de pesquisa (35). 

No entanto, neste trabalho parte-se da variivel nível so 

cio-econ6rnico dicotomizada em três níveis: baixo, médio e 

alto. Apesar das limitações. que caracterizam o Índice de 

nível sócio-econômico, urna vez que é valido apenas para cs 

ta população (13,43) ,e descreve de maneira estática alguns 

aspectos da sua situação social, ele indica que as farn.Í 
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lias dos escolares possuem condições diversas de subsi.~~tt:u 

cia. Neste sentido, observa-se pela Tabela S, que c a csco 

la B1 onde se concentram os escolares cujas famílias po_:;_ 

suíam o nível s6cio-econ6mico mais baixo, sendo que no GE 

não existe nenhuma famÍlia no nível mais alto. 

A vari~vel escolaridade da mãe foi agregada, devido sua 

dispersão em três ca t':gorias: menor (a tê primário incompl_~ 

to), m~dia (at6 segundo ciclo completo) e maior (acima do 

segundo ciclo completo). Esta categorização foi feita em 

função da freqU~ncia ou mesmo inexist~ncia de dados em al 

gumas das categorias mais específicas. 

Privilegiou-se a escolaridade da mae como variável in de 

pendente em função do seu papel, na sociedade atual, na so 

cialização da criança, no acompanhamento do seu trabalho 

escolar. Além disto, alguns estudos (4,11,38) privilegiam seu 

nível de escolaridade como fator de aceitação de novas.pr~ 

ticas. Isto se justifica uma vez que o nível de escolarida 

de pode significar acesso a um capital cultural pr6prio do 

universo escolar. 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

O que se p~etende nesta análise é a reinterpretação, a par 

tir do esquema te6rico colocado, dos dados sobre os esco 

lares e suas famíLias das duas escolas de 29 série. No en 

tanto, a articulação dos dados foi feita de maneira diver 

sa daquela apresentada por Sandoval e Junqueira (35). 

A análise desenvolveu-se procurando verificar em primeiro lu 

gar, as mudanças de conhecimento dos escolares. A seguir, os conhe 
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dos da seguinte maneira: 
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19) foi verificado se a entrevistada recebeu do escola al 

~uma informação sobre nutrição e a qualidade desta in 

formaçâo recebida, ou seja, se ela era coireta, par 

cialmente correta ou errada. 

29) As práticas alimentares foram visualizadas a partir do 

consumo familiar de·leite, ovos e coraçao, bem corno os 

motivos do seu consumo. A análise procurou verifjcar 

se houve alguma mudança, relacionando o nível de 

escolaridade da mae e o nível sócio-econômico da famí 

lia, verificando se a mudança decorreu da 

do escolar. 

influência· 

Esta análise é apenas percentual, reduzindo o discurso dos 

entrevistados a categorias, que, na maioria daa vezes,enco 

brem a complexidade da realidade que se pretende entender. 

A mudança das práticas alimentares é um fato complexo, que 

ocorre num continuwn temporal e a pesquisa, neste caso, r~ 

representa apenas um momento deste continuum, o que pode 

encobrir a evolução daquelas práticas, como foram incorp~ 

radas pelas categorias sociais objeto do estudo (4 ). A 

própria fragmentação que o formulário possibilita, pois 

pergunta-se de maneira isolada aspectos de uma mesma reali 

dade, permite ao intrevistado dar respostas imediatas sem 

relacioná-las com o conjunto de suas práticas. 

Por isto que Rodrigues sugere que o trabalho de campo, nos 

moldes comummente utilizados, seja repensado, porque "tan 
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to a nívcJ cognitivo quanto emocional existe urna contÍ;wa 

intcraçao entre o indivíduo e o ambiente que o aqui - .:~ -

agora mobiliza, modifica, determina os conteGdos emerge~ 

tes e por conseguinte o material produzido pelos 

duos"(41). 

indiví 

A aniJise que segue, lidando quase sempre com quantidades, 

não desvenda toda a complexidade inerente is priticas ali 

rnentares da famÍlia, a dimensão que ela assume nas difere11 

tes categorias sociais. Mesmo a relação da família com o 

escolar c a escola, que se procurou detectar, sendo r{'duzi 

da a categorias que possibilitaram sua quantificação, si~ 

plificarn as irnplicaç6es que estas relações podem as5umir 

nas condiç6es concretas de existência. 

Neste sentido, a anilise efetuada procura jogar com situa 

çoes que, apesar de nem sempre expressas pelos dados qua~ 

tificados, permitem uma melhor compreensão da realidade em 

estudo. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSS.\0 

O programa ele educação nutricional conduzido nas e:;colas 

B1 e B2 partiu, como se viu, daquilo que se julgou oport~ 

no a cri.:mça e sua família conhecerem sobre algumas práti 

cas alimentares. Assim, nesta parte da Dissertação serao 

apresentados e discutidos os efeitos deste programa e os 

fatores que os condicionam. Inicialmente procurar-se-á ve 

rificar o quantum o escolar assimilou daquilo que foi pr~ 

posto no programa e se ele transmitiu o conteGdo recebido 

a sua família. A seguir serão analisadas as práticas ali 

mentares da familia e·a percepçao da entrevistada sobre 

a adoção da mensagem trazida pelo escolar. 

4.1. CONHECIMENTOS AOS ESCOLARES 

A anãlise do conhecimento das crianças, em termos perce~ 

tuais, de acordo com as categorias utilizadas, permite ve 

rificar que aquelas com conhecimentos insuficientes, an 

tes de iniciar o programa, encontravam-se, sobretudo, na 

escola B1 (Tabela 6), onde 84,6% da classe GE pertenciam 

àquela categoria, bem como 22,2% do GC. Entretanto, no GC 

a maior porcentagem do~ alunos (77,8%) possufam conhecirnen 

tos regular e bom. 

Por outro lado, na escola B2 , em relação ao GE a situaç~o 

~ inversa, pois nenhuma criança desta classe apresenta c~ 

nhecimentos insuficientes sobre nutrição, sendo que mais 

da metade dos escolares (59,0%), deste grupo, possuía co 

nhecimentos bom e mui to bom. O mesmo entretanto não ocoTreu 
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no GC , pois os alunos, antes de iniciar o prograwa concen 

travm.t-se (75,0'1,) nas categorias regular e bom. 

Depois de realizado o programa educativo observou-se uma 

mudança nos conhecimentos dos escolares. No entanto, essa 

mudança nao ocorreu da mesma maneira nas duas escolas. Na 

escola B1 , 63,7% dos escolares do GE apresentaram conheci 

mentes bom c muito bom, sendo que, antes do programa, ne 

nhum aluno encontrava-se nestas categorias. 

O GC da B1 que não teve aulas, apresentou tamb~m ripidas 

alterações, aumentando a porcentagem de crinças na categ~ 

ria bom, ou seja, aumentou de 3,7% a proporção de alunos 

nesta categoria. Entretanto, nenhum escolar, desta classe, 

como era de se esperar, revelou conhecimento muito boru. 

Ji na escola B2 , na classe experimental que não teve ne 

nhum aluno com conhecimento insuficiente antes d6 progra

ma apresentou, após as aulas, 92,6% dos escolares nas ca 

tegorias bom e muito bom, sendo 81,5% apenas na categoria 

muito bom. Portanto, foi de 70,5% a porcentagem de crian

ças·que passaram a apresentar, após a frequência as aulas 

sobre nutrição, conhecimento considerado muito bom. 

Também no GC desta escola houve alterações consideráveis, 

pois 67,8% dos alunos apresentaram, após o programa, co 

nhecimentos bom e muito bom, superando o GE da escola B1 . 

Contudo, nesta classe (GE da B1), é relativamente maior a 

porcentagem de escolares com conhecimento muito bom (na 

B1 é de 18,2%, no GC da B2 é de 9,7%). Esta mudança do GC 

da B2 se deve ao fato da professora ter recebido o progra 

ma a ser desenvolvido e ter ministrado, no periodo do ex 
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perimcnto aulas sobre nutriç~o. A djfcrcnça em relaçâo ao 

GE 6 que a professora desta classe foi treinada pela nu 

tricionista sobre o conteGdo e a forma de ministrar as au 

las e à outra (da GC) não se deu nenhuma informação adi 

cional, mas apenas o roteiro das aulas. 

Comparando os escores totais obtidos por cada classe, ob 

serva-se a mesma tend~ncia verificada em relação ao aumen 

to percentual do conhecimento dos escolares sobre nutri 

çao. 

As m6dias dos escores e os desvios calculados permitem ve 

rificar (Tabela 7) que o GE da escola B1 apresentava an 

tes do programa, uma média de 3,58, passando para 8,95com 

um desvio de 3,40. No GC, que nao tev~ 3ulas, a alteração 

€ m{nima, pois passa de 6,28 para 7,03, com um desvio de 

2 '08. 

Na escola B2 os alunos do GE foram aqueles que apresenta

ram médias de escores mais elevadas. Antes do in{cio do 

programa a média era de 9,04 passando para 13, 4~ ap6s as 

aulas. Já na classe controle desta escola o aumento foi 

de 3,21 pois passa de 6,50 para 9,71. 

Os dados permitiram visualizar que houve mudança de conh~ 

cimentos dos escolares, mas o fato de não haver ocorrido 

da mesma maneira deve-se a vários fatores, dentre outros, 

a familiaridade anterior com o assunto, tipo de professor, 

a representação que possuíam dos alimentos, situação 

cial da fam{lia, bem como a relação com a escola e a 

pria fam{lia. 

so 

-pr~ 
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Assim, o que se pode notar peJos resultados obtidos antes 

do programa, foi que os alunos do GE, tanto da escola B1 , 

como da B2 , possuíam familiaridades diferentes em relaç~o 

ao assunto, o que favoreceu o melhor aproveitamento dos 

escolares da escola B2 . Este fato pode ter contribuído p~ 

ra o melhor rendimento dos alunos do GE da B2 e mesmo do 

GC desta escola, que ji possuíam uma certa familiaridade 

com o assunto ensinado como se constatou pela avaliação 

·realizada antes de iniciar o programa. Apesa~ de a dieta 

alimentar adequada ainda não constituir uma preocupação 

da maioria das famílias brasileiras, pelo menos alguns V! 

lores, mesmo que esparsos, ji estão presentes entre certas. 

categorias sociais, corno, por exemplo, o valor nutritivo 

de alimentos mais comumente utilizados. 

Entretanto, esta preocupação não parece estar presente e~ 

tre as camadas sociais inferiores, onde a satisfaç5o das 

necessidades bfisicas nem sempre são totalmente atendidas; 

diante disto o objetivo destas camadas é apenas dispor de 

um mínimo para atender aquelas necessidades e não, a foma 

pela qual se deve alimentar. 

NestR perspectiva, os escolares das classes mais baixas 

tiveram que percorrer um caminho muito mais longo do que 

aqueles da outra escola, pois para eles o assunto era pr~ 

ticamentc desconhecido, distante de seu cotidiano. 

Por isto que se diz que aqullo que é ensinado só é assimi 

lado se se integrar no quadro de referência cultural do 

aluno, ao que ele já internalizou, ou melhor, depende de 
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seu capital cultura 1, daqui lc· que j 5 acumulou em termos de 

conhecimentos e de práticas adquiridas na família ou na 

própria escola. 

Além da familiariedade com o assunto, também o fato de o 

professor haver sido diferente nas duas escol~s pode ter 

contribuído para explicar o rendimento diferenciado. No 

GE da escola B2 quem ministrou as aulas foi a professora 

da classe treinada para tal fim, o que vem confirmar estu 

dos realizados (44) , que apontam a exist~ncia de um pr~ 

grama c o treinamento do professor corno um dos fatores con 

dicionantes do rendimento dos alunos. 

Contudo, não se pode restringir a esta variável o melhor 

rendimento dos alunos desta classe, uma vez que o pro.fe2 

sor já estava integrado com eles, falando uma mesma lin 

guagem e vivenciando os mesmos valores da classe. 

Por outro lado, deve-se lembrar que foi esta a Única elas 

se onde os alunos anotaram as aulas, pois o assunto trata 

do constituiria matéria de exame. Isto abre outr~ dimen 

são., que é da própria expectativa que se tem do aluno, ou 

seja, ele deve reter os conhecimentos, mesmo que seja p~ 

la decoração, pois deverá prestar contas, através da ava 

liação, do seu aprendizado. 

E quando se compara o que ocorreu nesta classe do CE com 

a do GC da mesma escola, onde as aulas foram tamb6m. mi 

nistradas pela professora da classe, observa-se que no GE 

o rendimento foi maior. A isto poder-se-ia atribuir ao trei 

namento,pois aprofessora do GC não teve as mesmas condi 
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ções que a anterior c sabe-se por pesquisa realizada (9) 

do dcsprcp~r~ do aoc~ntc a respeite de nutrição. No entag 

to, esta professora não colocou para os alunos que o assrn1 

to tratado seria mat6ria de exame. Mesmo assim, o rendi 

menta desta classe ( GC da B2) foi superior ao da B1 , po! 

que tamb6m ji possuiam algumas noções sobre o assunto, ou 

melhor , ji era parte do seu repert6rio. A questão, no en 

tanto, permanece: seri que o fato do aluno possuir um me 

lhor aproveitamento na aferição dos conhecimentos signl 

fica que aquilo que foi ensinado reverte em uma prãtica? 

Ou ainda,será que aquele conteúdo tem alguma relação com 

as práticas vivenciadas na família? 

Neste sentido, a situação social da família ganha relevân 

cia. A maioria das crianças da escola B2 era de um nível 

social diferenciado e, portanto, a alimentação não se co 

loca da mesma maneira que para aqueles escolares de ~ 

Til 

vel sócio-econômico mais baixo, como da escola B
1

, onde 

o valor nutritivo dos alimentos esti distante da sua pre~· 

cupaçao imediata. 

Estas questões levantadas em relacão a escola B2 , seja pa 

ra o GE ou GC, assumem características diversas na B1 ,pois 

além das aulas terem sido ministradas para o GE pela nu 

tricionista-o que pode ter acarretado uma defasagem entre 

sua linguagem mais técnica e a percepçao dos alunos 

mais da metade das crianças eram de famílias de nível so 

cio-econômico mais baixo, o que pode ter acarretado maio 

res restrições, desde que aquilo que foi ensinado não se 
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integrou as suas necessidades vitais. 

A nutricionista observotl, durante as aulas, que nesta ela~ 

se (GE da B
1

) os alunos apresentaram maiores dificuldades 

de reter os conhecimentos, além do desinteresse em relacão 

ao assunto, c1ue foi diminuindo no decorrer do programa. I~ 

to vem de encontro ao que coloca Bernstein (3) quando diz 

que as crianças da classe trabalhadora possuem dificuldrules 

diferentes na situação ie aprendizagem, pois elas atribuem 

importância a aspectos diferentes da linguagem, o que --nao 

é valorizado pelo aprendizado formal. Assim, suas respostas 

cognitivas são descritivas, imediatas e, portanto, sua at~ 

ç~o seri breve c dificil de manter-se. Interessam-se pelo 

presente e nao conseguem acompanhar longos discursos. 

Apesar do cuidado da nutricionista com sua linguagem, para 

adequâ-la ao repertório dos alunos, ela não lidou com a sua 

realidade social, uma vez que o programa tinha objetivos a 

serem alcançados independentes daquela -realidade. Além dis 

to, o assunto, tal corno foi abordado, poderia nã~ fazer p~ 

te do seu cotidiano. Isto parece ter ocorrido pois a nutri 

cionista mencionou ter ficado constrangida de falar para a 
. 

maioria daquelas crianças sobre a maneira correta de ali 

mentar-se; percebia que estavam ividas pelo recreio, pela 

possibilidade de tornar sua primeira refeição, talvez a ~ni 

ca do dia. 

Estes dados confirmam o que ji se observou nos estudos le 

vantados(4,3nque apontavam as condiç6es concretas de vida 

corno determinantes do sentido que assume aquilo que a crlan 

ça aprende. Se aquilo que lhe é comunicado não se integra 
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as suas necessidades vitais, pode constituir-se apenas c:m 

uma informação a mais, que não tem um correspondente no 

seu cotidiano. 

Neste sentido, a escola atua como reprodutora de valores 

que pouco t~m a ver com a realidade daqueles ~ue ela se 

propõe socializar. Assim, poucos chegam ao fim, por que 

a escola não lhes deu chance de colocar o seu mundo, de 

discutir sobre ele, de considerã-lo no seu aprendizado. A 

escola, como uma instituição apenas preocupada em transm! 

tiro saber, em fornecer valores de economia, limpeza, d~ 

conhecendo a realidade do escolar, vai deixando para tr5s 

os menos aptos. 

Espera-se do aluno um comportamento ideal e para isto ser 

conseguido utiliza-se de todos os meios. N~o resta dfivida 

que a pobreza da criança constitui motivo de prcocupaçao, 

mas isto ocorre, na maioria das vezes numa dimensão pa 

ternalista, esquecendo-se de entender a realidade da sua 

aprendizagem. O professor nem sempre esti voltado para as 

con~ições de vida do seu aluno, porque o objetivo e cum 

prir o programa, transmitir aquilo que foi determinado. 

Assim o sentido daquilo que o ãluno aprendeu ou deixou de 

aprender s6 ganha significado pela sua experi~ncia de vi 

da e de sua família, que pertence a uma determinada c a teg9. 

ria social. Por isto a escola s6 seri ativa quando ligada 

ã vida, aberta ã realidade daqueles que vem ao seu encon 

tro, porque o que ~la ensina nem sempre & interiorizado da 

maneira que se pretendeu transmitir. Aquilo que ~ ensina 
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do 6 rcintcrprctado segundo uma 16gica pr6pria, porque as 

diferente~ categorias sociais passam de um dominio a ou 

tro de pensamento, integrando-o no seu universo conceitual. 

Entretanto isto não significa que os alunos não tenham 

aprendido aquilo que lhes foi transmitido, pois eles de 

vem dar urna resposta ã escola mesmo aue seja mecanicame~ 

te e mesmo que aquilo que foi ensinado não tenha nenhuma 

correspondência com suas condições de vida. E esta respo~ 

ta foi dada, pois o aproveitamento do GE da B1 apesar de 

relativamente mais baixo, foi bastante intenso consideran 

do-se que o assunto lhes era, praticamente, desconhecid~ 

Neste caso, não se pode dizer que o fato da nutricionista 

ser urna pessoa estranha ao mundo das crianças tornou 

menos eficaz seu trabalho. Talvez a relaç~o que se estabe 

leceu tenha sido outra, pois o:. escolares não tinham a expcc ta t _:!. 

va de que seriam avaliados por nota, o que pode ter co~ 

tribuído inclusive para internalizarern a mensagem recebi 

da, levando-a mesmo para casa(23). 

As diferenças detectadas nas duas escolas possibilitam 

inferir que o aproveitamento dos alunos resultou da intc 

ração de diversos fatores e, em cada escola, a relação en 

tre estes fatores difere. Isto se justifica, pois a educ~ 

çao sendo um processo s6 pode ser· entendida quando se con 

sidera todas as relações que envolvem urna situação de mu 

dança. Assim, quando se fala das mudanças ocorridas na es 

cola B2 , onde predominaram crianças de classe média que 

possuiam uma linguagem formal, habituada a internalizar 

valores novos condizentes com seu universo, não se está 
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pretendendo dizer que outros fatores nao estejam presentes, 

pois a linguagem constitui apenas um aspecto deste proce~ 

so. 

Por outro lado, aquilo que foi ensinado no programa de eclu 

cação nutricional ji fazia parte das percepções dos escol! 

res, seja porque aprenderam em casa ou na pr6pria escola. 

N~o resta dfivida que a criança que foi socializada em um 

ambiente diferenciado, pode responder, aceitar e explorar 

mais facilmente aquilo que lhe foi transmitido enquantoaqu~ 

la de nível social mais baixo,que não possui refer~ncias cul 

turais semelhantes is do professor, tem mais dificuldades 

emcomunicar-se e mesmo de aceitar os valores propostos pela 

escola. 

Portanto, pode-se concluir que as diferenças nas mudanças 

ocorridas nas di versas classes não se explicam apenas em üm 

ção da relação professor-aluno, do rn~todo utilizado, ntas 

tamb~m pelo conhecimento já adquirido na família ou na esco 

' la, pela expectativa que tem em relaç~o a escola .e sobretu-

do pela situaç~o social vivenciada pelo escolar na sua fa 

mília, que ~parte de urna classe ou fração de classe, que 

determina sua situação diante do aprendizado. 

4.2. CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PELA FAM!LIA 

A família, no seu papel socializador, inculca na criança há 

bitos e priticas pr6prios i categoria social da qual parti-

cipa. Os conceitos· utilizados pelos membros das diferentes 

categorias sociais sobre alimentação trazem com elas repr~ 
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se11 tações di f cren tC's do corpo, da~; suas necessidades. Estas 

rtccessidades n~o são apenas funcionais c utilit5rja3, mas 

tamb6m est6ticas, no caso das categorias sociais superiorc~ 

(4 ) • 

Contudo, a visão utilitiria dos alimentos nao sifinifica 

que o consumo ou não de determinado alimento decorra sempre 

de limitações econ6micas, mas e condicionado tamb6m pclaco~ 

duta que se possui em relação a ele. Esta conduta nio 6 al 

go individual, mas parte das concepções do grupo social a 

que pertence. Assim, a parti r da família, da categoria social 

a que pertencem os escolares, pode-se entender suas prâ.ticas 

alimentares. 

A mudança de práticas alimentares das crianças s6 ganham si~ 

nificado no grupo familiar pois, para realizar aquilo que 

€ proposto, elas se deparam com os hábitos e costumes ali 

mentares da família (29). Assim o fato de a criança ter apreE 

dido novas práticas alimentares não si·gnifica, necessariamen 

te, uma nova conduta, pois esta nao dependente sqmente de 

sua decisão. Daí a importância que assume a atitude da famí 

lia em relação is priticas propostas, e as suas condições 

materiais de existência, bem como a aceitação de que a criaE 

ça seja capaz de trazer novos conhecimentos para a família. 

Nesta perspectiva, a mudança de práticas alimentares da fa 

mília, a partir do escolar, est5 tamb€m na depend6ncia da 

concepçao que se tem da criança, da sua participação no gr~ 

po familiar. Por isto 6 interessante situar a contribuição 

de Bernstein (3) que distingue dois tipos de famílias: a fa 

mília orientada para a pessoa e a família posicional. Na 
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fam1lia orientada para a pessoa, a criança participa de 

certas decisões, e incentivada a ter uma opinião pr6pria 

e a se exprimir. A insist~ncia sobre 8 comunicaç~o ver 

bal ê uma constante, sendo a rede de comunicação comple

xa e com várias dimensões. Esta variedade de orientações 

nas comunicações faz com que "as crianças socializem os 

pais enquanto os pais socializam as crianças" L3). 

Na fam1lia posicional hâ uma hierarquia mais r1gidá e a 

criança tem de submeter-se às exigencias comunit~ria~ do 

grupo. Os controles são realizados principalmente por 

meios não verbais e a força está sempre presente, a lin 

guagem ê reduzida ao extremo e a decisão tomada obedeccn 

do à hierarquia. 

Estas colocações permitem visualizar que a influ~ncia da 

criança ê uma possibilidade, se não ao nivel da ,mudança 

das práticas alimentares, pelo menos ao nivel da informa 

çao sobre elas. Assim, o que se pretende neste item e vc 

rificar se os escolares, mudando seus conhecimentos so 

bre alimentação, foram capazes de transmiti-los para a 

faml.lia, provocando também mudanças nas práticas alimen 

tares. Para medir se o escolar levou para a familia os c~ 

nhecimentos adquiridos na escola, procurou-se verificar 

se a mae recebeu informações sobre o conteúdo tratado nas 

aulas, e se a fonte de informações foi o escolar. 

Na análise da fonte de informação pretendeu-se verificar 

se o fato de a mãe receber a informação estava associado 

a com!Cntãrios da c·riança sobre seu aprendizado e ao acornpa 
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nhamento elos trabalhos escolares pela mac c~). Quanto ao 

contc~údo ela infornws:iío, procurou-~e relacionar corn a es 

colaridude d:1 miie, pois a supos1~uo é de que quanto maior 

o nivel de cscoluridade maior a possibilidude de ndes~o 

a nova conduto. 

Na escola Bl é relativamente elevada a porcentJgent (42,9% 

no GE e 18,7% no GC) de mães que mencionaram ter recehi 

do informações do escolar a respeito de nutrição (Tabela 

8). O que deve ser ressaltado ê que este fato ocorreu tan 

to no GE como no GC, apesar desta classe não ter tido au 

las sobre o assunto. Isto pode ter ocorrido em funç~o da 

entrevista que pode ter suscitado a curiosidade da mae, 

levando-a a informar-se com vizinhas ou mesmo das infor 

mações obtidas pelo filho em contato com outros colegas 

da escola. 

Verificando a freqUência com que maes comentavam o apre!_1 

dizado com os filhos e em que medida acompanhavam os tra 

balhos escolares, conclui-se que no GE apenas 53,6% das 

mães comentavam o aprendizado com os filhos enquanto que 

no GC 90,6% apresentavam este comport~1ento (Tabela 8) 

Quanto ao acompanhamento dos trabalhos escolares (Tabela 

9), notou-se que, enquanto que no GE 67,9% das mães men 

cionaram ter este comportamento, no GC a proporção é mais 

elevada, ou seja, 84,4%. 

L*) Foram consideradas estas variáveis, porque supunha-se que o f a 
to das macs apresentanm aquele tipo de conduta, haveria maior 
probabilidade de serem infonmdas pelos filhos sobre seu apre!! 
dizado escolar. 
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Essas dua~ variáveis rclad onadas com o fato de a m~,c ter 

recebido informaç6es atravGs do filho, permitiu verificar 

que, de maneira consistente, as mães que comentaram ou aco~ 

panhavam as atividades dos filhos indicaram ter recebido i~ 

formações do escolar com maior freqU~ncia do que as -maes 

que n~o apresentavam aquele comportamento. Contudo, deve-se 

ressaltar, que no GE tamb6m as m~es que disseram, n~o comen 

tar o apredizado ou acompanhar os trabalhos escolares men 

cionaram com freqU2ncia relativamente elevada, que recebe 

ram informações do escolar. 

Em relação ~ escola B2 (Tabela 10) observou-se tend~ncia di 

versa pois, apenas 28,6% das mães do GE e 33,3 do GC, men 

cionaram ter recebido informações do escolar. Quanto aos 

trabalhos escolares (Tabelas 10 e 11), verificou-se que 

71,4% das mães do GE e 74,1% do GC comentavam com os fi 

lhos seu apredizado. Em relação ao acompanhamento dos tra 

balhos escolares a proporção G pouco mais elevada, ou seja, 

85,7% no GE e 92,6% no GC. 

Relacionando a variável recebeu informações do escolar com 

comenta apredizado (Tabela 10) os dados indicam, no GE, 

uma associação entre estas variáveis, pois 3 5, O% das crj an 

ças que transmitiram a informação comentaram seu aprendiz~ 

do,.enquantoque daquelas que não o faziam, apenas 12,5% das 

mães mencionaram ter recebido informações do escolar. 

Ji no GC notou-se urna relação inversa, pois dentre as rnaes 

que mencionaram não comentar com os filhos seu aprendizado, 

42,9\ foram informadas sobre nutrição. A variável acomp~ 

nhar os trabalhos escolares não diferiu da tend2ncia obser 
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vada anteriormente, embora apresentasse urna porcentagem ele 

vada de m5c~ com esta conduta (85,7% no GE c 92,6% no GC). 

As mães que disseram não acompanhar os trabalhos escolares, 

apesar pouco numerosas, também receberam informação do esco 

lar (tabela 11). 

Assim, os dados indicam que apesar das crianças do GE da es 

cola B2 terem tido o melhor aproveitamento, não foi esta a 

classe, como seria de se supor, que apresentou a maior pr~ 

porção (28,6%) de mães que mencionaram ter recebido informa 

ç6es do escolar. Isto ocorreu no GE da escola B1 (42,9%), que 

apresentava as características mais desfavoráveis, quais se 

jam, os alunos praticamente desconheciam .o assunto antes das 

aulas e possuíam o nfvel s6cio-econ6mico mais baixo. 

A questão ~ verificar em que medida as informações que as 

mães revelaram ter recebido dos filhos tiveram sua origem 

no programa de educação nutricional, uma vez que as maes 

do GC da B
1 

(18,7\) cujas crianças não ti~eram aulas tamb6rn 

foram informadas. 

Contudo, a proporçao de maes informadas no GE da escola B1 

foi bastante superior iquela do GC, o que permite inferir 

que a informação foi transmitida pelo escolar. Talvez a men 

sagem transmitida possa ter correspondido a alguma necessida 

de não satisfeita das crianças, fazendo com que elas 

sem a informação para casa. 

levas 

Por outro lado, em relação ao GE da escola B2 , onde se sup~ 

nha que os escolares levariam em maior proporção a mensagent 



• (J 1 . 

rccebld~J, pode ter ocorrido o inverso, ou seja, para ô maio 

ria das crianças aquilo que foi transmitido niío constituía 

nada de novo no seu cotidiano. Elas já possuíam suas nc:ccssi 

dades básicas satisfeitas e o que foi ensinado constjtuia 

apenas um ponto a ser considerado na sua avaliação. 

Esta assertiva parece justificar-se quando se consjdera o 

GC da B2 , cujos alunos não apresentaram o mesmo rendilllcnto 

e houve fflaior porcentage~ de mães informadas que no GE 

(33,3\). A professora desta classe (GC), sabendo do que se 

pretendia com a pesquisa, sugeriu is crianças que comentas 

sem com a família o assunto tratado em classe. Al~m do mais, 

o conteúdo das aulas não foi colocado como objeto de exa!fle. 

Se por um lado, pode-se atribuir à ordem da professora o fa 

to das crianças terem levado a informação para casa, por 

outro, a despreocupação em reter as informações, anotando-as, 

para reproduzir nas provas, pode ter tamb6m favorecido que 

transmitissem para as mães seu aprendizado. Mesmo no G[ da 

escola Bl esta situação pode ter ocorrido, uma vez que a ma 

t~ria das aulas ministradas pela nutricionista tamb~m nao 

constituía objeto de exame. 

Considerando a relação entre o fato da mae ter recebido in 

formações do escolar e as variáveis comenta o aprendizado e 

acompanha os trabalhos escolares, observou-se, pelo menos no 

GE da B
1 

e no GE da B2 , uma certa associação entre 

variáveis. No entanto, no GC da n
2

, verificou-se 

aquelas 

tendência 

inversa, o que leva a supor que o fato da professora ter su 

gerido ãs crianças que a informação fosse comunicada a fami 
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lia, nao implicaria, necesse:triamcnt(~, em uma pr;-it.ica 

lia r. 

Além do mais, comentar o aprendizado e acompanhar os 

fami 

trak1 

lhos.escolares pode n.ão ter tido o mesmo significado para 

todas as entrevistadas. Apenas "acompanhar as lições e ven 

ficar as notas pode não ser suficiente para criar um clima 

de relacionamento que possibilite i criança outra coisa que 

prestar contas do seu aprendizado" (35). Ademais, comentar o 

aprendizado e mesmo acompanhar os trabalhos escolares nao 

parecem ser práticas comuns entre as classes mais baixas. Sa 

bc-se, por experi~ncia de professores de periferia que o co~ 

tato da mãe com a escola reveste-se, em geral, de um cariiter 

punitivo. A preocupação básica é saber se o filho está ogi~ 

do de forma errada e, caso isto ocorra, é sugerido i profes 

sora a punição física. E isto está presente na pr6pri~ p0~ 

cepçao da criança, quando diz: "se a senhora (professora) :tão 

bate, outros batem, a gente chega em casa, apanha, na rua 

apanha, as outras professoras batem ... " A violência parece 

ser uma prática aceita. 

Contudo, mesmo que as maes nao tenham tido a mesma percepçao 

do significado de comentar o aprendizado -e acompanhar os tra 

balhos escolares, pode-se dizer que, pelo menos em alguns 

casos, foram as entrevistadas .que me~cionaram possuir aqu~ 

las condutas as que foram informadas pelo escolar sobre 

nutrição. 

Se parcela considerável das maes recebeu informações do 
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escolar, :n.'sta verificar a qu;lliclode do conteúdo transmi"!.:!do. 

ConsicL~r<md...: que a infonnu.çi:o foi tran::,llli tida à mae e que 

foi ela própria a fonte de informação sobre seu conteúdo, tor 

na importante identificar a relação deste conteúdo com esco 

laridacle da mãe. Sua percepção pode tamb€m ter· interferido 

na qualidade elo conteGdo, pois a informação quando recebida 

é reinterpretada dentro do universo conceitual de quem a re 

cebe. 

A relação entre o conteúdo e a escolarjdade da mae, na esco 

la B1 , permite verificar (tabela 12) que foram -as maes com 

média seguida pelas de baixa escolaridade (44,4~ c 4Z,l% rcs 

pectivamente), aquelas que mencionaram, .em maior proporç5o, 

terem sido informadas pela criança. Contudo, destas -· maes 

apenas aquelas com escolaridade m~dia do GE aprcsen L: r::m 

informações com conteúdo certo (22,2%). Aquelas com baixa 

escolaridade, do GE, possuiam informações parcialmente cer 

tas (15,8%) e erradas (26,3%). Na mesma situação estavam as 

entrevistadas do GC, que mencionavam ter recebido iníormJ 

ções do escolar, mesmo sem este ter participado das aulas. 

Tamb€m a Gnita mãe de alta escolaridade do GC enunciou ter 

sido informada, e o foi corretamente. Estas constatações em 

relação ao GC corrobora aquela assertiva que aponta outras fon 

tes como responsáveis pelas informações atribuídas ao esc o 

lar (11). 

Em relação i escola B
2

, observa-se (tabela 13) que foram as 

mães com alta escolaridade do GE, seguidas das de m~dia no 

GC e GE aquelas que em maior propoTção receberam informações 
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s o L r c o s a ] :i m c: n t o s • 

A p c s a r do nu 111e r o r c d u z i do d c e n t r c v i s t a da s c o m a 1 t é' e s c o 1 a r i 

dade, foi nesta categoria que se observou a maior proporção· 

de mães com i11fonnaçõcs corretas, tanto no GE como no GC. 

Já na categoria média escolaridade, a proporção foi bem maj s 

reduzida (b,7 no GE c 5,3 no GC). Tamb6m a ~nica mãe de bai 

xa escolaridade, elo GC, que mencionou ter sido infornwcl~, o 

foi corretamente. 

Deve-se ressaltar que foi no GE da escola B2 que foi encon 

trada a maior proporção de entrevistadas com conheci JPcn tos 

certos (10,7%), independente da escolaridade, e a ausência 

de mães com conhecimento errado. Apesar da importância da 

escolaridade da mãe, não se pode inferir que ela tenha inter 

ferido na qualidade da informação, pois comparando as duas 

escolas B1 e B2 , não foram apenas as mães de m~dia e alta es 

colaridade que receberam conhecimentos corretos. 

Se os dados nao permitem inferir que a escolaridade da mae 

tenha interferido na qualidade do conte~do da informação, a 

comparaçao da escola B1 com a B2 indica que, na primeira es 

cola, onde é elevado o numero de entrevistadas com baixa es 

colaridade nao existem maes com conhecimentos corretos. Este 

fato pode resultar não apenas a incapacidade da mãe, 

da pr6pria criança, que não foi capaz de transmitir a 

maçao corretamente; talvez tenham elas captado apenas a 

tica, sem a justificativa correta. 

como 

infor 
~ 

pr~ 

Isto vem de encontro ao que ocorreu no GE da escola B2 , onde 
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nZio se notou infonn<.1çÕes c0m conteúdos errados. Sendo uma 
~ . 

escola onde predomina famílias com LJõn nível SOClO-eCOf'l'·l! I CO 

mais Dlto, talvez as crianças tenham fornecido de maneira 

correta os conteúdos, o que possibilitou as mães uma aprce~ 

s3o adequ;1 d3 dos conhecimentos sobre nutrição. 

O que ocorreu no GE da escola B2 vem confirmar a supos i çiío 

de que seria nesta classe que as mies apresentariam, ~n1 

maior proporç~o. informações com conteGdo correto. 

Assim, o fato das crianças do GE desta escola terem 

tido em maior proporção, informações corretas vem, de 

modo, realçar a importincia do capital cultural da 

não s6 no rendimento do escolar, como tamb~m na sua 

t ransi11i 

algum 

fam:ÍJla 

- . propr1a 

capacidade e interesse de perceber aqui lo que a criança <'prc~~ 

deu na escola. 

Vale também ressalta r que a informação fornecida pela 1r.ae 

nao e, necessariamente, a mesma que foi transmitjda pelo es 

colar, pois ela pode tamb~m ter reinterpretado a 

recebida dentro do seu universo conceitual. 

Portanto, o que se pode concluir é que a família 

mensagem 

recebeu 

informações referentes ã nutrição e que estas informações n:to 

tiveram o mesmo significado para todas as entrevistadas. In 

clusivc a pr6pria qualidade da ~nformação recebida não po~ 

sibilita inferir uma assimilação daquilo que foi veiculado. 

E isto pode estar aliado i situação social da família, ao am 

bicnte familiar, ã p~sição da criança na família, como tum 

bém a pr6prla informação, pois ela s6 ganha significado quan 
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do se integra as necessidades vitais da família. Asslm, se 

a mÊÍe disse ter recebido informações sobre nutrição isto nao 

significa que ela as tenha revertido em uma pr5tica da famí 

lia. 

4.3. PRÁTICAS ALIMENTARES DA fAMfLIA 

Julgou.se oportuno, neste trabalho, restringir a anâJise 

das pr5ticas aos motivos do consu~o, uma vez que atrav6s elo 

discurso da entrevistada pode-se melhor visualizar as pr~t! 

cas alimentares da família, pelo menos em relação ao lei te, 

ovos e coraçao. Al6m disto, procurou-se verificar em quo me 

dida as mudanças ocorridas podem ser atribuídas às informa 

çoes trazidas pelo escolar. 

O consumo de leite, ovos e coraçao e seus motivos foi medido 

antes e depois do programa educativo. A anilise foi feita a 

partir de duas categorias de motivos: a primeira inclui moti 

vos que refletem desconhecimento sobre o valor nutritivo dos 

alimentos (hábito, gosto); a segunda inclui motivos que re 

fletem algum conhecimento sobre o valor nutritivo dos alimen 

tos (ex.: são importantes para o crescimento, cont6m protef 

nas, substitui a carne). 

Como o leite e ovos sao alimentos que já fazem parte da die 

ta alimentar da maioria dos brasileiros, isto dificulta peE 

ceber se houve algu~a alteração no consumo. Entretanto, se 

gundo Lewin (29) sao os motivos do consumo que determinam a 
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escolha Jos alimentos; por isto a mud~nça, neste nível, poJe 

ocasionar novas práticas alimentares da família. Consjdcran 

do que, o consumo esti aliado não apenas ~s condiç6es Jn~te 

riais da família, mas tamb6m ~atitude da mãe, uma vez, que 

em geral, ela é a responsável pela dieta alimentar, os moti 

vos do consumo foram relacionados com a escolaridade da mae 

e o nível s6cio-econ6mico da família. 

Os motivos alegados para·o consumo de leite, na escola B
1

, 

não indicam alteraç6es que possam· ser atribuídas ao escolar 

(tabela 14 e 15), uma vez que as mudanças ocorreram no GC, 

que nao teve aulas durante o programa. Contudo, deve-se rcs 

saltar a presença de famílias de baixo nível sócio-econômi.co, 

no GE desta escola, que não tornavam leite (15,8%) porque o 

"dinheiro não dá" e que apos as aulas 

este alimento em sua dieta. 

revelaram incluir 

Em relação à escola Bz, notou-se situação um pouco diversa, 

pois ao invés de aumentar o número de mães com motivos cor 

retos, houve um decréscimo desse número, tanto no GE como 

no GC (tabelas 16 e 17). Considerando a escolaridade da mae, 

entretanto, observa-se, no caso das entrevistadas com nível 

mais alto, no GE, que houve mudanças de motivos, mas o mcs 

mo nao ocorreu com os outros níveis, nem no GC, que perman~ 

cem inalterado. Em relação ao nível sócio-econ6mico, obser 

vou-se a mesma tend~ncia, ou seja, apenas no nível mais alto 

houve alteraç6es. 

Quando se considera os motivos de consumo de ovos, observa 

-se na escola B1 (tabelas 18 e 19) que tanto no GE como no 
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GC houve mudanças ele motivos ele consumo. Contudo, e~~t::~s ;;m 

tlanç<iS ocor ... eram L:úm uwis intensi(lade no GC, que n:w teve 

aulas durante o programa de educaç~o nutricional. 

Quando se relaciona os motivos ele consumo com as . - . v a r J é: v c 1 s 

escolaridade da m5c e nível s6cio-econ6mico percebe-se que 

as mudanças ocorreram independentemente dos níveis de escola 

rid<Jdc Ja mãe c s6cio-ccon6mico, embora no n1vel mais b<Jixü 

Ulllil mãe tenha alegado ter deixado de consumir o aljmento, po~ 

que o dinheiro não dava. 

Na escola B2 , tamb6m nota-se que as m5es, tanto no GE 

no GC, (tabelas 20 e 21) passaram a apontar motivos considc 

rados corretos para justificar seu consumo de ovos, apos o 

programa. Considerando a escolaridade da mãe observa-se que 

no nível mais baixo de instrução apenas duas famílias, que 

não consumiam ovos passaram a faz6-lo. No nível alto, no en 

tanto, ocorreram alterações tanto no GE como no GC c no 
.. 

T1J. 

vel de escolaridade méuia apenas no GC. Deve-se ressal tai· 

que, apesar das mudanças terem ocorrido nas duas classes, 

elas foram mais acentuadas no GC. 

Os dados apresentam o mesmo comportamento quando se relacio 

na os motivos do consumo de ovos com o nível s6cio-econ6mi 

co, com a diferença de que no nível intcrmediirio tamb6m o 

GE apresentou ~Iterações. 

Ob~erva-sc,portanto que as mudanças foram mais acentuadas no 

GC, onde os alunos tiveram um p1or aproveitamento. O fato da 

professora ter avisado às crianças ql}e elas deveriam comuni 
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car aos pa 1:; <'-CJ ui lo que h a v i éllll aprvn di elo --n ;~o p0.rece ter si 

do rrpe1)~:;:; o cu;ilp:~.·imí_;nto Jc uma orJcm p.nJ tod;ls as calcg~_ 

r i éJ s s o c i u i s , c o mo s c h a v i a s u p os t o . A pró p r L1 m u d ;m ç a dos 

motivos parece indicar que as crianças conseguiram t r :lll sm i 

tir algum conhecimento, inclusive porque for<Jlll -as macs com 

maior escolaridade c com nfvel sócio--eco;lÔlllico mais alto que 

mcnc:ionoram. de uwneira correta, porque consumiam tal a] inwn 

to. 

A suposição inicial de que as crié'!nças que tiveram melhor 

aproveitamento seriam mais cnpazes de transmitir seu é:lJHClHli 

zado não parece justificar-se, pelo menos, neste caso. 

Apesar destas considerações, nao se pode atribuir, ao esca 

lar, pelos dados de que se dispõe, as mudanças ocorridas em 

desles relação ao leite e ovos, mesmo na escola B
2

• O fato 

alimentos serem, em geral, consumidos pelos brasilejros faz 

com que as maes, pelo menos de nível social mais alto, . -JD 

tenham uma id~ia do seu valor nutritivo. E aquelas mães que 

n5o possuiam esta id~ia, podem ter procurado infor~ar-sc a 

partir das perguntas formuladas pelo entrevistador, por oca 

sião da pesquisa sobre os motivos do consumo. A pr6pria 

te de informação, neste caso, pode ter sido a criança. Tam 

b~m, na época da pesquisa, houve uma campanha publicitfiria 

em rclaçuo ao leite o que pode ter também favorecido as mu 

danças ocorridas no GC da escola n
1 

e mesmo na B 
2 

Ademais, sendo prfiticas j5 arraigadas, uma alteração ffi::ilS 

accntuad~ nos motivos do consumo exigiria um discurso ma1s 

complexo, pelo menos para os nfvejs sociais mais altos, o 



. 7 o . 

que tuJvc-z o escolar nao fosse cap.1z de transmitir. 

E s t a s a s s o r t i v a s p o d c m s c r 111 c 1 h o r v i s u a 1 i z a cl a s q '.l éllHl o s e 

consirlcra o constJro.o do coração. Tr::ttando--sc ele um alimento 

pouco utilizado na dieta brasileiro, observa-se nao a altcY:t 

ção de motivos, mas do pr6prio consumo. 

A suposis~o de que o coraçilo é uma carne barata (na epocn 

da pesquisa), equivalente a outras carnes e, portanto, de 

acesso mJjs f5cjl para as famílias de nível s6cio-econGntjco 

mais baixo, parece confirmar-se quando se observa que r~a es 

cola B1 , foram estas famílias que apresentaram alter~ç6es 

mais marcantes nas suas pr~ticas (tabelas 22 e 23). 

Antes do programa era relativamente elevada a propor~~ ao 

de famílias que não consumiam este alimento (78,5% no GE e 

72,0% no GC) c eram as famílias de nível s6cio-cconômico Jil;lis 

baixo e com menor escolaridade as que menos consumiam, c·on 

si de1· ando que nos níveis mais altos é mui to reduz ido o numero 

de famÍlias nesta escola. 

Ap6s o programa a situação mudou, pois sao aquelas famflias 

que passaram a consumir o coração. Assim, quando se cortsjdc 

ra a escolaridade da mãe (tabela 22), observa-se que, entre 

as mães de baixa escolaridade do GE, 89,6% n~o consumia cor~ 

ção antes do programa e, ap6s o.programa, a proporção ca1 

para 58,0%. Entre as entrevistadas de m€dia escolaridade, 

55,5% n5o consumia coração antes do programa e sua 

çao apenas 33,4% não. o fazia. 

realiza 
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Quondo se relaciona os motivos do consumo de cor<iÇ;10 com a 

variável nÍvel ~6cio-econômico, nu escola BJ (tabela !::,), ob 

servn-se que, no GE, a alteraçiío é a mesma v•~1·ificada an t c' 

riormentc, pois entre as famílié1s dto nível sÓcjo-econômico 

mais baixo, houve aumente no consumo de coração após o pr~ 

grama. Também no nível intcrmedi5rio ocorrc1am mudan~·as, Je 

o fazia, conforme o pós-teste. 

Quando se considera o GC desta escola, que n5o teve Rulas, 

observa- se no n1 ve J médio de esc o la r idade, uma pcqucn a p r_<2_ 

porçao ele macs que passaram a consumir coração, pela V('T:i fj 

caçio no pós-teste. A mesma tend~ncia se verifica em relaç~o 

ao nível sócio-econômico. Contudo, esta situnção n<:tO jnva1i 

da as observações realizadas no GE, uma vez que a p:coporçao 

de entrevistadas que passaram a incluir o cora~ao na sua 

dieta, no GC, foi de 3,8% c no GE de 38,5%. 

Na escola B2 observa-se (tabela 24 e 25) a m~sma tendência 

verificada na escola B1 , pois enquanto que no pr6-tcstc era 

reduzido o n6mero de maes que mencionaram o consumo do cora 

çio (14,2% no GE e 3,8% no GC), nos pós-teste houve um aumeu 

to para 42,8% no GE e, 18,5% no GC. 

Verificando a relação entre motivo do consumo de coraçao c 

escolaridade das mies (tabela 24) observa-se que, no nível 

mais baixo doCE, 55,5% dos indivfduos passaram a indicar o 

coraç5o como parte de sua dieta. Mudança menos acentuada ve 

rificou-se no nível médio de escolaridade, tanto no GE COJ,10 

no GC (20,0% c 15,8% respectiv~mente). Ji em relaç~o ao 
.. 

lll 
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-- -vel mais alto, apenas uma Jl1~! e do C:H qu2 j5 consumia c o 1' ; l ·; . t o , 

passou a justificar de maneira co1ret-a seu consumo. 

A mesma tendência observa-se em relaçi"ío ao ni.vcl - .. ..... soc1 o--ccono 

mico (t;J.bcia 25), pois observa-se tamb6m no n:Ívcl bé'ixo 

dio do GE uma mudanç<1 mais acentuada. Entretanto, no CC 

se nota nenhuma alteração entre as mães de baixo n:Ível ::,oc1o 

-econômico e rne~mo no intennediârio a mudança é pouca éiCCn 

tuada; apenas no n:ível mais alto nota-se uma mtH.Lm,;a nn 1 s 

acentuada em relação ao conswno do coração. 

O que se observou em relação ao consumo do coraçao vem corro 

borar a suposição mencionada, de que o coraç5:o, sendo uma 

carne mais barata, despertou maior interesse dos a1unos,rnj_Q_ 

cipalmente daqueles de mais baixo nfvel s6cio-econôrnico. ls 

to foi observado no GE da escola B1 e, sobretudo, no GE da 

B
2

, pois, antes das aulas, grande maioria elas m5cs de haixo 

n:Ível s6cio-econôrnico não consumia coração. O preconceito con 

tra esta carne era uma constante, pois as entrevistadas d.i 

ziam tratar-se de "carne de cachorro". Talvez a villoriz2ç8o 

dada pelos ensinamentos e a dificuldade em consumir outra car 

ne, fez com que integrassem o coraçao na sua dieta, corno uma 

alternativa com relação a outras carnes. 

Já a mesma situação nao foi observada no GC da escola B2 , 

pois considerando a variável nível sócio-econômico, apenas 

no nível mais alto houve mudanças, enquanto que no mnis 

baixo não houve nenhuma alteraç~o. Isto pode ter ocorrido 

porque ~ão foi fornecido a pl·ofessora da classe o que cnfatl 

zar no programa e ela pode não ter dado a ~nfase - . necessar1a 
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-ao coraçao cot;to substjtutivo dn ca1T1e; com isto us cri~mc,:as 

(lc n:Ívcl ,,, .... , ., (" 

J.l~o. ... ; ...... b~ix8 t:t~.vc: n}o tivessem pcrcc.biclo ;; 

t i v a q u c c s t c a l i !H c n t o pode r i a r c p r c 5 c n t<1 r p a r a ~; u a dieta. 

Outro dado que chama :.ttcnç.J:o no CE d& c~.coJ a B
1 

é <l corres 

pondência entre o número de mães que mcncionnram ter rcc.:·hj 

do é.l in f o rm n ~: ã o do c s c o 1 a r ( t a b c 1 a l 2 ) e a q u c J a s q u c p a s s ~~ 

rama consumir o coração no pós-teste, inclusive entre nqu~ 

1 a s q u c r c v c 1 a r ~nn n ã o p o s s ui r c o n h c c i me n t o c o r r e t o s c l> r e o 

valor nutritjvo do coraçâo. 

Isto vem corroborar aquela assertiva que diz 4uc o importa~_ 

te para as categorias sociais mais baixas não é tanto o dis 

curso que justifica a pr5tica, mas a pr6pria pr5tica desde 

que ela ycnha de encontro as suas nccessidaJcs imediatas. 

Assim, estas constatações podem indicar que os cscol8r2s ti 

vcram um papel na transmissão desta prótica alimcntaJ" ·- cor~l 

çao -para a família. A sua adoção pela .farnflia, pelo menos 

nas categorias sociais mais baixas se prende a uma resposta 

imediata de talvez encontrar um substituto para a c a rn c. 

O problema, portanto, n~o foi a forma pela qual se deve , . 
811 

mentar, como parece ter sido a 6nfase da professora do Gl: 

da escola B
2

, mas sim uma alternativa de pod~r 

suas necessidades. 

satjsfazcr 

Se as mudanças verificadas pennl tiram atribuir peJo 

menos em alguns casos, 5 mcdiaç~o do escolar isto -na o 

é r c f o r ç a do q u a thl o s c c o n s i d c r c1 o f a to da s m i:í L' s te r c m c o J o c a 

do em pr~tica aquilo que a criança informou. 
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Jsto ~c dcJu;. qu:ln<.lu é con~;tatado que, entre maes que i 11 f o r 

maram ter rccehidu a inron:i:lc:iio, um :1tÍmr-ro rcla! ivamcnte r·(' 

d u z i d o m c n c i o n ou t e r a do t :; d o a s p r á t i c a s s u r~ c r i l' a s p c 1 Cl c ~; c-~ 

lar. Este fato ocorreu tanto na cscolu n1 como na escol:1 B2 . 

Na escoL1 n1 , onde se observou uma corccsponuênciu entre o 

número de cntrcvistadcs que haviam recebido a infonriaÇJ(; do 

escolar c a mud;-mça no consumo do coraçiio, elas não atribui 

ram aqucl~l mudança à informação rcccbiua pelo e~col~n. 1\p~~:_ 

nas uma entrevistada do nível m:1is baixo de cscolaridéHk, elo 

GE e outra do GC, apesar desta classe não ter tido .'1\llns, 

menciona1·arn ter adotado a prática alimentar sugerida. ~o 1IL 

vel médio do GE apenas urna mãe mencionou a adoção (tGbeL! :::(,). 

A mesma tcnd~ncia ~ verificada em relação ao nível s6cio-cco 

n6mico (tabela 27). 

Na escola n2 verifica-se a mesma situação com a diferença d;.: 

que a adoção das práticas ocorreu entre as maes de nível me 

dio e alto de escolaridade (tabela 28). Em relaç~o a . -var1a 

vcl nível s6cio-ccon6mico, (tabela 29) foram as cntrevist3das 

de nível ha i.xo c médio do GC e médio do GE, que mend onar:1m 

ter adotado as práticas alimentares sugeridas. 

Portanto, nao se pode concluir que, pelo menos ao nível do 

discurso da m5e, as mudanças nas priticas alimentares da fa 

mília, decorreram da inforrnaç~o· do escolar, pois as propo?-~ 

çoes são relativamente reduzidas quando se compara com o con 

sumo do coraç~o. Por outro lado, nao se pode dizer que -na o 

tenha havido influência do escolar, pois as mudanças no con 
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sumo do -
cor~! c;<.t o 

... . ....... . 
s o c 1 o - c c o no n11 c Lí ~ :na L::; 

bai~~o~; parc~.c;:am inJi.car que, apesar do conteút.lu Lr<t,t:;mitidu 

pela miíc conter apenas fragmentos de que foi ensinatlu, cJ c 

se Tcvcrteu em uma priítica. Talvez o consumo do coraç~w cor 

respondesse a uma necessidade da fam:Ília de substitujr [t car 

nc, de difícil acesso, cmboru -n3o tenham manifest::Ido 

mente uma justificativa para esta pritica. 

Para JctormiJwdas catcgori3s socic.is o que importa ~ a s<t1 t ~' 

fação ele suas necessidades imediatas e nao a aprcensao cJc 

um modelo ideaJ que não tenha significado nas su<Js condjçÕês 

concretas de vida. A 6nfasc no presente impede a compreensão 

do sigHificado do outro continuun temporal, pois seu p<Jd:cilo 

de percepçao e descritivo, imediato. Pode ter ocorrido que 

a pr5tica apesar de nova, não foi captada como algo vindo Ja 

escola, mas como uma resposta ~s necessidades da familia, ~o 

seu mundo de privações. 

Além disto, a própria imagem que se tem da criança na famí 

lia pode ter contribuído para que não se tenha atribu:Íc.lo ao 

escolar a origem da pritica. De acordo com icrnstein (3), a 

família autorit~ria v~ a criança como um ser frigil que se 

submete as éxig~ncias do grupo, sem ter opinião própria. 

Assim, pode-se dizer que nao foram os escolares de nfvcl so 

cio-econoun co mais alto e que ti v eram me 1 hor aprove i tamcJlt o, 

aqueles cujas famflias apresentaram mudanças de ptiticas nJJ 

mcntarcs; mas sim aquelas para quem a mensagem transmitüb cor 

responc.h a a uma necessidade de vida, a uma demanda do cotj 

diano. 
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A priÍtic;! ;tJjmcntar somente r,anha ~cnt_ido na famÍlia, 

pois depcn de do grupo fumi 1 ia r, das suas pc rcep~: oP s c p r:í· L i 

casa rcspc_ito da alimentação (29). E esta situação assume 

conotações diversas para cadu classe social. Assim, como . -
FI 

se o b s c r\. ou , na s c 1 asses b a i x a s a s c o n tlu ta s s 8 o i m r os Ll :; n::. ~i s 

como fruto da pres<10 de necessidade do que em funçJío u•~ di s 

cursos que justifiquem a conduta proposta. Isto pode e>;pJ:i 

c ar a tendéncj a de aumentar o consumo do ccraçao, por p;! rí e 

das famílias de nível social mais baixo, independentemente ca 

qualidade do conte0do transmitido pelo escolar. 

Contudo, para os nivcis sociais mais altos, a adoção de ti~J 

nova pr5tica decorre muito mais da justificativa que a acom 

panha do que de Unlél necessidade imediata. C fato elas cnt re 

vist<Jdas se mostrarem receptivas nô:o significa que tcnh~;m as 

similado o conte0do transmitido, pois isto depende, não so 

da capacidade do aluno de veicular de forma concreta a mc~sa 

gcm da escola, como tambfm da atitude de família diante do 

que é. proposto. 

Assim, pode-se dizer que a proposta ele mudança assume cunola 

ç6es diversas em cada classe social. A di~usão de um ccnhcci 

menta depende não s6 do que f transmitido, m3s tamb~m· do 

significJclo que assume em relaç-ão ao sistema de valores e é.to 

conjunto de saberes pr6prios a cada classe, exigindo dos stt 

jeitos sociais um trabalho de interpretação c de . -
re1nvc:.1c,_~ao 

mais ou menos longo e difícil quando estão situados m;Ii~-; 

xo na escala social (4). 
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duas escola~~. com us f~llll.Íli<t.S de n.Ível """" ~ ...... . 
SOClO-CCCll10l!llCC' 

-

V' •. (• 

.Jl.l,.t ...... 

baixo, elas n~o foram tão significatjvas que nao se poss:1 

atribuÍ-·J as também a outras fontes. 

Diante Jist o potle-sc Jj zcr que o programa de educuçilo nu1 r1 

cional conduzido IWS cscolns, part·indo do cot!lH'ciw:,nto ncccs 

siírio a um~1 <.licta al1Jllcntar saudável n<io foj c~p:-1::. de ~11 tl· 

rar de forma scmelhi.11l1 e os ccmhecimcntos das cri [Jnças c su:1.~~ 

práticas. Supõe-se que o programa na sua totolid~dc n~o se 

coadunou com a realidade das situações sociajs vivcn c i a c~;1 s 

pelos escolares c suas famílias. ~esta linha, ~que se C(1lo 

ca que os "sujeitos sociais segundo a classe a que per1 cnce'Jl•, 

são àeposjtár1os de um sabc~r mais ou menos recente. IstíJ 

ma.is ou menos evoluído, mas também mais ou Jllcnos carente: 1n::1:-: 

ou menos illtcgraclo em torno de alguns pr.incíp:ios funJamcn 

tais" (4). Além disto, o conteúdo do programa concebido d •. :: 

uma maneira a partir de uma determinada visão do mundo pode 

nao refletir as relações sociais tais como ocorrem na 

lia. 

Por isto que se diz que a elcfas.::~gcm entre. educador e educ.m 

do pode ser superada se os programas escolares forem estabc 

lecidos a purtir da interação com a realidade social do cdu 

canela c nao apenas das necessjdades visualiz~das como relc 

vantcs pelo educador. Isto é possível, "na medido em que o 

profess0r c consciente dos contrastes entre o tipo ele sucJc 

dadc c de cu] tura representado pelos alunos, sendo tamiJéi.l 
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c o n s c i e 1t t e d c ~ tw t a r c f a q u c c o n ~ i s t c c 1:: <I c c l c r n r c tl i :, l · i p ll_ 

nar n fcrnw,,ilo Jc crian~a" (26). l)j_allLt.: Jisto Lalvcz ·;c pos_ 

sa f:Jl<tl" CJn um:.: cscoJa ([t:c CO'l'in·, cheo·Jr <tté a fnmÍLi<l. ;\ - - l ·~ (") l. \. - /.:;> ( -- 1,. 

simples transmissilo de conhecimentos c práticas d c s v in c 1.1 J ~~ 

das da rcaJicbtlc socic1J do~; cclucondos c ele suas f<.~m:Íl.iJs, de 

seus val(Jrcs, de seu cotidiano c de seus háb1 tos de c L•sse 

corre o nsco ele atingir apenas Dquela~ cntcgorias soci<,is 

que csl~o mais pr6ximas daquele conteGdo veiculado. 

Se n~w ~_;c pode dj zcr que houve uma mediat;ão do escoL1r na 

transmissüo das pr5ticas alimcnt8.rcs, mesmo p3ra as L<li 1 J i ::ts 

de nívcJ sócio-econômico mais alto que em princípio cstén·i:nn 

mais afeitos a este universo, o mcs!ltO nao. se pode dizer c1:1 

relação as categorias sociais nwis baixas; pois p~ra cl:'s o 

importante não é o discurso que justifica a pr5t.ica, r.u:s a 

satisfaç~o de uma necessidade presente. 

Assim, a mudança 6 possfvel, mas com cstrat6gias di fcrc:nt ('S 

para cada categoria social. O que 6 proposto não assume a 

mesma import~ncJa em todos os níveis sociais; o coritcGdo -e 

reelaborado e difundido de formas diversas. Assim, as catcn? 

rias sociais mais eruditas não aceitam por em pr5tica conhc 

cimentos fragmentados e sem sigHif:icado para seu unlvcrso <·cr) 

c c i tu a 1 . A 1 é m do ma i s , não s e pode c{ i z e r q u c na s o c i c da de b r<J 

sileira a famflia posicional, autorit5ria de que fala Bcrns 

tein (3) seja apenas uma caractcristica das classes baix~s. 

Esta é uma prática ainda incipiciente, pois o conhcc i mc·n to 

é ainda propriedade dos ndultos, principalmente no tipo ele 

popu1açilo objeto deste estudo. No entanto, este é llll1 problema 

a ser iuvcstigado. 
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Por t a n to , a mtH.la n ç a cJ c p r á t i c as cl e s a ú d c , p r j n c j p: t1 J 11 c n t c , a s 

alimentares nãu é algo que se possa fé!zcr :i.nciepcnJcnte da 

fam_Ília, de sua realidade. A escola e a fmn'llia nem sempre 

compartilham elos mesmos valores, das mesmas prátic2s e a 

a c e i t ação das p r 5 ti c as c v a 1 o r e s que se p r etc n d c in c ul c a r n;l o 

se faz independente da categoria social do!::~ sujei tos em si 

tuação de aprendizagem. A cducCJçÕo nutricional no Br<Jsil -c 

um fato relativamente recente mesmo para as categorias so 

ciais, que possuem o privilégio de não viver apf'nas preocupE_ 

das com a satisfação de suas necessidades básicas. 



... 
V. CONCLUSOES 
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V -. CONCLUSOES 

1. A mediação do escolar na mudança de prâticas alimenta 

2. 

res da familia ocorreu quando as priticas propostas 

integraram-:-se no cotidiano da familia, correspondondo 

a uma necessidade não satisfeita. Isto foi observado 

entre as famílias de nfvel s6cio-econ6mico mais bai 

xo, cyjas maes possuiam menor escolaridade. As mudan 

ças ocorreram, em termos de priticas, apenas em rela 

çao a um alimento, o coração. Esta mudança não veio 

acompanhada de um discurso que a justificasse, mas 

constituiu apenas uma resposta a uma necessidade 1me 

diata. Contudo, as mães não atribuiram ao escolar a 

alteração das práticas. 

O programa de educação nutricional mudou os conheci 

mentos dos escolares de forma diferenciada, mas -na o 

se observou uma relação entre o aproveitamento do es 

colar neste programa e o fato da mae ter sido infonnadasobre 

a mensagem da escola. Foram os alunos que não tiveram 

que prestar contas do seu aprendizado que levaram a 

famflia, em maior proporção,a mensagem transmitida,i~ 

dependente da qualidade do seu conteúdo. 

3. Os alunos de camadas sociais médias, que revelaram,a~ 

tes do programa, familiaridade com o assunto tratado 

e que tiveram aulas com a professora treinada, foram 

aqueles que apresentaram melhor aproveitamento. Contu 

do, estes escolares não pareceram preocupados com o 
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significado do seu aprendizado, mas apenas em reter o 

contefido transmitido para prestar contas na maliaç~o. 

po1s urna mudança nas pr~ticas alimentares implicaria 

em levar para casa a mensagem, urna vez que a decisão 

nesta ~rca não ~ apenas sua, mas Ja farnilia. 

4. A escola nao transmite valores v~lidos para todas as 

categorias sociais, urna vez que estas vivenciarn situ~ 

çoes sociais diferentes, por isto só tiveram signifl 

cado para o escolar aquelas pr~ticas que apresentavam 

correspondência com seu cotidiano. 

S. Não se pode concluir que as mudanças verificadas deve 

ram-se apenas ao professor treinado, a linguagem, as 

características individuais do escolar ao seu nivel 

sócio-econômico, ao seu capital cultural, mas a todos 

estes fatores, uma vez que a educação sendo um proce~ 

so, explica-se em função das condições que a envolvem. 

6. Se as mudanças das pr~ticas alimentares das maes de 

baixo nivel sócio-econômico podem ser atribuidas ao 

escolar, os conhecimentos, que as antecederam, 

apenas parcialmente corretos ou mesmo errados. 

revela que nesta categoria social o importante 

eram 

Isto 

na o 

~ o discurso que acompanha a pr~tica, mas o seu con 

teúdo, desde que satisfaça as necessidades imediatas 

da familia. 
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Foram as maes dos escolares que apresentaram melhor 

aproveitamento no programa de educação nutricional, 

aquelas que revelaram, em maior proporção, conhecime~ 

tos corretos sobre nutrição. Isto, entretanto, nao 

significou novas práticas, mas apenas justificativas 

corretas das práticas que já possuíam. 

8. A qualidade do conteúdo que a mae mencionou ter rece 

bido depende do seu nível de escolaridade, pois foram 

aquelas com nível médio ou alto que revelaram conheci 

mentos corretos sobre nutrição ou justificaram seu 

consumo de maneira adequada. 

9. A partir dos objetivos do programa de educação nutri 

cional não se pode concluir que houve mediação do es 

colar, pois apenas parte do seu conteúdo foi levado 

para a família, assim mesmo de maneira fragmentada. 

10. A mediação do escolar é apenas uma possibilidade,pois 

a expectativa da família é que ele tenha um bom desem 

penha na escola; em algumas categorias sociais, a fa 

mília nao se preocupa com o resultado do aprendizado, 

mas simplesmente com as notas obtidas pela criança. 

11. A escola para atingir a família deveria partir de 

sua realidade, envolvendo-a no processo de mudança, 

integrando sua visão de mundo. Sem isto, corre-se o 

risco de mudar apenas conhecimentos que, dificilmente 
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se transformarão em uma prática, porque desvinculados 

das condições concretas de existência daqueles que se 

pretende atingir. 

12. l\ão sao apenas os conhecimentos científicos que funJ~ 

mentam as práticas de safide que se propoe transmi 

tir nos programas escolares, que lhes dão sentjdo,mas 

sim a saúde da criança na forma pela qual ela se ma 

nifesta na família, integrando-a nos projetos de mu 

dança. 

13. A mudança de práticas alimentares nao depende apenas 

do escolar, mas envolve diretamente a família. Daí a 

importância de entender o significado das suas práti 

cas e corno elas foram se constituindo no decorrer do 

tempo. 
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SUMMARY 

This particular work analyses the results of a survey 

carried out in two grammar schools in order to determine the 

factors which interfere with the student's mediation in the 

family eating habits, once the message conveyed rnay not be 

in accordance with the child's and, subsequently, the 

farnily's quotidian. 

The change in a student's awareness was analysed before 

after nutritional education programs which stressed 

cornsumption of milk, eggs, and heart meat and took 

and 

the 

in to 

consideration those conditions which determined the student's 

diversified,irnprovernent. 

The next step considered whether the student had passed on to 

his family the acquired information and the meaning it had 

taken on in his conceptual universe. 

As to the reasons for food cornsuption, changes were noted 

among lower class families but only related to one foodtype, 

as an answer to their vital needs. 

Neverthless, at speech levei, mothers did not attribute these 

changes to the student. 



ANEXO 



Djstribu1ção dos aJunos por idade segundo a escoL;_ C> os 

grupos experimental c co~trolc 

~-~ -----r-··-------------------.--- ----- --------

~scol~ Bl B2 

Idade 
N:r~'\ -~ N; Gl-'. ~~~-N~,~E- -~-l.~~ ~C~~-~~ 

-------- -·-·--t----+---!1 . -,------

48,6,16 I 55,2118 I (>0,0 

-------·---·----- -·-·--+-----t ____ _j ·-----------+- ·--- L._ -----

7 f-4 8 14 1 7 4 5 '2 

9 H 10 ] 1 3S, 5 17 

11 H 12 4 12 '9 ] 

48,6 10 

2 '8 

34.5 1 10 

! 

I I I 

33,3 

G, 4 
2 I 6,9 I 2 i ----·-- ----1----+---+----+---r--r--·---r------

13 H 14 2 I 6. 4 - I ~ I 1 I 3,4 L - I 
------+--- I, nn n I r I I ' 

_To_t_a_l ____ -J.-_3_1 __ Q__:j100~-_z~g-ro.o i 30 __ r~~~ 
(*) GE 'identifica a classe experimental 

GC identifica a classe controle 

Fonte: Pesquisa Influência dos escolares sobre suas famílias 

na a do ç ã_o d e p r á t i c a s d e s a ú de a p r c n di da s ll a e s cc2l_~, 

São Paulo, 1974, Faculdade de Saúde Pública - USP (t~ 

dos os dados apresentados à seguir, provêm da 

fonte). 

me-sma 



Dist-rihuiçilo du ocup;tçZio do~ pais dos escolares, por c~;cn1a 

~ Escolos -~--- BJ 

Ocupa ç ô c s -;-;~------------- ~ _ ~ N '----.---%--

H.? 

------------·------·----- --· =--~9 --]-=---:--= 
1. 1'-l~mtwl niio cspcci<.lJiznd;! 14 23,3 9 1 7, o 

. ------·----f-- ----------

2. t•lélnual espcciali:~ada I 29 4R,4 17 32,] 
-------·------------+----------f---
3 . Sttpcrvi~ão ele trabalho 

5 8 '3 j_·-~-manual 
··-

4 . Nilo manual de rotina 8 13,3 I 9 

9, 4 

17,0 
-

I I 5. Posições ma1s baixas de 
4 6 '7 7 ' manual I I supcrv1sao na o r 6 • Gerência ou direção I I - - I 6 profissão liberal i 

I 

l:i,~ 

11,3 

--- __ L_ 
7. Altos cargos políticos L - -administrativos -c 

Total 60 . I 100,0 I 53 100,0 

(*) Níveis da escola de prestígio ocupacional de Hutchinson modifi 
cada por Gouveia ( ): 

Nível 1: ocup:1çoes manuais não cspeciaJ izadas 

Nível 2: ocupaçoes manuais especializadas e assemelhadas 

Nível 3: supcnri são de trabalho manual e ocupações asserne lhadas 

Nível 4: ocupações não m~muais de rotina e assemelhadas 

Nf vcl 5: posições mais baixas de supervisão ou inspeção de ocupa 
ções não manuais, proprietários ele pequenas empres<;s 
comerciais, industriais, agropecuárias 

Nível 6: profissões liberais, cargos de gerência ou direção, 
proprietários de empresas de tamanho médio 

Nível 7: altos Cllrgos políticos e administrativos, 
rios de grandes empresas. 

propr.ictf 



Tabela 3 

])j str . .ibuiçuo da cscoLn·ida.dc dos p~1is dos csco1<ncs por escola. 

"'s.·o-;,~-~~· ~-~_i~-=- =~-=--~2~-----~--·-

~~;t~-i __ Pai M3:_ ____ -~----Pa,~ _______ !!_:;:_ 
da de N 9 I % N -;-l--% I N 9 i ~ I N 9 i ~ 

Ana1L~beto ----~13,s ~-~~~~7} 5 ~~:4r·~-~-!l,~ 
:~~:.~·~~~ i~~-- 2 ~J ~ 5 , ~ r~r~~-.-;- -~-T-;~T-~_r ~~, > 2 

Prjm5r.io CO!E 16 I 26 ?I 20 133,3 15 li 28 311 
22 ,. 4l,S 

plcto 1 ' _ ' 
1 

--;-; CJl.-;;~~ -:r-;:; i 4 6 ' 7 ~~ 11 '3 7 I; ---13 '2 
comr) cto ' 

! 
19 Ciclo com --- ~-- I --:·----
pleto - 2 3 , 3 2 3 , 3 4 I 7 , 6t! 3 1 5 , 7 

-
2_

9

_C_i-cl_o ___ i_~_ '---.-2--+--3_,_3·-+----~-~·~:~-----J---~ 1 ~~ - 1--~~·--1 , 9 completo ' _ 

I j I ; 
- j - 1 1 ' 7 _7___ 13 ' 2 6 i 11 ' 3 

--·--·----t---
Supcr.ior i.!2_ _

1 

!, 

compJeto 
1 

29 Ciclo com -pleto 

3 

----

5 ' 7 1 1, 9 
I 

--------------i--------+·---~------+'----~-----~----7----
Superior co!!! _

1 

I 
pleto 1 1 ' 7 

----------~----~----~------+-----+-----+-----+-----------
1 

1100,0 60 1100,0 

------------~----~----~~-

----

9,41 1 ' ] , 9 I 

I 
I 53 10 o, o 1 o o. o I 

5 

Total 60 53 



Lli~tribujt,::lu da renda per C:tpita f:naili<n· por cscoL1 

2,5- 3,5 5 

3,5 c mais 3 s ' 7 

Total 60 53 100,0 

(*) em sal5rios mínimos da ~poca da pesquisa Cr$ 134,40. 

TaheJn 5 

Distribuição dos escolares pelo nfvcl s6cio-econ6mico 

da família (*) 

'~ Bl 
G l't.; ----~ '/J -1--

Nfvcl -o GE GC Total 

Baixo 20 20 40 

64 '5 57' 2 60,6 

Médio 11 13 24 

35,5 37,1 36,t1 

Alto 2 2 
-

5. 7 3 'o 
I 31 35 66 Total 

I 100,0 100,0 100,0 

---
B2 

GE CC 

9 
I 

9 
I 31,0 30,0 

I 12 8 

41,4 26,7 
--

8 13 

27,6 43,3 

29 j 30 

1 o_? __ :~ __ 1 o o , o 

T 

-

1 

o tal 

18 

30,5 

20 

33,9 

21 

35,6 

59 

00,0 



Distr.ibuiçi:ío (los escolares segundo o gruu de conlwc:imcnto 

sohrc nutriçiío, antes e depois do progr~tr11a educ:tivc) 

Tabela 7 

M6dias de escolas e desvios padrão, antes e depois do 
programa educativo, por escola 

-
Escolas Bl . B2 

GE GC GE I GC 
Escores Antes Depois Antes Depois Antes DepoisJ Antes De] 

- r Média 3,58 8,95 6,28 7,03 9,04 9' 13 .~8+-6. 5~ 
-----·---· - -

Desvios 1,65 3,40 2,08 2, SA 2,36 !_ 2,19! 2,38 
') 
'- , 

10is 

71 

56 



T;1 h c 1 <~ 8 

lnfonll:]çZio rcc(:b1c1a pcl.1 m:ic, ~;c·gundo o fato do c~sccjar 

comentar seu aprendizado 

Escola BJ 

Nilo 

I 9,4 1 100,0 , 100,0 
: l ·----------·-·--------------·-·---

Tabela 9 

Informação recebida pela mãe, segundo o fato de acompanl1ar 

os trabalhos escolares de seus filhos 

Acompanha 
Re traba
cebcu lhos 
informa -... 
çao 

Sim 

Total 

-) 

Escola Bl 

Sim Não Total 

--G-,1; I ~c -·-+-----·~G-_'_E - -~~G~c-----+--GE_-t-_c_;c 
9 5 3 1 12 



Tahel a J (l 

lnformaçào recebid:1 peJa segundo o fato do 

e~co1ar comentur seu aprcndi/.aclo 

Escola B2 
~-··-·····----·----c--·-----

~ Comenta I 
Rc ~,,Jprcndi 
ccheu ZéldO 
inform:1ç~o 

----------
GE 

Sim ~: O 3t0
1 

O 1
1
2 S 4~ o ~~ '~ • I 3~ ry .) .) , ' ' ..._ l '- ' ·' '-- L) ' u l .) ' .) 

--------- -------------- -----------,--------- ---------- ---- ;-·--- -- --

: 7 I 4 20 I JS 13 14 
Não 65,0 ! li li 70,0 87,S 57,1 71,4 6G,7 

8--~--7 -- .. 28 --l--;-./----___________ ..__ ____ ; 
20 20 

1 

Total · 
'i' I 100,0 100,0 100,0 1100,0il00,0 !

1
_100,0 

____ -)___.'--~~-_._l_7_~_-._1_:___2_s_._6~~-2-s _· 9 ---r-1-0 o_, o _ _j ~o~_-J-·-._o = 
Tabela 11 

Informação recebida pela mãe, segundo o fato de acompa11hél1' 

os trabalhos escolares ele seus filhos 

----·---
~ÕmpanlJ;a 
Re 1'1'<lba Sim 
ccheu ho's 
info11na - --çao "J 

_ Sim_j 
Não 

·-
GE 

7 

29,2 

17 

70,8 

- ------
24 

Total t 100,0 

---·--· 

85 '7 

----
GC 

7 

28,0 

18 

7 2 'o 

·--

25 

100,0 

92,6 
I 

Escola B2 
----

Não Total 
---

GE GC GE I GC 

1 2 8 r-~---
25,0 - 28,6 . 33 '3 

3 - 20 18 

75,0 - 71,4 66,7 

--· 

4 2 28 27 

100,0 - ]00,0 JOO,O 

·- r--· 

14,3 7 '4 100,0 100,0 

·-----



Contctido da jllfonnac;:~io recebida peJa mac, segundo 

s u a c s c o 1 a r i da d C' 

Tabela 13 

ConteGdo da informação recebida pela mae, segundo su~ 

escolaridade 

Escola B2 

~------ ---~------

Maior TotaJ M;n~--- ·=-Mé~ii~ 
I ---T 

I GE GC GE GC: GC GE GC 

Certa 1 

11,1 
------
Parcialmen 

te certa 

1 

6,7 

5 

33,3 

1 

5,3 

6 

31,6 

I 
! 
I 

] 1 3 I 
25,0 25,0 10,7 1 

2 

7,4 
-- ----

2 7 -
50,0 25,0 22,2 

I 

I I 
--f--

- - -
I Emda r-- -I -J -1~,5 I ~.4 

Não recebeu, 8 rl:-9 110 11 I 3jr8 117-

Total 

informação 88,9 100,0! 60,0 i 52,6 1 25,0 1 75,0 j 6-~--~~~~ 
;-l- 4 I 15 I 19 I 4 I 4 I 28 2 7 

____ 1_o~oo_~o 
1

100 ,o 
1

1oo ,o I 100 ·~-=-~~~oo ,o_~~~~~ 



Adoç.:io pc.la f~ll"iltlia de pr;Úi_c:1s ~~~ incntare~~ :c.u~~eric.L;~ pcJc 

escol:Jr, segundo <J c~;coL.tl·idade: <.!a m:íe, 1:~1 c::;c.olé! ~q 

~:~~~l:scc·}/:·:1~{1.- ··--;:~:-~ l~-~-T ___ -r.~~~]_;-~;----1 - -----~1~:; o;--- r------.;--~~~-:1-J _____ _ 
;-·!. 1 ~ -------~ -----+------~--- . -------~-- ----'-- ---· ------

çag <.te ........... I Li •. ,.. I rc I ('!.' I CC' I ('!.' I ('(' I r:J·; l (' . 
pr<1tic1 ''-...., " 1 \J i '· •· •· 1 '' i ··• L •L 
-----:--- ---- i---_l ____ -----r-------<------,--------- J-------- __ 1 ________ -- .... - ·----
s c ~-v 1 11 J 0 I 1 i 1 I l I i i 2 ! l 
~llJ~<ent:.)~; ! 12,!i i ~- 2:i,OI - - I -- I 1(,.7 j J(,,7 
lllll J cado:-. 11 1 ! ! J · 

. I I . . I 
--------------~------ !----,------~--------------~------~--------- ---------
Nilo coJ o- I 7 ' 2 j ~) I 2 I - J 1 I 10 S 
cou em I 0'7 L 7r· o I I ., ! o-z 7 0:;; 7 

p r <t t i c a o ' J I J ' ·I I : ! o . ' ' .> o. ' .) 

--~----------1-------·---- --+--------· -----1-------+----------l ___________ _ 
. I I ! . I I ' I 

I 8 I 3 i 4 I 2 I I ] i 12 (l 

To~al ______ _I 100 ,~ l ___ llOO~i. __ j__ __ - __ j ____ j 100 ,o _ __;__~uo ,c, 

TahcJa 27 

Adoç5o pela famflia de pr5ticas aljmentarcs sugeridas pelo 

escolar, segundo nível sócio-econômico, na escola BJ 

~ível s-qc(éf-- Baixo I Médio I Alto ----~----- Tot_a_l __ ---
Ado ~COJJOJilJ -f-
çã~ c;ic ~-......co -~r-cc i -Q~--Qc --+,, -----GET-GC]- GE--~1 cc:----
praticas -....__, 1 , ui: I . 

~!~~~~~h L~J __ -1 ~~~------~--]- _-_l~~.-:r-~~.~-
N- I j' I 1 I 

ao colo- 5 2 ' 4 2 1 I 1 I 10 1 5 
cou CJJI I I -t. 83,3 

1 
so,uj , 83,3, s.L_3 

Pra 1ca · ! I i : ! 

·r t 1 ----i--~ f' 3 . s l 2 1 . 1 r-J 2 I --6--
0 .a. I I ~ I 

_______ il_oo ,o ! 100 ,o: ·------ i 100 ,o I 100 ,o 



J\dnç:io pel:1 Lnn'll ia de pr;Ític:ts ;1] imcnta.rcs sugcrid:1~ pelo 

escolar segundo a cscolaTidaclc ela miJe, na escola B2 

~-- ---~ -- -- --- --~[- ---- -· ·-------· -- ---·---------------------------------_ ---- --r-----------

Aclo""-_ ,~~:-.~~~~~-1- ____ ~1~·[1~-o 1~---~---~\íé:~J i :.t--1---~~~ j o-~----J ___ 'i

1
-~ t-~~-~-----

r·ao oe --~ I ('I; (''(' (''1~ ('('' ('F 'i (""' I cr: (;(, :S. ... • '-. ' J...:........ I ~ )J_.I l... 1.... 1lJ L l _I 

J~~~::~~~-;:~cl-~----~1----------- -------+--~-------~--~-------- -·-·;----~-1- ---;-
<_11 Jl~ll'ntus I - - I 7.0 o! 12 si - I ]2 sj' 22 L 
1nd 1cados J ' I ' J I ' I ' 
- ________________ l ______ --- --------,-- ---- --- -------t---- -- ----- ----------- -------'--------- .. 
N <.1 o c o ] o - ! 2 I 4 I 7 I ] I 7 I 7 
cot; . em I - 1 80 o 87 si - I 87 5 I 77 8 
pr:1t1ca 1 . ' ' i I ' · ' 

___ _! ____ __;__ ___ ~--- . I 1 ~--------

TaheJa 29 

Adoção pela famÍJ ia de prátic:1s éÜimentarcs sugeridas pelo 

escolar, segundo nível s6cio-econ6mico, na escola B2 

Servindo 
alimentos 
inuicados 

Não co1o
con em 
práU ca 

2 

Total j 2 

______ _j ____ _ 

.. 

,Médio J- -~-~ aixo Alto 

I 
I 

GC GE GC--~ I CJb GC 
---- ------- ~- I --

1 1 1 1 - -25,0 20,0 12,5 
---

I 3 4 1 4 7 
75,0 80,~ 

- 87,5 

~~ 4l5 1 4 I 8 

-·-·100,0 100,0 100,01 100 ,o. 
I 

tal 

GC 

2 
22,2 

7 
77,8 

---

9 
00,0 



Hábito 

Importante para 
crescimen::.o 

1"ão sz aplica 

Total 

Tabela i4 

Motivo do consumo de leite por nível d~ escolaridade da nae, 
antes e depois do programa de educação nutricio~al, 

13 
68,4 

3 
15,8 

3 
15,8 

12 
85,7 

2 
14,3 

16 
84,2 

3 
15,8 

I 

na escola Bl 

10 7 
71,4 77,8 

t. 2 
28,6 22,2 

13 
76,5 

4 
23,5 

7 
77,8 

12 
70,6 

2 5 
22,21 29,6. 

19 14 19 14 9 17 1009,0,110107,0 
100,0 100,0 100,0 100,0100,0 !lOO,C i 

Tacela 13 

I 
1 I zo i :5 r ~ 3 I 22 

- ·- - - j' -1 51 8 o ~" "! 6" " 
1 

1

5' i 1

7' I 0;' Li l~'-
I 1 I - i 1 ; ':·'i 22,01 17,8i "·' 

\ - I i' - I - I -
,

1

_ 1 10,7 'I . 

1 i 28 1 32 I 28 , 32 I - }lOO,OllOO,O lOO,Of lO'J,G 
1 

Motives do consumo de leite por n:vel s~cio-econ~mico da fa 
mÍlia, antes e depois do programa de educação nutricional, 

na e;:;cola B1 (i:) 

Baixo l>!éd:.o I !1.7.. to ! Tot&l 

M

1

c s ~--A_n_t,e __ s ____ L!1 _n __ e_p~o~i_s __ -4 ____ A_n,t_e_s __ -4 ___ n_e_p,o_i_s __ -+I ____ A_~,'t_e_s __ -+I ___ D_ç_·_v,o_l_·s __ -+I ___ P_.n-,t_e_s __ ~! ___ r_e_rTo_i_s __ _ 

GE j cc f GE 1 cc GE Gc GE cc GE I cc -+-!_c_:::-.~..J_c_c-+l-c-E---:l __ c_c--.-j _c_E-+I_c_,c_ 

I
. 13 '116 15 J.4 7 s 1 7 , 7 _ J 1 · t 1 j 1 j' ~,.oi,~.-',·.' ::.·.::>

8
-,

0
,
1
, 23 122 

72,2 88,8 83,3 7_5"-,7,703,0 116~,7! 7~,81', 63,61 I - I - I - ·,, - .1 02,2! t>),O 

I 2 I 2 3 I ' 'i ! . L ? 4 I 1 1 ! " I I 5 I lO 

1 
11,1, 11,2,16,7! 26,3,1 30,0i33,3122,~~36,4i :::8! 22,Ci 17,:Si 31,2 

l l ~' 71 
1

1 ! I I i - i - I 1.C' 7: I I 
i lS ! ;.s . 1s i 19 1 10 !12 ! 9 11 ! ~ 2 ... i) , 32 , 2.2 . 3~ 

Hã1ito 

Irr:po:-t:ante para 
crescimento 

Não se aplica 

Total 
ilCC .. ~J;lO·J,O;lüC),G: lOO,.Gi JOC,:'),i~;C\OilOO~O~ lOC,r)

1
._ : !_c:.::,:J1l0G~Oi:_CJ:-OjJCG,O 

-----_________ ...:.! ____ __,_' ____ ! I I ' I __ .__;'-----'------'-------------'-----------'-' ----- ~______ ___ _ 

( *) Na 2~ f.ase da pesquisa, nesta f'>cola e na 52, o nível sócio-econ~mico sofreu alteraçÕes e;:-, função d& renda fami 
lia-.:- eloc. da ocupacão do resco;;sã-;el. 



antes e ~ep61s ~o prógrama de educaçeo nutricional, 
na escoia B2 

Menor Média Maio;,· Total ~ Escolaridade 

lliti~~ros ~-ft-~-t-a-s--r,-D_e_p_o_i_s_~~--A-n_t_c_s __ ~_c_p_o_i_s __ J~--A-~-t-e-s-~~~-D-e_p_c_i_s__ ~nte5 ' tc~ois 
-c on. sumo !.-~---..----l---~---+----r-----+1----t---+-1 --r---+---,..----+---,-=-:_J ! 
leüe · I GE GC GE GC ! GE GC GE 

1
1 GC \ GE GC j GE l GC !.· GE \ GC ! G~ 

1 
GC: 

! I : r I 
Hábito 

Ir::portan~e para 
crescimento 

!\ão se aplicc. 

2 I 7 I 2 7 112 12 l 15 i 4 3 ! 2 ' 3 i 17 i 17 I 21 . 2(1 

5o,o

1

n,si so,oí 46,5 63,1 so,ol 79,o! - 75,o! so,o; ;s,c! 5G,7J63,o! ;s,o! 1-,o . I I I ' ! I ' I . 2 2 I 2 7 7 3 4 ; I , I ,., 1 I 10 ; ~o ,. . l ..., 
so,o 1

·22,2l.5o,o L,6,s 36,91 2o,ol 2_1,01

1

1 I 2~,ol s•~ol ?S oi ')57; J7,o 2~,ol2s.o I j i i -·,i~ ' I _; ' i I 
- - -11 - -i ! - -l-1-,ll-1- ,_ 

I 7,o ! 1 .,. : \ 3,61 1 ! 
. I I I I I 

Total 9 1 4 9 I 4 l 15 19 15 i 19 I 4 l 4 I 4 i 4 1 ZS ! 27 I 28 I 27 
__________ ...Ll_o_o_,_o_Lj

1
1_o_o_,_o_j_l_o_o_,_o.J1Ll_o_c_· ,_o_::_l_o_o_,_o..J._l_o_o_,_o-.L..l_o_o_,_o..L.-jl_o_o_,_o.._jl_o_o_._q.L..--1 o_o_, o__: __ l_o_c..;.. ,_c.!-1 _1 L_~ o_, o-'-! l_o_c_._ ·~o 11 c o • c h c o . o : 1 c o , o 

Tabela 17 

Motivos do consumo de leite segundo o nfvel s6cio-econ~mico, 
antes e depois do programa de educação nutricional, 

na escola B2 

Total Baixo. I Médio j Alto I 
~--~~~~----~------;------4-------r------~----~~--~--

__:!;l~e:.:!:~~e:_~ _____ o__:::::,.l-f----_:--AE=n:t...-,ll:-e=s=:=c=:~==:=:=p:i=i=s=:=c=·-++ll===:=:=n:í=e=s=:=c=:l==:=:-·-e=pT+i:l,"=i=:=:==:;:l=~G-·~:~A-n:l'=e=:=:===i!l ==G=:~:=-~:~o~i~;,_,-9c~~t-:ll-_-_-ic_·-,-:=r.:;=c=s1 __ c-7_c~:!,~~2-~-G-:_,_-'?:~t-:-i.~:-_,-c_9-_-_ 
Hábito \ 1 1 1 ; 

1 44,5
1 

75,0 7l,4j 71,4, 72,7 71.,41 92,31 7j 4
1 

57,0
1 

54,5~ 43,0 75,0i 5?,2i 65,4! 74,C~ u,O 
lnportante par.:: 
crescimento 

Total 

5 I 2 I L ' ? I 2 I 2 I 1 i ~ , I 3 I " I !, 3 I l \) I 9 i - I 7 

55,5125,0 i 28,612_8,61' 1:,2 2B,61 7,7128,6! 43,011' 45,51 57,2 25,0: 3~,0! 34,61 36,0i 27,0 

i. i I I ! 

I ! I I 9 ' 1 ' I 3' 2J I I I I ! 

1 9 ! 8 ! 7 I 7 j 11 7 j j_J 7 7 11 7 · J 2 
!lOO,OIIlOO,O/IlOO,OilOO,O!lOO,O 100,0 l'lOO,O 100,0·

1
: lOO,Oj j_OO,o: ~00,01 lCJ,() 

I . i . í . ! I 

27 2S 27 26 
·,._C':,IJ ,:~:.1, .. f"'\"' 0 .., "'r"' r ... t .. (n n 

'-' ~ l. \ .... u !' ' .i i_)\) ~ 1): i. : ...... ': I... 

I 



antes e ~epó~s ~o programa de educaç2o nutricional, 

na escola Bl 

~Escolaridade I Menor I Hédia I ~!aio r Total 

Motiv~~ i consumo 
ovos 

Habito 

Co::J.tem proLe~nas 
fer.ro e vitaminas 

- ~ 
... 

~ão se aplica 

Total 

Antes Depois I Antes Depois 
I 

''-..._I 
I 
I 

I 
I 

l 
I 

GE ! 
I 

l6 I 
84,21 

3 I 
15,81 

I 

i - I 
I i 
I 19 I 
1100,01 

GC GE I ! GC GE 
I 

I I 
13 12 

I 

7 l 

s~, si I I 

50 ,o i 92,8 

1 I 6 I 7 I 3 l 
7,~· 31,6j50,0j33,51 

I I ;,3, - I -

63,ll ! 
-

14 19 14 I 9 
100,0 100, 100,01100,0 I 

GC GE GC I 
14 4 I 12 
82,4 44,51 70' 5 

3 I s 
~7 ,6155,5: 

l -5 1 

29,5 

17 9 117 
100,0100,01100,0 

I 

Tabela 19 

r r; 
--'-~ 

-

Antes 

I GC 

I -
I l 1 
I -
I 

1 

1 
I 
I 
i 
i 
I 

Depois 

' GE j ~ .... 
t_,~_, 

I 

i 
- l 

1 

Motivos do consumo de ovos segundo. o nivel s6cio-econom~co, 
antes e depois do programa de educação nutricional, 

na escola 31 

5 

! Antes I Depois 
I I 
I I I 

G.:; 1 GC I GE i GC ! ! I ; 
I r i I 22 I 27 I 16 20 \ 

;s, s! 84' 31 57,21 ó2, 
: , , i ) ld ~q 

I 1 I 
' - - i 3,611 

28 32 1 28 32 
·100,01 100,01 100,0!10'},0 

Total Baixo J Médio I Alto I 
r-

0

c • 
0 

1---An-.t_e_s_-+_D_e_p_o.-i_s_-Li __ A_n,t_e_s_-+_D_e_p
1
oi5 I Antes I Depois I Antes ! 

~~------------~~-G_E __ ~_G_c-+I __ G_E-41 __ G_c~) ___ G_E~ __ G_c-t __ GE_--~r-·-G_c __ I;~-G~E~~r~---_G-_c-_~L!~~G-,-E~~l:~_G-C~~i~.-G---~~:~~G--_c~:~~~-G---E~~~---G~C~~ 
15 1 11 I 12 ! 7 T 11. 5 ; 6 - 1 I ·- \ 2 i 22 27 16 ! 20 

Depois 

Hábito 

.Total 

15 
83, 3J 

3 I 
16' 71 

83,3 1 61,11 63,1
1 

70,0 91,6
1

ss,51 54,5 - I : 78,5 84,3 57.2
1 

62,5 

3 I 6 I 7 i 3 1 I 4 I 5 l ,. 1 I ' I 6 5 ll I 12 
16,711 33,3 37,9! 30,0 8,4 44,5 I 45,51 - - I .L - : 21,5 15,7 39.2: 37,5 

1 ! I I , I 
i 5,6 I I ! J.6, 

I I I i I I I 
I l 8 I 18 i 18 i 1.9 i }. c ! 12 9 i' 11 I 2 1 2 2 2 3 2 2 :~ l 3 2 

lloo,oi lOO,ollOq,o! 1oo,oi wo}cj1oo, J.o_o_,o_J_?_o_o_,_o....Jl _ __:_~--~---!----:_J.._o_o_,_o_l~_:::o_,c_~~~-lu•,oj J.OJ,o 
--------------~------L----~---~--~----~-- -



antes c depois do programa de educéç~o nutricional, 
na escola B2 

Ar:tes 

l Meno r r l•IÔd~a 
1 

Mal'. i o r ! 
s Antes I Depo:s , A..'ltes Depcis · Antes Depois 

1 

. ~-G-E~~~--G-C~~--G-E--r1 --G-C-+;--G-E-.II __ G_C~--G-E--r-G-C--+I--G-E-.--G-C~~r-G-.:---.11---G~C-1~---G-~--~~ --------~-=t--1; ---fi--t-,,i ----j-,--:--;;-8! I ! I i ! 

Habito 5 j .z 

1
. 5 i 2 l i 19 s I 10 2 I . 3 1 ! 5 ~ J 

5
2
5,6; so

2
, s 45~5~5o2 ,o 1, 5

7
3,3 10o,o 53

7

,31 5.

9

2,6 s~,o' 7~.l-,o~ 2:,o:l· 
2

,J
11 Contê~n proteínas - _ 

ferro e vitaminas 22,2 50,0144,51so,oj 46,7 t,6,7 47,4 50,0 25,01 75,0) 5o,o! 
Não se aplica I, 2 I · I I \ ~~· I i I 

I z:,2i 4- 11 : : 1,1: ' 1: 1: I 1: ~ I : : il : I 
Total 

Contem proteínas 
ferro e vitaminas 

l\ao Sf.~ aplica 

Total 

l,on oi 100,0100,0 100,0i100,0 100,0 100,0 100,0 10~,01 100,0 100,0, 100,0 1•· l ... v' I ! 

Tabela 21 

Motivos do consumo de ovos segando o nível sÕcio-econo~lco 
·antes e depois do programa de e~ucaçio nut~iciona1, 

na es ::ol.?. E2 

Baixo Médio Alto 

i 
15 ' ; 
53 ,6! 

I 

uj 
39 ,3i 

z I 
7,1] 

2s I 
I 

lOO,CI 

Total 

GC j 

De? ois 

GE i GC 
i 

1!;. 
51,8 

13 
43,2 

Total 



antes é depois do prcgra~a de educaç~o nutricional, 
na escol a B 1 

I 

Escolaridade! }-lenor 

COllSC210 

coraçao 

Habito 

Substitui a carne 

Não se aplica 

To ta!_ 

~~---A-ntes j Depois 

I 
I 

1

1 I 

I 1 I 2 6 2 i 
! 5,21 14,2131,5! 14,21 

1 ! 1 I 2 I - I 

5,2, 7,1 10,51 i 
17 1 u n I 12 I 
89 '61 7 8' 7 I 58. o I 85. 8 I 

19 I 14 !19 ! I 
100,0 1100,0 JlOO,O 

i GE GC I GE GC 

Antes 

GE 

Depois 

GE 

" I _) I 
33,31 

3 : 
33 ,3, 

GC 

4 
23,51 

2q 
9 l 

53, Oi 
3 ' 

33' 41 
9 17 

100,0 

Tabela 23 

Antes 

GC 

1 

1 

GE CC 

1 

1 _._ 

Antes 

r-;-: .._, _ _.. 

4 
14, ~ ; 

2 

7 '2 i 
' 

GC 

-
f 

21 t 8 f 

2 i 
6' 2 ' I 

-.,.... I ,-, .. 
\.JC ! Uv 

32,2 

5 4 
:i 2 '5 

22 I 23 1 '· 22 
78,5 72,0 ~ 5CJ,O 6~,8 

2r 32 i 2s 32 
·i.JO,o :10o,o 11oc.o l;_oc,c 

~ativos do consumo de coração segundo o nivel s6cio-econ~mico, 
a~tes e depois do programa de ed~cação nutricional, 

na escola Bl 

::\Ível sÕcio l
1
' Baixo Médic I 
~--------r--------1---------,--------~·--------~------~--------~---

Alto Total 

ccnscmo 
coraçao 

Habito 

Sllbstitui a carne 

~ão se arlica 

Te tal 

Antes 

GE I 
2 I 

11 'li I 

; ,si 
I 

15 i 
83, 6! 

GC ·i 
2 I 

11. 1! 
i 

2 I 11,11 
14 
7 7, 8 ~ 

Dc:;:;ois 

GE 

6 i 
33,41 

3 i 
16,61 

! 
() i 

~G ,.,! ) .', l; 

GC I 
~ I 

1s,~ 
1 I 
5 21 ' ' - ~ i L) I 

79. r~ 
' ~s i lP- I 1" · •a i 

I 
.L I ~ I o I .L./ 

lOO,O! 100,0! lO~JÍlOO.oi 

l Depois j Antes Depois Antes I)epois 

Gc r GC I GE -,---G-C_:,I __ G_E----r--G~C-i--G-,E~---,---G-C -. t--G-E--:----G-C-7--G--E-:1-G c-
Ar,tes 

2;,J '~ ,l, ~ J ' ~ ' i 
5.>,'+1 _J,.:lt "- •""\ 

1 1 
1 

2 1 2 1 

10,01 i 22,2118,31 

7 I ~J 4 I 6 j 
7C,Ci 6·:-,d 4L,5! 54,51 

!(' I 1z i r; 

1o.._r;, 'Jl1o_._o o!: o o o·::.oc o 

i 
I 

l 

I 1 
I 
i 
I 

i 2 1 

1 
.L 

2 

--! I 

l+' 2; 

2 I 
- 21 
I ' ~ 

22 

"'l:) 
.!... '.) 

I 

2l,F; 
I 

") I 

~6 ,I 
:'-'1 

I 

23 I 
i 

I . Cí - , , I 

9 i 
I -, ") ~I 

_)~.,.:>, 

s I 
l'' 8! 

1 ~ --, __ v,' 

I~ 

1_2,5 

1 ' i .-, o 
_._<-+ I ·-'-
5~~r_;~ (~c;,8 

32 ! .22 
i 

•. n 

--·L 
I 

f'· I ~ "iLD. 



na esc.::!l.:l B2 

--~------------------- ---.--------
: .. 1enor . Total 

~--~----~--------~--------~----------~---------~,-----------+---------~---------
Depoj_s Antes .Cepois An<:es I 'Jep0::.s .A:t ~e s 

consu-wo 
coi:açao 

I 
~~----r--= 
1.::t: 1 '.Jc ' Gr:. se 

; i 
·~::. GC GE GC GE GC GE GC 

! i ' I 

Hâbito I 3;,31 2~,0! 
I 

2 i i 5 _, I 

3" J I 
' J. i 3 

10,7 

I 
I 8 
' ')O~~ 3,8i -u,): 

4 

Subst~tui a carne 

::-;2,) s~ aplica 

Tot-ü 

i. 2 I I 
, I 1' 22, 2j 1 
I I I i 

I 
9 I t_. ! 4 l 3 i 

100,01
1 

-cOO,Oj 4~,5tl 7~,0~ 

I o "' 1 9 4 i 
, 10Ó,o! 1oo,o; ::.oo,c! lOo,ol 

13,4\ 
• I 
.L I 
6' SI 

1 ? i 
~ I 
-:>0, C: 

I 
15 i 

1 o o, o! 

1 c; R! 
- .:>, I .. ~>v! 

I 

' ! 1 I . hl ~! 

b, I ),L: 
I 

9 i 15 I 
I 

60,~ ~G nl ~; •'J 

I 15 .L I I 

1 GO, C~ lO C ,Gi 

'L::!bela 25 

- I 25 ,Cj I 
: I I 1 
! 

I 25,(1 
I 

3 I f 3 !:,. ~f I 
~c: oi 100 n• 75,0 

1
-:.0o,o I-·' I 4. ,v! 

i ! !.,_ I 4 4 4 . i i ' l_ ""' lO·J ,CJ , ... ,.,l'''n"n : _:_OtJ, C ..... U·J , ...... : .!..·- U' _. 

' 
.:. I 
3,5' 

25,8 

i cs ~o 

Motivos do consumo de coraç~o segundo o nivel s6cio-econ;~ico, 
antes e depois do prograDa de educaç&o nutricional, 

na esc.::!l.:l B2 

Alt::> 

A:.tes 

~ 'S s -::o l &r i_d_a_d_"'-----r-~--------B-a_i_x_o ________ ___, ________ ;.-~é-~-"l-. o---------r 

::o~iv~~ jAntes Depcis A:1tes lJ~po5s 
C'.J:'iSU~~~~ ~ L;----~-----,_....---...---- __;_----,----

GE GC r. r 
U<-

' 
j 

\ 
i 

26 ! 
ar:,?! 
..1 -· '&_. ' 

27 

GC 

l.:J.,S 

,. I 
• Z r, i 
l . '.) !' 

"" r ').., 
l.'J .ó.L 

3 .. 7 

----. ,, 
) I'-, 
23 ! 27 

81,5 

':;C - ~· GE GC GEI i' GC G~ GC 1,· GE i' GC' GE GC coraçao i 
---~-------------~~-----~--~-----+----~----;-- -r---~---~-----~-----~---------~----4----L----~----

I 2\ ! 2\ ! ,.__., "]
1 

1! 1\ 3j3 1 i 
· Eãbito 

aplic2 

:.l 

1
·. 28,6

1 
I 18,21 4~,2 1~,3 1 14,3~1• s,q 2s,o; ll,}.i 3,sl 

!
I ! I - i ! 

I ')~ 6! ~ -! ~ J I - : - i ~~~' J i ~' 4' ~' 8; 
9 I 8 

,_o, '• ! ~,cj ;.''l , , 6 I 10 I ;.. :',: ~ 'l" ! ~-
3 7 i 8 7 i 0 i C' ' v ·) , _ _) I I:J I 

, n ,, Q I - " "' r ' ? ~, - O O r· i - 2 -' 1 n r ". ' L 21 " - -' o :: -:· I) • r; Q :;, - : ~~C:, ' G F' - 1 I r. h ~ ! !.UV,! lt..JU,U !.;._,,~· .\_ ,U~ I ,í; ~.-·l',..._;J .. +q,-~ 0.J,J! u_.-,,~ :...!..,-~~ t_ • ....~,:; -u . ".J~ .... : ::;l.__,Li 

i 

3 '~ 
29 

' 
() i 15, 3 

!_,_ I l I 

- I. 
. I 

L ,, 
.!. . ()! ' "' 
] :J ----··-...:.. 

5 ~ 
i 3'J - ! ' 

i 

,_ 
.~.r 

L' .L r; 7 j 
' . .-. ('\ -

-- .J ,\...· : .. r.:·, t"~ "'! 0 -n r .. _.oc .. o: lOJ.C, lCC:.c:. 1~·o .. _J .. ~-~J·J._~- }_0C·;cj, :~<·~O. : - ,_,:' , 'v; ... \J ... ' J .. ~ . 

--'--------~ _____ : ____ , __________ i---
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