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RESUNO 

Foi desenvolvido um programa ' de educação nutricional com a finalidade de . se 
. . \ \ 

verificar em que medida a atuação sistemãtica da escola junto a alunos e seus 
pais . e mais eficiente na mudança de conhecimentos, atitudes e prãticas relaci~ 
nadosâ saGd~ do que a atuação ~nicamente sobre o escolar. Serviram como su 
jeitos bs alunos de 1~ i a! série do primeiro grau de tris escolas pGblicas 
da cidade de São Paulo e seus pais. Os 403 alunos e os 128 pais que particl 
param do estudo foram divididos em três grupos:_ o grupo 1, em que alunos e 
pais participaram do programa, o grupo 2, em que apenas os alunos participaram 
do programa e o grupo 3, em que nem os alunos nem seus pais participaram do 
programa. O conteDdo do programa educativo enfatizava prãticas de consumo de 
alimentos no café da manhã e entre as refeições, como tambem produção domicl 
liar de alimentos. O programa para os alunos foi desenvolvido por professores 
regentes de classe, em uma aula semanal, e a duração variou de seis aulas p~ 

ra as séries iniciais a onze aulas para as finais. Os pais receberam material 

escrito, especialmente preparado! Os resultados revelaram alguma diferença 
significativa entre os grupos em conhecimentos, mas não em atitudes e prãtl 
cas, não se chegando a resultados conclusivos. Anãlise complementar mostrou 
não haver associação significativa entre mudança de conhecimentos, atitudes e 
prãticas relacionados i alimentação e variãveis tais como idade e escolarida 
de dos pais, nfvel sõcio-econ6mico da famflia, relacionamento pais e filhos, 
opinião dos .pais sobre a escola, escolaridade e faixa etãria do aluno. O su 
cesso apenas parcial do programa pode ser atribufdo a falhas em seu desenvolvi 
menta como também a questões relacionadas· ã validade dos instrumentos de ava 
liação. Por isso, sugere-se maior controle de variãveis intervenientes no de 
senvolvimento de programas semelhantes. 



VII 

A nutrition education program was developed to assess in what extent a 
\ 

systematic intervention of the school over the students and their parents is 
more efficient in changing knowledge, attitudes, and practices related to 
health thari action over the students only. Elementary school students of 
all grades of three public schools of São Paulo and their parents were used 
as subjects. The subjects, 403 students and 128 parents, were divided in to 

three groups: group l, in which students and parents participated in the 
program; group 2, in which only the students participated in the program;and 
group 3, in which neither the students nor their parents participated in the 
program. The content of the educational program emphasized food consumption 
patterns at breakfast and between meals, as well as food production at home. 
The program for the students was developed by the regular teacher in weekly 
lectures. The duration of the program varied from six lectures, for the 
first grades, to eleven lectures for the last grades. The parents received 
specially prepared written material. The results revealed some significant 
differences in knowledge between the groups but not in a,ttitudes and 
practices; however, the results were not conclusiva. Further analysis showed 
that there was no significant·linkage between change in knowledge, attitudes, 
and practices related to nutrition and variables such as age and level of 
instruction of parentes, socioeconomic level of family, relationship between 
parents and their children, opinion of parents about school, level of 
instruction and age of students. The partial success of the program could 
be rel ated to fa·i 1 ures in its deve1 opment as we.l1 as to probl ems regardi ng 
the validity of the evaluation instruments. This suggests e greater control 

of the intervening variables if or when similar programs are developed. 
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I. INTRODUÇÃO 

O processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo 
\ 

múltiplos fatores hereditãrios, congênitos e ambientais. 
ambientais costuma-se destacar a família e a escola como 
influência, principalmente na infância e adolescência. 
ãreas da educação, sociologia, psicologia, antropologia 

ocorre em 
Entre os 

grupos de 
Numerosos 
procuram 

função de 
fatores 

maior 
estudos nas 
investigar 

a influência da família e da escola sobre o individuo, as formas como esses 
sub-sistemas interagem e em que medida diferentes variãveis ligadas aos mes 
mos atuam sobre a criança. Entre os objetivos desses estudos, pode-se citar 
a descoberta de procedimentos mais eficazes para a educação da criança e 
do adolescente. 

Esta preocupaçao assume carãter relevante quando se trata da ãrea da educação 
em saúde. De fato, neste caso, talvez mais do que em outros aspectos, o p~ 

pel da família como reforçador das prãticas de saúde aprendidas na escola e 
decisivo. São inúmeros os trabalhos em que se procurou envolver a família 
em programas de educação em saüde na escola. No Brasil, merecem destaque as 
experiências desenvolvidas sob a coordenação do grupo que atua na ãrea da 
Educação em Saúde Publica e pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de 
Saúde Publica da Universidade de São Paulo~ Esse trabalho ganhou maior re 
levância e passou a ser desenvolvido de forma mais sistemãtica a partir de 
1967, quando foi criado o curso de Educação em Saúde Publica. 

Entre essas experiências piloto, cabe destacar os programas de educação em 

saúde na escola desenvolvidos no IEE 11 Fernão Dias Pais 11
, na EEPG 11 Pasquale 

Peccicacco••, na EEPG 11 São Paulo 11,na EEPG 11 Carlos Maximiliano Pereira dos San 
tOS 11

, no Instituto 11 Dona Ana Rosa 11
, em diferentes epocas e com diferentes p~ 

ríàdos de duração. Em todas essas experiências foram incluídas atividades 
ligadas ã dimensão 11 Relacionamento lar-escola-comunidade 11 envolvendo, princj_ 
palmente, atividades junto aos pais dos alunos com o objetivo de conseguir 
sua participação na promoção, manutenção e recuperação da saüde de seus fi 
lhos. 

Com o objetivo de colher subsídios e testar procedimentos, atravês de estu 
dos científicos que pudessem ser utilizados no sentido de aumentar a eficiên 
cia dos programas de educação em saúde na escola, um conjunto significativo 
de trabalhos foi desenvolvido. Assim, Marcondes (1968) procurou investigar 
o nível de conhecimentos sobre saúde das professoras de primeiro nível (antj_ 
gas normalistas). Marcondes e Junqueira (1974) investigaram em que medida o 
escolar transfere para a família conhecimentos e prãticas aprendidos na esco 



. ·. 
2 . 

' ' 
· 1 a. Naque 1 e mesmo ano foi desenvo 1 vi do programa de educação em saüde na 
escola, proposto anteriormente ,(Marcondes e Col., 1973) para alunos de . 1~ a 
a! sirie do p~imeiro grau, ~ fim de se verificar a adequação do conteúdo pa~a 
as diferentes series (Marconde_s, 1980) . .. Em 1975, dois trabalhos investig~ 

ram, respectivamente, os conhecimentos sobre nutrição de professores de 
ciências de uma escola p~bli~a (Cq~alcanti, 1975) e de mães de alunos de 1~ 

. ' . 

sirie do primeiro grau da mesma escola (Mesquita, 1975). Em 1977, Sossai rea 
lizou estudo para verificar em que medida a aprendizagem pode ser significati 
vamente influenciada pela informação ao escolar, antes do ensino, sobre os obj! 
tivos de determinada unidade de u~ programa. Dois outros trabalhos relacio 
nados ã saüde escolar desenvolvidos, dentro de outra linha de pesquisa foram: 
o primeiro sobre o escolar e programas de televisão (Santos, 1977), com vis 
tas a avaliar as potencialidades desse vetculo de comunicação para desenvol 
vimento de programas de educação em saüde; o segundo, procurou comparar duas 
abordagens em educação em saüde escolar: a utilização de métodos tradicio 
nais e a utilização de uma metodologia denominada ~'abordagem conceitual 11 (H.Q. 
mem D'El-Rey, 1980). Com a finalidade de colher substdios para a proposição 

· de programas de educação na prevenção do consumo de cigarros, Stewien e Mar 
condes (1979) realizaram um levantamento sobre o hâbito de fumar entre adoles 
centes de 5~ ã 8~ série de uma escola publica de São Paulo. Candeias e Mar 
condes (1980) realizaram levantamento sobre necessidades :de saúde de alunos 
de uma escola publica de São Paulo, de seus pais e dos professores. Mais re 
centemente, um estudo de Motta (19~1) incluiu o desenvolvimento de programa 
educativo junto a mães de pri-escolares com .. o objetivo de melhorar as 
ções de nutrição e de estimulação de seus filhos. 

condi 

Assim, verifica-se a preocupação constante com a preparação do professor p~ 

ra atuar na ãrea da educação em saúde e com o envolvimento da familia no 
sentido de orientã-la nessa mesma ãrea e de obter sua colaboração na educação 
em saúde do escolar, como também com o estudo de estratégias que 
aumentar a eficiéncia dos programas. 

permitam 

A escola sempre esteve, em maior ou menor grau, preocupada com a participação 
da famtlia na educação da criança. A dificuldade fundamental reside em encon 
trar estratégias eficazes para o envolvimento da famtlia, tornando-a um 
aliado e um elemento complementar da escola. Quando existem objetivos anta 
gÕnicos dentro desses sub-sistemas ocorrerão conflitos no processo educativo, 
com consequênc ias nega ti v as par a o educando. 

Pode-se, ·portanto, concluir que e legttimo e desejivel que, através da inte 
gração famtlia/escola no processo de educação da criança, ambos os sub-siste 
mas procurem formas de ajustarem suas expectativas aos objetivos de um e 
de outro. Neste sentido, uma preocupação bâsica da escola tem sido a de en 
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contrar procedimentos eficazes para influenciar a familia, a fim de consegui~ 
sua participação e colaboração no processo de educação da criança. Entre os 
recursos institucionais que têm sido adotados com esse objetivo, pode-se ci 
'tar o Circulo ou Associação de Pais e Mestres. Conforme assinala Lima (1967), 

11 0 objetivo principal do Circulo de Pais e Mestres ê estabelecer •padrões de 
. ' . 

conduta• e ~etapas de indempendentização• que serão adotadas, uniformemente, 
pelos pais e pelos mestres, em suàs relações com os adolescentes, a fim de 
que a expectativa da comunidade sobre a conduta dos jovens não seja pertu! 
bada por conflitos resultantes de solicitações antagônicas .. (p. 59). 

A atuação da escola junto ã familia através de Associação de Pais e Mestres 

ou do Circulo de Pais pode ser considerada um tipo de estratégia para influen 
ciar diretamente a familia. Outra forma consiste em atuar sobre a familia 
através do escolar. Enquanto .a primeira tem sido adotada com certa frequê!!. · '~ 

cia, com resultados mais ou menos limitados, a segunda não tem sido utiliza 
da rotineira-mente pelos .profissionais da ãrea do ensino. Encontram-se, na li 
teratura especializada, alguns trabalhos que procuram avaliar em que medida 
o aluno influencia a familia, através dos conhecimentos por ele adquiridos na 
escola. 

Essa questão apresenta especial relevância, conforme jã se teve oportunidade 
de salientar, na ãre·a da educação em saiide na escola. A mudança de prãticas 
de saiide da familia, a .partir das experiências vivenciadas pela criança na 
escola, resolveria um dos problemas cruciais enfrentados pela escola sempre 
que se propõe a contar com acolaboração dos pais, ou seja, a dificuldade de 
conseguir: sua participação nas atividades programadas pela escola. Conforme 
se verã adiante, a apatia dos pais e sua ausência da .escola têm sido 
constante na maior parte dos programas de educação em saiide em que se 

sua participação. De outro lado, o escolar e ainda o alvo mais seguro 

uma 
espera 

da 
educação em saiide, 11 Visto que ê a escola a iinica instituição que 
reunir sob sua êgide grande parte da população - teoricamente toda a 

consegue 

popul~ 

çao em dete~minado momento e de determinada faixa etãria 11 (Marcondes e col., 
1980). 

No presente trabalho procurou-se verificar em que medida a atuação da escola 

sobre alunos e seus pais ê capaz de mudar conhecimentos, atitudes e prãticas 
relacionados ã saiide. Pretendeu-se testar procedimentos que pudessem influen 
ciar tanto o escolar como sua familia e que pudessem ser utilizados rotinei 
ramente e em larga escala pelos sistemas de ensino, visando a atingir a pop~ 

lação escolar, de forma geral, e suas familias. 

Levantou-se hipÕtese de que, se a escola atuar ao mesmo tempo sobre a criança 
e sobre seus pais, serã possivel obter mudanças significativas no comportame!!. 



to de ambos e tornar a educação do escolar muito mais produtiva, uma vez qua 
os ensinamentos fornecidos pela ·escola terão maior probabilidade de ser refor 
çados pela familia. Alem disso, este estudo pretendeu testar a validade da 
proposição de teõricos,' segundo os quais hã necessidade de um trabalho conju~ 
to da escola e da familia como condição para uma educação efetiva. 

. ·, I 
I 
\ \ 

A presente pesquisa visa a verific~ r se a atuação simultânea da escola sobre 
a criança e sua familia e mais eficiente na obtenção de mudanças de comport~ 

menta na ãrea de safide, tanto do escolar ccimo de sua familia, do que a atua 
çao da escola apenas sobre a criança. Pretende-se avaliar não sõ a influên 
cia direta da escola sobre os alunos e seus pais, mas tambem se a atuação sobre 
os pais influencia a mudança de comportamento dos alunos e se a atuação sobre 
os alunos afeta a mudança de comportamento dos pais. Visa a verificar, ainda, 
a relação entre mudança de comportamento dos alunos e de seus pais e as variã 
veis idade dos pais e dos escolares, escolaridade dos pais e dos alunos, 
nivel sõcio-econõmico da familia, relacionamento entre pais e filhos e pe~ 

cepção dos pais sobre a escola. 



. 11. REVISAO DA LITERATURA 

O primeiro estudo de que· se \~em conhecimento, que procurou investigar a . in 
. \ . . 

flu~ncia sistem~tica da escola sob~e a famllia atrav~s do escolar, foi desen 
volvido por Marcondes e Junqueira (1974), que assinalam: "E exigua a litera 
tura existente sobre o assunto e, via de regra, focaliza muito mais os aspectos 
de mudança de comportamento da criança e o papel que a familia exerce na 
manutenção dessa mudança do que a influencia E:]Ue a escola pode exercer sobre 

a famil i a (p. 1 - 2}. Esse traba 1 h o pioneiro procurou investigar em que medi 
. da a educação em saüde desenvol~da na escola ~ capaz de influenciar a fami 
lia e alterar as pr~ticas alimentares, tanto da familia como das crianças. 

A hipótese b~sica era a de que o escolar influencia sua familia na aquisição 
de conhecimentos e na adoção de pr~ticas aprendidas por ele na escola. Esta 
hipótese foi analisada em função das vari~veis relacionamento entre pais 
e filhos, idade do escolar, nivel sócio-econômico da familia, escolaridade 
da mãe e imagem que a mãe tem da escola. Participaram do estudo 324 alunos, 
de 2ª e 6ª s~ries do primeiro grau de cinco escolas da rede estadual de ensi 
no de São Paulo. Foi desenvolvido programa de educação nutricional pelas pr..Q_ 
fessoras regentes de classe, em algumas turmas, e por nutricionista, em ou 
tras. O conteúdo do programa incluiu, basicamente: funções dos alimentos e 
grupos de alimentos; leite, ovo e coração de vaca: composição, necessidades 

· di~rias, formas de preparação, substituições, tabus. 

Antes do inicio do programa, os escolares e su~familias foram avaliados com 
relação a conhecimentos e pr~ticas alimentares relacionad6s ao conteudo men 
cionado. A mesma avaliação foi realizada no final do programa para os alunos 
e, após um m~s, para as familias. 

A veracidade da hipótese b~sica não foi comprovada: "A escola, atrav~s do 
escolar, não foi capaz de influenciar a familia na alteração de suas prãticas 
alimentares" (p. 130). Outras conclusões relevantes foram: em algumas elas 
ses houve maior aprendizagem com o professor treinado do ~ue com o elemento 
estranho ao ambiente escolar; as mães de escolares mais velhos adquiriram 
mais conhecimentos do que as mães de escolares mais jovens; não houve associa 
ção entre o fato de o aluno comentar com a mãe seu aprendizado na escola e o 
fornecimento de informações sobre nutrição pelo escolar; o recebimento de 
informações sobre nutrição pela mãe, de modo geral, foi maior quando o rela 
cionamento entre pais e filhos era melhor; não houve influ~ncia da escolari 
dade da mãe, do nivel sõcio-econômico e da imagem que a mãe possui da escola 



sobre a adoção de novas prãticas. 

O fato de o programa de~envolvido na escola não ter alterado as prãticas 
alimentares da fam'ília e atribu'ído a problemas sõcio-econômicos e culturais. 
Supõem, ainda, os autores que as mudanças esperadas envolvem tema complexo, 
não tendo os alunos aprendido os assuntos com suficiente profundidade, de 
forma a poder transmiti-los aos pais. No caso dos alunos, a ingestão de lei 
te e de ovos em quantidade insuficiente apõs o programa foi atribuído ã fal 
ta de conhecimentos sobre seu valor nutritivo e sua importância para o org~ 

nismo, uma vez que essa tendência foi mantida tambem nas crianças de nível 
sõcio-econômico mais elevado. 

Uma duvida que se pode levantar diz respeito ã disponibilidade de recursos pa 
ra aquisição de leite e ovos, mesmo nos extratos mais elevados. Serã 
os recursos das fam'ílias inclu'ídas nesse n'ível eram suficientes para 
rir, naquela epoca, leite e ovos em quantidade desejãvel para toda a 
jã que apenas 14,0% se situavam entre as que recebiam 2,5 salãrios 
ou mais. Admitindo-se como procedente essa duvida e possuindo as 
restantes, ou seja, 86,0% uma renda familiar infe~ior a dois salãrios 

que 
adqu..!_ 

fam11 i a, 
m'ínimos 

famílias 
mini 

mos, o consumo insuficiente poderia ser explicado por esse fator, como e sug~ 
rido inicialmente pelos autores, e não pela falta de conhecimento. 

Esse estudo levantou inúmeras questões metodolÕgicas, tanto no que se refere 
ao desenvolvimento da pesquisa, como do programa educativo, propriamente di 
to, tendo os autores proposto a realização de novas pesquisas com a finalida 

.de de esclarecer aspectos que permaneceram obscuros. Concluíram, tambem, 
que "se a escola pretende influenciar a famllia, deverã utilizar ação combi 
nada, envolvendo o escolar, a família e a comunidade simultaneamente" (p. 130). 

Outro trabalho em que se procurou estudar a influência da escola sobre a famí 
I -

lia através do escolar foi o de COATES e Colaboradores (1981), envolvendo 
tambem um programa de educação nutricional. Entre os objetivos do programa 
cita-se 11 Generalizar essas mudanças (dos alunos) para outros membros da famí 
lia 11 (p. 15). Foi desenvolvido um programa educativo com a finalidade de 
se 11 aumentar o consumo de carbohidratos complexos e diminuir o consumo de 
gordura saturada, colesterol, sõdio e açücar e de aumentar a atividaàe físi 
ca 11 (p. 15). Participaram do programa 72 alunos de 4~ serie de uma escola 
e 89 alunos de 5~ serie de outra escola, de n'ível sõcio-econômico abaixo da 
media. Desenvolveram as aulas alunos de graduação treinados, permanecendo 
nas classes o professor responsãvel. Os resultados do programa foram positi 
vos em muitos aspectos, embora não se possam considerar plenamente atingidos 
os objetivos. O ganho em conhecimentos pelos alunos foi significativo e 
mantido no "follow up". Com relação ãs prãticas alimentares, houve igua..!_ 
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mente mudanças significativas do pré para o põs-teste, mas não foram mantidas 
no mesmo nível no 11 follow up 11

• Com relação a um tipo de medida especifica, que 
consistiu em quantificar o volume do lanche considerado de bom valor nutriti 
vo que era atirado ao lixo, o resultado foi positivo para uma escola e neg~ 

tivo para outra. No 11 follow Up 11 a tendência foi negativa em relação ãs duas 
escolas. Com relação ãs pr~ferências, houve ganho significativo do pre para 
o pÕs-teste, mas no ••follow up 11 observou-se tendência inversa. Com relação 
ao aumento da atividade física, não se observou diferença significativa en 
tre pre e põs-teste. 

Ao se avaliar mudanças na família, observaram-se diferenças significativas re 
latadas pelo pai, pela mãe e pelo filho; entretanto, os autores levantaram 
duvidas sobre a validade destes resultados, uma vez que os pais estavam infor 
mados sobre os objetivos do programa; alem disso, foi utilizado o método 
recordatõrio, solicitando-se aos pais, por telefone, que informassem quais 
os alimentos consumidos no dia anterior e esse método sofre restrições qua~ 

to a sua validade (HOCHBAUM~ 1971). 

A fim de desencadear a generalização das experiências da criança para a fa 
milia foram adotadas algumas estratégias: as aulas seguiam cinco passos, sen 
do um deles 11 Como obter apoio dos pais••. Alem disso, as crianças que tra 
ziam lanche com alimentos de valor nutritivo alto ou faziam exercícios fisi 
cos recebiam, como reforço, logotipos (sistema de reforço por ficha - HALL, 
1973, p. 26), esperando-se que esse procedimento estimulasse os padrões de 
compra e alimentação da família. Neste caso, cabe tambem levantar duvidas 

quanto ao grau em que a generalização ocorreu através do escolar, uma vez 
que foram realizadas duas reuniões com os pais ••com a finalidade de esclare 
cer duvidas sobre o programa e para garantir um ambiente favorãvel ã mudança 

de prãticas na escôla e na familia 11 (p. 17}. 

" Os autores sugerem que três condições sao necessãrias para o sucesso de um 

programa de educação nutricional na escola: 11 (1) compromisso comportamental 
(adoção de prãticas), (2) utilização de retroalimentação e de incentivos e 
(3) envolvimento da fami1ia 11 (p. 21). Concluem que 11 programas na escola apr~ 

.sentam potencial para influenciar outras crianças e adultos., (p. 21). 11 0 si~ 

tema de reforço na escola pode ter contribuído para facilitar o comportamento 
da famil i a e manter a mudança... 11 Foi uti 1 i zado um meto do de recompensar 
na escola as mudanças que ocorreram na família .. (uma vez que era a família 
que preparava o lanche da criança). 11 0 sucesso do programa foi contingente 
ãs mudanças imediatas e mantidas em casa. O uso de reforçadores combinados 
com folhetos e reuniões de pais deve ter facilitado essas mudanças .. 

(p. 21- 22}. 



Um terceiro estudo em que se procurou analisar a influência da escola 
. . 

a fam11ia atraves dos alunos e relatado por BHALERAO (1981). Em uma 
com, aproximadamente, três mil alunos, de um bairro pobre de Bombay, 

. . - . 

8 

sobre 
escola 

foi 
iniciado um programa de suplementação alimentar. Entretanto, o objetivo na o 

a era sõ o de alimentar as. crianças, 11 mas tambem o de ensinar as mães sobre. 
necessidade e a maneira de coDseguir uma dieta equilibrada para as famílias, 
levando em conta suas possibilidades econõmicas 11 (p. 244). O que se verifi 
cou, de inicio, foi o baixo atendimento, por parte das mães, ãs convocações 
da escola. Surgiu dai a ideia de se envolver os alunos no sentido de motivar 
as maes para o comparecimento ã escola. Os resultados foram tão positivos 
que 11 0 pessoal clinico se deu conta do potencial que representavam as 
crianças como mensageiros e •educadores de saude• e começaram a utilizã-los, 
sistematicamente, neste sentido 11 (p. 244). Assim, os alunos passaram a 
promover o comparecimento de suas mães e dos irmãos menores para vacinação, a 
detectar casos de doenças na comunidade e a encaminhar os doentes ao centro 
de saude. 

Expressões como 11 a participação das maes superou todas as expectativas", "os 
resultados foram estupendos", "o programa teve um êxito tremendo" e a conclu 

·são de que 11 a experiência demonstrou que os melhores intermediãrios para a 
difusão da educação em saude em uma comunidade são as crianças da prõpria co 
munidade" (p. 245) revelam a convicção de que os resultados do programa educa 
tivo foram alem das expectativas. 

Oe fato, o trabalho revela muito boas intenções e envolveu uma sêrie de 
atividades que, em ultima anãlise, contribuíram para melhorar as condições de 
saude da população atingida. Apesar disso, serias restrições podem ser le 
vantadas com relação ao componente educativo dos programas desenvolvidos, alem 
de o autor não ter se referido aos instrumentos utilizados para avaliar os 
resultad~ do trabalho. Os adjetivos utilizados ao se referir ã eficãcia dos 
programas revelam dose excessiva de entusiasmo que pode dificultar estimati 
va mais exata e objetiva dos resultados reais do trabalho, pelo menos no 
que se refere aos aspectos educativos. 

Deste ponto de vista, cabe observar que a estratêgia utilizada para que as 
crianças trouxessem suas mães ã esco.1a consistiu em "ameaçar" de retirar a 
alimentação da criança: "Las cartas a las madres habían tenido poco efecto. 
Um d1a los encargados amenazaram en broma con dejar de alimentar los ninas cu 
jas madres no parecíandeseosas de participar en el programa". Las madres ... 
se precipitaran a la escuela para expresar su indignaciÕn 11

• "Indudablemente, 
sus hijos habian aportado el necessario estímulo, poniendo a sus famílias en 
antecedentes de la amenaza y expressando su preocupaciõn ante la possibilidad 
de que se les privara de sus almuerzos~ (p. 244). Num programa de educação 
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!'da criança pa~a a mãe" p~ocu~amos "ensina~ ãs c~i .. anças a entender e a sen 
tir compaixão por aqueles, entre eles, que estavam mal alimentados, doentes 
e física ou mentalmente inferiorizados" (.p. 2451. "Quando faziam o que tinhi! 
mos pedido os cobríamos de elogios, o que os animava a redobrar seus esforços 
para cumprir seu papel de "detetives medicas". "Para culminar nosso traba 
lho de educação em saude, nutrição e imunização, organizamos um espetãculo de 
variedades e um programa de reconhecimento nos quais as crianças eram ao mes 
mo tempo executoras dos numeras e recebiam os prêmios" (p. 245). 

Conforme se verã adiante, a despeito de toda a boa vontade da equipe que 

desenvolveu esse trabalho e, mesmo, dos eventuais resultados positivos, nao 
se pode deixar de levantar serias restrições ao que o autor entende como edu 
caçao em saude, questionando-se se, de fato, em algum momento ela ocorreu. 

Enquanto os três estudos citados estão relacionados ã area da nutrição, um 
outro desenvolvido por WILCOX e colaboradores ( 1981 ), procuraram investi 
gar a influência indireta de um projeto de saude escolar sobre o hãbito de 
fumar dos pais. Segundo os autores, a ideia surgiu de uma descoberta incide~ 
tal ocorrida no desenvolvimento de um projeto denominado "NY BODY", envolven 
do duas unidades: uma, sobre pulmões ~ sistema respiratório, e outra, sobre 
coração e sistema cãrdio-vascular. Nesse projeto, as crianças tinham que 
pedir aos pais para pararem de fumar. Os autores verificaram que, entre 164 
famílias onde havia fumantes, 26 informaram ter havido redução no consumo de 
cigarros, abahdono do hãbito ou outras mudanças favorãveis que decorreram da 
influência da criança como resultado do projeto. Os autores citam resultados 
semelhantes obtidos em outros dois estudos(Rabinowitz e Zimmerli, 1976; e 

Andrews, 1978). 

No estudo relatado por WILCOX e colaboradores (. 1981 ) foi desenvolvido o 
Projeto "NY B'oDY 11

, pela primeira vez, para crianças de 10 e 11 anos de oito 
escolas. Outras oito escolas serviram como controle. Os pais dos alunos 
serviram, respectivamente, como grupo experimental e de controle, num total 

de 1.455, sendo 709 fumantes (48,5%) e 746 não fumantes (51,5). 

Apenas 4% (14) de um total de 352 pais do grupo experimental relataram algum 
tipo de mudança com relação ao hãbito de fumar, imediatamente apõs o projeto. 
O percentual de pais do grupo controle que relataram algum tipo de mudança 
com relação ao hãbito de fumar foi exatamente o mesmo, ou seja, 4%, correspo~ 

dendo a 13 entre 330. A media prazo, quando foram reavaliados 31 pais fu 
mantes do grupo experimental e 38 do controle, observou-se que no primeiro 
grupo 13% (4) tinham mudado enquanto no grupo controle essa proporção foi 

bem superior (26%}. 
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Esses dados revelam que o programa nao teve um efeito significativo sobre o 
grupo experimental, podendo-se concluir que o programa desenvolvido 
escola não i~fluenciou o comportamento-dos pais. Al~m disso, não 
diferença entre o grupo experimental e o de controle, sendo que na 
ção a m~dio prazo o grupo controle revelou ter mudado mais do que o 
mental. 

na 
houve 

avalia 
experi 

Um levantamento das razoes que teriam determinado mudanças de comportamentoem 
relação ao hãbito de fumar revelou que "a sugestão da criança foi irrelevan 
te, tanto na avaliação final como a m~dio prazo. Não se encontrou evidên 
cia, em ambas as avaliações, da aceitação pelos pais das sugestões de seus 
filhos" (p. 8). 

GORDON e HAYNES (1981) procuraram verificar em que medida a atribuição de 
tarefas de casa para cuja realização os pais tinham que ajudar influenciava 
a mudança de comportamento e de atitude dos pais em relação ao uso do ciga~ 

ro. Participaram do estudo 215 alunos no grupo experimental e 89 no grupo 
de controle, todos frequentando a quarta s~rie. Os resultados indicaram que 
os pais dos alunos do grupo experimental apresentaram redução no consumo de 
cigarro significativamente maior do que os do grupo de controle; entretanto, 
com relação a atitudes a diferença não foi significativa. 

Os resultados apenas parciais ou insuficientes obtidos nos estudos relatados, 
al~m da influência negativa de diferentes variãveis, parece residir, funda 
mentalmente, na crença de que a escola pode influenciar, de maneira 
mãtica, a familia exclusivamente ou predominantemente atrav~s do aluno. 
gunta-se então: e se a escola atuar concomitantemente, junto ao escolar 
seus pais, em que medida pode-se esperar um efeito somativo reciproco? 
outras palavras, serã que o desenvolvimento de um programa de educação 
saude para escolares e, ao mesmo tempo, para seus pais, resultarã numa 
dizagem maior tanto da parte do escolar, pelo reforço advindo através 
pais, como da parte dos pais, pelo estimulo advindo através do escolar? 

siste 
Per 

e 

Em 

em 
apre.!:!_ 

dos 

Se, de um lado, os estudos em que se procurou investigar a influência àa 
escola sobre a familia, exclusivamente através do escolar, são limitados, o 
mesmo não ocorre com estudos em que se procurou envolver também a familia. 
Neste caso, um dos principais problemas reside na dificuldade de se conseguir 
a participação dos pais nas atividades programadas pela escola, mas 
que, uma vez superado este problema, os resultados têm sido, de modo 
positivos. 

parece 
gera 1 , 

Essa dificuldade nao e prerrogativa da realidade brasileira, uma vez que em 
estudos realizados em outros paises foi constatado o mesmo problema. BROWNELL 
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e KEYE {1982), em um programa sobre nutrição e atividade f1sica, planejara~ 
três reuniões para os pais, obtendo um comparecimento de apenas 20%. LEE 
(1978), num programa sobre safide da boca, obteve a participação de 952 pais 
dentre 3.462, ou seja, apenas 27,5%. 

WAGMAN e BIGNELL (198~), ao relatarem trabalho envolvendo educação sexual, 
afirmam que em alguns locais dos Estados Unidos hã a exigência de se apr~ 

sentar aos pais os materiais que Sérão utilizados, alem de se obter sua auto 
rização para que a criança participe do programa. Entretanto, "pelo menos 
na Calif5rnia, poucos são os pais que comparecem a essas sessoes prelimi 
nares 11 (p. 248). RUSSO e colaboradores (1982) enfatizam: 11 0e hã muito tempo 
sabe-se que os esforços no sentido de envolver os pais em atividades de 
saude na escola têm sido mal sucedidos ... 11

• Segundo RICH (1981), 11 teorica 
mente, toda escola deseja a participação dos pais, mas pouco se tem consegui 
do na prãtica 11

• 

vez Talvez essa situação decorra da falta de tradição de participação, uma 
que BRENT {1974), em um estudo sobre a eficãcia dos comerciais de tele vi 

população são no ensino da nutrição, afirma que cerca de 60% das pessoas, na 
americana, são socialmente inertes, ou seja, não recebem nem fornecem infor 
mações, lêem pouco, não pertencem a organização e comparecem raramente a en 
centros. Em estudo posterior, BUSH e SABRY (1~77) constataram que a proporção 
de mulheres socialmente inertes chega a 57,9%. 

Algumas estratégias são sugeridas para contornar o problema do pouco envol 
vimento dos pais nos programas de saude escolar. De acordo com OBERTEUFFER 
(1954), 11 para que os pais se motivem e preciso que sejam informados, por 
diversos meios, do que a escola estã realizando e devem ser envolvidos nas 
decisões quanto ãs ações de saude a serem desenvolvidas sob a orientação 
da escola 11 (p. 422). Outras estratégias para envolver os pais consistem 
em conjugar as reuniões sobre saúde com reuniões de pais e mestres, realizar 
reuniões em diferentes horãrios para atender ã disponibilidade dos diferen 
tes pais, envolver os alunos na preparação e entrega dos convites, planejar 
convites criativos e não, simplesmente, enviar um volante mimeografado (HAGMAN 
e BIGNELL, 1981). RICH (1981), em 18 anos de trabalho, fomulou as seguintes 
conclusões: 11 (1) a participação dos pais ê maior quando percebem uma relação 
direta com o desempenho escolar de seus filhos, (2) muitos pais não compare 
cem a reuniões na escola; por isso, um bom programa deve orientar as fam11ias 
para trabalharem com seus filhos em casa, (3) os pais gostam de ser envolvi 
dos na educação de seus filhos, em todos os niveis, e (4) programas que as 
escolas vêem como atividades legitimas e como parte integrante do processo 

de escolarização são mais eficazes para produzir bom relacionamento 11 (p. 68). 

Senlco de Biblioteca ~ Ootu!"entt~ 
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Alguns estudos parecem indicar que a participação dos pais em atividades 
promovidas pela escola aumenta consideravelmente quando o motivo e 
como de extrema relevância. Em um trabalho relatado por MARCONDES e 
(1974) a escola inscrevia antecipadamente os candidatos ã matricula 

percebido 
PIEDADE 

na 
primeira s~rie do lQ grau e ps submetia a exames de dentes cariados, perdidos 
e obturados (C;P.O.), acuidade viiual e auditiva, fonoaudiologia e testes 
de prontidão para alfabetização. Os pais participavam de uma série de ativi 
dades educativas durante a realização desses exames e, quando era detectado 
algum problema de saude nas crianças, eram orientados para procurarem um 
especiàlista, a fim de que o problema fosse equacionado ate a epoca da matri 
cula. Nessa oportunidade, os pais deveriam apresentar relatõrio dos dife 
rentes especialistas, informando a respeito da condição de saude da criança. 

Nesse trabalho, obteve-se a participação de 77,5% dos pais em 1972 e 98,1% 
em 1973, com uma media igual a 89,1%. A devolução dos relatõrios alcançou 
uma media de 63,5% em 1972 e de 81,0% em 1973. o indice de participação 
pode ser considerado relativamente elevado quando comparado ao obtido em 
outros programas e pode ser explicado, entre outros fatores, pela disputa 
pelas vagas e pela percepção de que o não atendimento ã convocação da escola 
implicaria na perda da matricula. Embora não relatado no trabalho, todos os 
que participaram do mesmo puderam constatar a influência decisiva desses dois 
fatores na participação dos pais jã que, reconhecidamente, as vagas daquela 
escola eram muito disputadas. 

Outro trabalho, na ãrea da educação e alimentação do pré-escolar, que ganhou 
notoriedade por diversas razões, entre elas porque tinha como um dos funda 
mentos a participação das mães, foi o programa CEAPE (Centro de Educação e 
Alimentação do Pré-Escolar), (Gandra e Col., 1973). Esse programa, além do 
aspecto educàtivo e das atividades visando ao desenvolvimento sõcio-psicomo 
tor da criança, incluia o fornecimento de merenda escolar. Uma das condições 
para a inclusão do pré-escolar no programa era o compromisso formal da mae 
no sentido de participar de um programa inicial de educação alimentar e das 
atividades recreativas e da m~renda escolar desenvolvidas com as crianças. 

GANDRA e PONTIERI (1981), avaliando a participação das maes em 54 
CEAPE, constataram uma frequência m~dia das mães igual a 114,0%. O 
tual superior a 100~0% deveu-se ao fato de que mães não convocadas 
ciam espontaneamente ao lado das que haviam sido convocadas para um 

nado dia de atividade. 

programas 

perce~ 

compar! 
determi 

Esse alto indice de participação pode ser, igualmente, explicado 
cia da merenda escolar para a quase totalidade das crianças que 
do programa. De fato, a amplitude do problema da desnutrição na 

pela relevãn 
participavam 

população 



1 3 

brasileira, em geral, e na população escolar e pre-escolar, em particular, 
tem sido constatada em diversos trabalhos (Mazzilli e Gandra, 1981; BENTCIO 
e Col., 1981; SECRETAR~A DE ESTADO DA SAODE, 1979). Por outro lado, a meren 
da escolar representa, para larga faixa da população escolar e pre-escolar, 
a principal, senão a ·unica, refeição diãria, tendo-se constatado que muitas 
crianças, ao participarem do CEAPE, passam a não mais almoçar ou deixam de 
tomar lanche em suas casas (Mazzilli e Gandra, 1981}. 

Assim, apesar da participação das maes nas atividades do CEAPE se constituir 
numa questão crucial, determinando, eventualmente, alto indice de comparecj_ 
menta ãs atividades programadas, convem chamar a atenção para certos pormeno 
res referentes aos dados apresentados por G8NDRA e PONTIERI (1981, p. 18). Na 
Tabela 1, em que são apresentadas as frequências medias diãrias de mães, ob 
serva-se que os percentuais variaram de 35,92% a 648,00%. Esses dados sug~ 

rem que a media de comparecimento igual a 114,0% distorce, pelo menos em 
parte, a realidade. Alem disso, não hã informações sobre o número medio de 
mães agendadas diariamente. O nümero medio anual de pre-escolares inseri 
tos em diferentes escolas variou de. 19,50 a 126,86 , com uma media igual a 
39,10. Supondo-se uma mãe para cada 10 crianças, ter-se-ia, em media, quatro 
mães atuando diariamente em cada escola. Assim, o comparecimento de uma . mãe 
alem das agendadas representaria jã um acrescimo de 25,0%, o comparecimento 
de duas, um acrescimo de 50,0%, e assim sucessivamente. 

MOTTA (1981), em um programa semelhante ao CEAPE, obteve o comparecimento de 
apenas 45,4% das mães a um curso sobre 11Alimentação e SaÜde 11 com quatro reu 
niões. Houve uma frequência media de 48,7%, sendo que apenas 30,0% das mães 
participaram, no minimo, de três reuniões. A fim de reforçar a aprendizagem 
e de envolver as mã~s que não tinham comparecido ãs reuniões, foi planejado 
um 11 curso por correspondência .. , ao qual aderiram 58,5% das mães, mas apenas 
33,3% receberam todas as aulas. 

CALSING (1979) insiste em que 11 a familia estã muito afastada do educando e 
da escola. A familia, como principal núcleo do processo educativo, precisa 
novamente ser chamada a assumir seu pape1 11 (p. 114). Segundo esse mesmo au 
tor, 11 com as recentes mudanças determinadas pelo processo de industrialização 
e urbanização, a reduçã~ do numero de membros da famil i a, as transformações 
no sistema educacional, nos meios de comunicação de massa, nos padrões so 
ciais, a familia passou a abdicar de sua tarefa educadora e passou a dele 
gar ã escola a responsabilidade pela educação de seus filhos. A familia pa~ 

sa, então, a se omitir, tornando-se, na maioria das vezes, alheia ao processo 
educativo .. (p. 96). JOAO DE DEUS, citado por LEAO (1962), afirma que 11 a ne 
cessidade da participação da familia na educação (escolar) dos filhos e ponto 
pacifico e não carece de demonstração .. (p. 415). "Hoje em dia, grande parte 
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da influência do lar na criança foi abrangida pela escola, atraves das insti 
tuições pré-escolares, creches, jardins da infância; •nursery schools•, etc. 
O lar ainda conserva, porem, extraordinãria importância, jã que a escola ap~ 

nas retem a criança durante algumas horas por dia e uns poucos anos da vida 11 

(LUZURIAGA, 1961). 

O papel decisivo da familia na educação escolar da criança parece nao ter 
recebido a necessãria ênface na legislação de ensino, atribuindo-lhe apenas 
um papel secundãrio. Por exemplo, nas Normas Regimentais dos Estabelecimen 
tos de Ensino Secundãrio e Normal do Estado de São Paulo (SECRETARIA DE ESTA 
DO DOS NEG!JCIOS DA EDUCAÇ~O, ·1966), no Titulo VIII, Artigo 154, lê-se: 11 A 
Associação de Pais e Mestres, cuja constitu:i.ção e facultativa, funcionarã C.Q_ 

mo orgão complementar, de natureza consultiva da administração du est~beleci 

mento 11 (grifos do autor). A Lei 5.692/71 (1971), que fixa as diretrizes e 
bases para o ensino de 19 e 29 graus no Brasil, torna compulsoria a particl 
pação dos pais na escola. Em seu Artigo 62 afinna: 11 Cada sistema de ensino 
compreenderã, obrigatoriamente, ... entidades que congreguem professores e 
pais de alunos, com o objetivo de colaborar para o eficiente 
dos estabelecimentos de ensino 11

• 

funcionamento 

Apesar da falta de tradição de participação dos pais em atividades promovidas 
pela escola e a "despeito da dificuldade em se conseguir envolvê-los nessas 
atividades, diferentes autores são unânimes em afirmar que, pelo menos no 
caso da educação nutricional, o envolvimento dos pais e uma condição funda 
mental para seu sucesso. 11 Como as prãticas alimentares são muito depende.!!_ 
tes dos hãbitos e atitudes dos pais, e uma boa ideia incluir os pais dos 
alunos no programa de educação nutricional .. (MOOMAN, 1978, p. 121). A 
semelhança entre priticas alimentares dos pais e dos filhos foi constatada 
por diversos autores: a criança imita os pais, por isso 11 0 padrão de consumo 
alimentar e frequentemente iguai ao dos pais .. (BEYER e MORRIS, 1974, p. 132). 
BURT e HERTZLER (1978), em um estudo com crianças de 6 a 7 anos, concluíram 
que o pai e a mãe influenciam igualmente as prãticas alimentares de seus fi 
lhos. Por isso, recomendam que tanto o pai como a mãe devam ser envolvidos 
em programas de educação nutricional para crianças. LAME III e LAMME (1980), 
citando outros autores (YPERMAN e VERI~EERCH, 1979), afirmam que .. as atitudes 
dos pais condicionam a familiarização da criança com uma variedade de alimen 
tos e esta variãvel e"mais importante do que qualquer outra na determinação 
da ~ceitação, pela criança, de novos alimentos na escola. Portanto, a 
maneira mais adequada de influenciar a preferência da criança por alimentos, 

aparentemente, e preocupar-se com a educação dos pais•• (p. 398} . 

. 
Contrariando, em parte, os resultados desses estudos, BIRCH (1980), em inves 
tigação sobre a relação entre as preferências alimentares das crianças e as 
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dos pais, concluiu que não hã correlação entre as preferências do pai ou da 
mae e as das crianças pré-escolares. Deduz, portanto, que "embora preferên 
cias alimentares da criança pequena possam ser modificadas, tudo indica que 
as. preferências dos pais não têm influência significativa sobre as mesmas. Is 
to sugere que os programas de educação nutricional, planejados visando a 
criança pequena atraves de seus colegas e irmãos, têm mais chance àe suces

so do que itraves de ·seus pais" (p.l8). 

GILLESPIE (1981) concorda, parcialmente, com esse autor quando amplia o c1rc~ 
lo de influência sobre as prãticas alimentares da criança para os irmãos e 
a situação das refeições; afirma ainda que os conhecimentos e atitudes da 
mãe sobre nutrição influenciam a dieta da criança e a ingestão de nutrientes, 
enquanto a influência do pai não estã bem definida. MECHANIC (1964) hã algum 
tempo jã havia enfatizado essa mesma ideia, afirmando que "seria 
menosprezar a importância da mãe como agente de socialização" ... 
da, e importante distinguir a influência singular da mãe sobre a 

teme rã rio 
11 Sem duvi 

criança 
cultu levando-se em conta seu papel na transmissão dos principais aspectos 

rais de um grupo 11 (p. 451-452), entre os quais, seguramente, se incluem as 

prãticas alimentares. 

Alguns estudos citam o não envolvimento dos pais nos programas de educação 
em saude como um dos determinantes de insucesso (BARTLETT, 1981; GONZ~LEZ 

CARBAJAL, 1982). Apesar do fracasso ou do sucesso limitado no sentido de 
promover esse envolvimento e dos resultados contraditórios de diferentes es 

tudos envolvendo a participação dos pais, as recomendações nesse sentido sao 
insistentes: 11A fam11 i a deve fazer parte de qua 1 quer es trategi a para promover 
a saude 11 (IVERSON, 1981). De acordo com KLASS e RHODEN (1981), ua literatu 
ra sugere que um programa educativo sobre ~aude da boca, planejado para esti 
mular prãticas preventivas dos alunos, que inclui támbem os pais serã mais 
bem sucedido 11 (p. 359). Em outro programa sobre saude da boca, LEE (1978) e 
categÕri co quando afirma: "Reconhecemos a i nfl uênci a abso 1 uta dos pais com 
relação a dois objetivos comportamentais: na visita anual ao dentista e no 
uso de pasta fluorada e bod1echo· (p. 424). E continua: "Estamos também cons 
cientes da tremenda influência dos valores da fam1lia no comportamento global 
da criança em relação â saude da boca. Essa influência e maior ainda quando 
se trata de crianças menores" (p. 424). 11 As relações escola/lar devem ser 
as mais estreitas poss1veis. Utilizando todos os meios, os pais devem ser 
encorajados a assumir seu papel decisivo na melhoria das condições de saude 
e das prã ti c as de saüde de seus fi lhos" (OBERTEUFFER, 1954, p. 420). A 1 can 
çando os pais e a comunidade, o trabalho da escola fica mais fâcil 

1981 ) . 

(RICH, 
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se, por um lado, a participação dos pais e considerada uma condição fundame~ 

tal para o sucesso dos programas de .educação em saúde na escol a, ·alguns auto 
res chamam a atenção para a necessidade de se levar em conta outros fatores 
que inrluenciam o comportamento do individuo em relação ã saúde (BROWNELL e 
KAYE, 1982; BROWN e COOKE, 1~80; BARTLETT, 1981). O modelo 11 PRECEDE 11*, propo~ 
to por GREEN e Colaboradores (1980), enfatiza a multicausalidade dos comport~ 

mentos relacionados ã saúde, e as prãticas alimentares não se excluem desse 
processo. 

Talvez o insucesso de muitos programas de educação em saúde envolvendo a 
familia se deva ã preocupação exclusiva ou predominante com essa variãvel, 
a exemplo dG que, possivelmente, ocorre quando se pretende influenciar a 
familia atraves do escolar. Assim, são relegados a segundo plano fatores re 
levantes tais como a metodologia utilizada, a ~nfase ao aspecto cognitivo em 
detrimento do afetivo e do operativo, a seleção e treinamento de professores, 
a qualidade de instrumentos de avaliação, a homogeneização dos grupos envol 
vi dos ·em~estudos experimentais. Os dois primeiros aspectos serão aqui dest~ 

cados, dada sua relevância em termos de eficiência dos programas de educação 
em saúde. 

Com relação ã metodologia da educação, podem-se distinguir, claramente, duas 
linhas de ação: uma mais ortodoxa, em que são utilizados métodos conside 
rados tradicionais de ensino, predominando a tecnica expositiva, e outra, em 
que são utilizados procedimentos espec1ficos derivados da anãlise exp~rime~ 

tal do comportamento. 

Uma e outra abordagem têm sofrido serias restrições e cr1ticas. 
ã primeira, BARTLETT(l98l) afirma que 11 0S programas tradicionais 

em saúde são bastante eficientes para mudar conhecimentos, menos 

Com re 1 ação 
de educação 

eficientes 
para mudar atitudes e, de modo geral, ineficientes para mudar prãticas de 
saÜde 11 (p. 1.384). O mesmo autor afirma que KNm~LES (1977) estigmatizou os 

programas tradicionais de saude na escola como 11 sendo, na melhor das hipõt~ 

ses, insondáveis, atendo-se predominantemente a referênciasãdoença e a 
cartazes sobre escovação de dentes e sobre a necessidade de se consumir três 
refeições ao dia" (p. 1.384). GREEN e Colaboradores (1980) consideram exag! 
rada essa apreciação, embora reconheçam que não ê a única nesse sentido. 
BARTLETT continua afirmando que ••a consecução de mudanças comportamentais 

requer intervenções que vão alem da abordagem didãtica tradicional ã educação 
em saude 11 (p. 1.389). Na mesma linha de racioc1nio, f·DONAN (1978) afirma. 
que .. durante anos os programas de educação nutricional consistiram em enfei 

*t um -acrõstico criado por GREEN e Colaboradores e que inclui aprimeira letra 
dos elementos contidos no modelo de educação em saúde proposto pelos auto 
res: 11fredisposing, Reinforcing, andEr)abling Causes in Educational Qiali 
nosis and!_valuatio.n11 {op. cit., p. 11). 
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tar a sala de aula com cartazes, em ensinar ãs crianças os grupos de alimen 
tos e avaliar a quantidade de conteúdo memorizado. Não hã razão para se acre 
ditar que tais programas tenham qualquer influência sobre aquilo que as cria~ 
ças e suas familias de fato consomem. Para ser significativa, a educação n~ 

tricional precisa estar ~ntegrada ã experiência de vida da criança" (p. 121}. 

Vãrias são as falhas apontadas por diferentes autores com relação aos progra 
mas que, tradicionalmente, vêm sendo desenvolvidas na escola e na comunidade, 
ate com objetivos cientificas. Entre elas, pode-se citar: (1) falta de 
adaptação dos conteúdos educativos aos problemas de saúde locais, (2) falta 
de participação da familia como reforçador da aprendizagem escolar, (3) ênfa 

se ao aspecto cognitivo sem se visar ã mudança de prãticas e, em decorrên 
cia; (4) crença de que a ignorância ê o principal fator que determina prãt..:!_ 
cas alimentares inadequadas, (5} predominância de mêtodos expositivos com uso 
de linguagem têcnica, (6) utilização de material impresso e audiovisual inad~ 

quado para populações de baixa escolaridade, (7} desarticulação e pulveriz~ 

ção dos programas, (8) utilização de instrumentos de avaliação inadequados, 
(9) professores e têcnicos desqualificados, (10) audiência cativa, isto e, 
obrigatoriedade de assistir ãs aulas sobre saúde, (11) competição com ou 
tras disciplinas e com outras fontes de informações como o rãdio e a televi 
sao, .(12) falta de concordância quanto aos objetivos da educação em saúde, 
(13) legislação ultrapas~ada, (14) falta de recursos e de pesquisas (GONZÃLES 
CARBAJAL, 1982; KREUTER e CHRISTENSON, 1981; EMERY, 1980; WARDLAW, 1981; 
BARTLETT, 1981 ) . 

PRAUN (1982) afirma que os pressupostos da abordagem tradicional podem ser 
assim resumidas:· "(1) o povo ê ignorante; (2) os alimentos estão disponiveis, 
mas as pessoas não sabem o que comer; (3) a mã nutrição ê atribuida ã falta 
de organização da mãe; (4} sõ as mulheres precisam adquirir conhecimentos so 
bre nutrição; (5) nosso conhecimento {do tecnico) e o melhor; (6} as pessoas 
não são capazes de tomar decisões por si sõ" (p. 30). Continuando, a mesma 
autora afirma que as consequências de tais pressupostos são: "(1) falta de 
interesse e participação por parte dos grupos; (2) impossibilidade de se 
saber se d educação foi ou não efetiva; (3) o programa de educação nutricio 
nal e desvinculado da realidade; (4) as condições de nutrição não se modifi 
cam" (p. 30). 

A prõpria autora fez tentativas infrutiferas desenvolvendo programas de educ~ 
ção em saúde para lideres de 11 comunidades carentes da America Central, ate~ 
dendo a todos os requisitos de planejamento propostos pela pedagogia ortodo 
xa: definiu objetivos, conteúdo, recursos audiovisuais, avaliação, cronogra 
ma. No final dos programas concluiu que ninguem tinha aprendido nada. Resol 
veu, então, adotar uma metodologia participativa, focalizando problemas lo 
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· cais levantados pelos prÕprios participantes. Os resultados foram, neste ca 
so, muito positivos (ver descrição detalhada dos procedimentos ãs pãginas 
31 a 34 do trabalho citado}. 

Quase todos os trabalhos de·educação em saúde na escola mencionados destacam, 
com especial ênfase, a necessidade da participação dos pais como condição p~ 

ra seu sucesso. Esse ponto de vista fica maãs patente quando se passa a 
analisar a utilização da abordagem operante nos programas de educação em 
saúde na escola. ADURATO e Colaboradores (1981) destacam que "reconhecendo 
o importante papel que os pais desempenham no desenvolvimento de seus filhos; 
não e surpreendente para os pesquisadores da linha benaviorista que os pais 

possam ser treinados para atuarem como eficientes agentes de mudança do 
comportamento de seus filhos" (p. 193). 

O treinamento dos pais pela escola para que estes atuem junto a seus filhos 
utilizando técnicas de modificação de comportamento atingiu as mais diferen 
tes ãreas como, por exemplo, nutr·ição e alimentação, atividade fisica 
(BROWNELL e KAYE, 1982; COATES e Col., 1981; BRITO e METTEL, 1982. 
EPSTEIN e.Col., 1981), saúde da boca (GREENBERG,l977), habilidades 

intelectuais e desempenho acadêmico (BERGAN e Co1., 1983; PETRIE 
e Gol., l98l), problemas psicomotores (COLEMAN e GANONG, 1983), re 
lacionamento familiar (WOLFE e Co1., 1981), sendo jã considerado um 
procedimento de rotina em terapia comportamental (BARNARD e ERICKSON, 1978; 
BRIGHTI~AN e Col., 1982; BLECHMAN e Col., 1981; DURLAK, 1977); 

ADESSO e LISPSON, 1981). 

Com.relação ã eficiêneia dos programas envolvendo técnicas operantes, os 
resultados são acentuadamente diferentes daqueles em que se usou uma abor 
dagem tradicional. Conforme assinalam .SRIGHTMAN e Colaboradores (1982), "inü 
meros investigadores têm documentado a eficãcia do treinamento dos pais sobre 
técnicas de modificação du comportamento na melhoria de uma gama de probl~ 

mas da criança" (p. 113). 

Esta pode ser uma resposta ã proposição de H0~1EL e Colaboradores (1981) qua!!_ 
do afirmam que "o potencial da escola para influenciar o desenvolvimento do 
comportamento da criança e de seu estilo geral de vida nao estã em questão; 
a questão tem sido: que tipo de programa e eficiente?" (p. 264). 

Apesar de se t~econhecer a e fi cãcia desses procedimentos dentro dos 1 imites 

e conceitos propostos pela prÕpria teoria operante, seguramente esta nao e. 
a direção para onde caminham as tendências mais atuais no que diz respeito a 
educação em saúde. Se, de um lado, os programas aqui categorizados como tra 
dicionais sofrem severas criticas quanto aos seus resultados, de outro, aqu~ 
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1es categorizados como operantes sofrem reservas quanto i legitimidade dos 
procedimentos utilizados. 

A educação em saude visa a "capacitar as pessoas, intelectual e emocionalmen 
te, para tomar decisões inteligentes a respeito de questões relacionadas a 
sua saude, segurança e bem estar" (HOCHBAUM, 1971, p. 54). E leg'itimo, PO_!: 

tanto, levantar· duvidas sobre a adequação das técnicas de condicionamento 
para produzir tais resultados. GREEN e Colaboradores (1980} admitem que o 
condicionamento pode, no mãximo, ser considerado um componente do processo 
educativo, mas nunca se confundir ou se identificar com ele. Ao definir edu 
cação em saude como "qualquer combinação de experiências de aprendizagem pl~ 

nejada para facilitar adaptações voluntãrias de comportamentos conducentes 
i saude" (p. 7), a exemplo de HOCHBAUM e de outros autores, consideram como 
idéia;central a adaptação voluntãria do comportamento, idêia essa que se con 
trapõe, em princ'ipio, i teoria do condicionamento. 

Não hâ duvida de que a anãlise experimental do comportamento trouxe contribui 
çõessignificativas ã ãrea da educação em saude e muitas de suas propostas 
têm sido incorporadas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação de progr~ 

mas de educação em saude publica. Entretanto, os princ'ipios propostos pela 
teoria do condicionamento conflitam em pontos essenciais com os conceitos 
de educaçbo em saude mais amplamente aceitos. 

Ao se comparar diferentes programas de educação em saude na escola, analisan 
do-os sob o aspecto da metodologia da educação utilizada, diferentes aspectos 
positivos .e negativos foram apontados. De fonna geral, as cr'iticas têm sido 
mais contundentes em relação aos programas aqui classificados como tradicio 
nais, em especial no que se refere ã sua eficãcia. Em relação aos programas 

em que se adotou uma bborda~em operante, os resultados têm sido mais promi! 
sores em termos de e fi cãci a, ·embora se 1 evantem düvi das quanto ã 1 egi timi da de 
dos procedimentos adotados, ou seja, ã utilização de técnicas de condiciona 
mento para mudar prãticas relacionadas ã saude. 

Outra questão que tem merecido a anâlise e cr'itica dos especialistas em educa 
ção em saude refere-se ã ênfase diferenciada atribu'ida aos aspectos cogniti 
vo, afetivo e operativo. BARTLETT (1981) afirma que "poucos estudos sobre 

avaliação em educação em saüde na escola examinaram aquisição de conhecimen 
tos e mudanças de atitudes e muito menos ainda adoção de prãticas" (p. 1 .385). 
HOCHBAUM (1971) insiste em que "nem a avaliação de conhecimentos sobre saGde, 
nem de atitudes relacionadas ã saGde representa medida exata e completa da 
eficiência da educação .. (p. 57). Entre as razões que determinam o insucesso 
de muitos programas de educaçbo em saude inclui-se a ênfase nos aspectos co~ 

nitivos. 11 0 conhecimento sobre mudanças desejãveis nas prãticas nutricionais 



20 

e necessãrio, mas nao e suficiente para produzir mudanças no comportamento 
presente com relação ã seleção de alimentos". A questão da legitimidade dos 
programas de educação em saude que focalizam ou se preocupam basicamente com 
a transmissão de conhecimentos e amplamente discutida por KREUTER e CHRISTEN 
SON (1981). Esses autores acham vãlido dar informações, mas afirmam que a 

mudança de atitudes e a adoção de prãticas são importantes. Para que ocorram 
e necessãrio focalizar o processo de tomada de decisão e, para atingir esse 
objetivo, recomendam a utilização do modelo "PRECEDE" {GREEN e col., 1980), 
pois ele ajuda a planejar levando em conta os fatores que determinam o proces 
so de tomada de decisão e a adoção de prãticas, estabelecendo uma relação de 
causa e efeito. E concluem, citando HOCHBAUM: "a mudança de prãticas deve 
ser o mais importante, senao o unico objetivo da educação em saude" (p. 49) 

EMERY (1980) refuta o ponto de vista tradicional, segundo o qual a mudança 
segue a direção conhecimentos-atitudes-prãticas. Diz que o enfoque deve ser 
sobre as prãticas: a mudança de atitudes e uma consequência. Esse ponto de 
vista e tambem defendido por GILLESPIE (1981) quando afirma: "muitos admitem 
que a mudança de prãticas segue a ordem aquisição de conhecimentos-mudanças de 
atitudes-adoção de prãticas. Entretanto, hã evidências em contrãrio. Nem 
sempre e necessãria uma mudança de atitude para se mudar uma prãtica. A 
mudança de atitudes, por outro lado, nem sempre leva ã mudança de prãticas. 
Se um individuo puder ser influenciado para mudar uma prãtica, poderã poste 
rionnente mudar a atitude de forma a tornar-se consistente com a prãtica". 
O mesmo autor continua afirmando que a "teoria da consistência" sugere 
uma interação entre os três fatores, o cognitivo, o afetivo e o operativo, 
de modo que uma mudança em um deles aumenta a probabilidade de mudança dos 

demais, a fim de se manter cunsistência entre os três. 

Se, por um lado, a inclusão em um programa da5 três dimensões comportamentais 
e considerada uma condição indispensãvel para a consecução dos objetivos da 
educação 
pectos. 
dimensão 

em saude, surge um impasse quando se trata da avaliação desses as 
Quanto ao aspecto Cúgnitivo, hã concordância em que se trata da 
mais fãcil de ser avaliada (HOCHBAUM, 1971; SOSSAI, 1977), embora 

nem sempre haja preocupação em se validar os instrumentos de medida. O 
maior problema se refere ã avaliação de atitudes e, no caso da educação em 
saude, a avaliação tle prãticas. 

A primeira questão, com relação ao aspecto afetivo, se situa ao nivel da 
definição de atitude. FOLLEY e colaboradores (1979) classificam as atitudes 

em circo grupos: (1) como preferências, gostos e sentimentos, (2) como com 
portamento ou prãtica, (3} como flexibilidade ou rigidez, (4) como concordân 
cia ou discordância, (5) como um conjunto complexo de significados. A partir 
das diferentes nuances que pode assumir o conceito de atitude, e possivel 
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estimar a dificuldade rie avaliar essa dimensão do comportamento. A despeito 
de as autoras citadas afirmarem que "uma definição e avaliação adequadas de 
atitudes ~ importante para se planejar programas de educação nutricional" 
(p. 17), pode-se conclüir que essa~ uma tarefa extremamente complexa. BAR 
TLETT (1981), a partir de re~isão bibliogrifica em que analisa o insucesso 
de programas de educação em saüde, afirma que hã alguma evidência de que 
esses programas 1 evam a mudanças favorãvei s de atitudes. "Entretanto, pouco 

se conhece a respeito da extensão em que tais mudanças são estãveis ao longo 
do tempo" (p. 1.389). 

Ainda na mesma linha de raciocinio, HOCHBAUM (1971) afirma que dar informa 
ções sobre saüde faz parte da educação em saüde. Portanto, medir conhecime_!! 
tos sobre saude (tipo, quantidade, precisão) ~ uma avaliação legitima e nece~ 
siria de um importante aspecto da educação em saüde. Entretanto, "a mudança 
de prãticas ~ o objetivo fundamental da educação em saüde e não se deve con 
fundir ou considerar como equivalentes aquisição de conhecimentos e . adoção 
de prãticas" (p. 56). Continua, ainda, o mesmo autor: "os conhecimentos sao 
apenas um instrumento - ainda que essencial - para se tomar decisões inteli 
gentes e para adotar prãticas saudãveis; entretanto, a avaliação de conheci 
mentos ~ apenas a medida de um aspecto do que se entende por educação em 
saüde. O restante, e tamb~m o mais importante, refere-se a se, quando, como 
e quao bem as pessoas aplicam tais conhecimentos na sua conduta diãria" 
(p. 56). Portanto, a medida de conhecimentos não pode ser usada sozinha como 
indicador da eficiência da educação em saÜde. Assim, se a educação em 
~aüde deve enfatizar a adoção de prãticas, novo prob1ema surge, com relação 
ã avaliação dessa dimensão do comportamento, de magnitude, pelo menos, igual 
ao da avaliação de atitudes, embora de outra natureza. 

Talvez uma das razoes pelas quais os resultados dos programas de educação em 
saüde que adotam uma abordagem operante tenham sido, de modo geral, positi 
vos, reside no fato de se definir, de maneira operacional os comportamentos 
manifestàs que serão objeto de avaliação. Esses comportamentos, quase 
sempre em numero reduzido, podem ser controlados com maior precisão. Entre 
tanto, quando se trata de outras abordagens e da prãtica geral da educação 
em saüde escolar e comunitãria, a principal dificuldade para se medir a ado 
ção de prãticas diz respeito ao fato de muitas delas ocorrerem em situações 

de dificil observação, tais como hãbitos de higiêne pessoal, prãticas ali 
mentares, prãticas relacionadas ao lazer, ao equilibrio atividade/repouso, a 
sexo e planejamento familiar, uso de ilcool e drogas. Outro aspecto que 
dificulta a avaliação de prãticas de saüde refere-se ã oportunidade para que 
ocorram. As t~cnicas de pri~eiros socorros, por exemplo, s6 poderão ser 
praticadas quando ocorrer uma situação emergencial. A avaliação imediata 
de um programa de treinamento, através de simulação ou demonstração, nao 



gãrante que, no futuro, em uma situação real, o individuo se recorde 
mente dos passos que devem ser seguidos e seja capaz de colocâ-los em 
ca. 
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exata 
prâti 

A solução para esse problema\quase sempre consiste na utilização de medidas 
indiretas, através de questionârio, formulârio ou entrevista para se avaliar 
prâticas. Os erros a que estão sujeitos as medidas envolvendo o testemunho 
pessoal são~~obejamente conhecidos e aparecem insistentemente na litetatura 
especializada (HAYS, 1970; SOSSAI, 1977; WITT, 1973; BARTLETT, 1981; HOMEL e 
Col., 1981; LEE, 1978). Mesmo quando se utiliza a observação direta de even 
tos físicos, diversos fatores ligados ao observador contribuem para a ocorrên 
cia de erros, tais como motivação, lapsos de memõria, seletividade da perce~ 

ção, distração, fadiga e limitações prõprias da capacidade perceptiva (WEATHf 
RALL; 1970, p. 202). Estratégias para minimizar tais erros quando adotadas, 
quase sempre são inõcuas ou de pouca eficâcia. 

Na ârea da educação nutricional, algumas técnicas bastante eficientes, embora 
limitadas com relação ã amplitude de prâticas avaliadas, têm sido adotadas. 
Consistem, por exemplo, em controlar a mudança de prâticas com relação ao 
lanche consumido na escola verificando os alimentos trazidos pela 
analisando a~ sobras dtiradas ao lixo, observando a aceitação de 
novos durante a merenda escolar (COATES e Cal. 1981). 

criança, 
a 1 imentos 

Da anâlise de trabalhos em que se procurou testar difercentes estratégias uti 
lizadas pela escola no sentido de envolver a familia na educação em saGde 
da criança e da prõpria família, foi possível levantar uma série de que~ 

tões que merecem maior atenção. Vencer as barreiras que resultam no fracas 
-so de muitos programas propostos e um desafio para os profissionais que 

atuam na ârea da educação em saGde na escola. 

Uma dessas questões, conforme se teve oportunidade de mencionar, diz respeito 
ao envolvimento concomitante da família e do escolar em programas de educação 
em saude, jâ que programas em que se procurou influenciar a família, exclusi 
vamente ou predominantemente, através do escolar, de fonna geral, resultaram 
ineficientes. O envolvimento dos pais, por outro lado, tem apresentado di 
versos problemas, sendo o primeiro, e talvez o mais crucial, a dificuldade de 
se conseguir sua participação em atividades programadas pela escola. Essa 
e uma questão que merece atenção especial, uma vez que a descoberta de proc~ 

dimentos eficazes para se conseguir a participação dos pais e um pré-requisito 
para o estudo do seu papel na educaç~o em saude do escolar e da sua família. 

A constatação da eficãcia de programas em que se adotou uma abordagem opera~ 

te parece não atender ã filosofia da educação em saude mais amplamente aceita, 



·que enfatiza a livre escolha e a tomada de decisão. Alem disso, sua ampl1 
tude tem sido.muito restrita, tanto·no que se refere aos objetivos dos 
programas, quanto ao ambiente e ao numero de individues envolvidos. E neces 
sãrio testar procedimentos que possam ser aplicados de maneira ampla, aten 
dendo larga faixa da população escolar. 



III. METODOLOGIA 

A - HIPOTESES 

1. HIPOTESE GERAL 

11 A atuação concomitante da escola sobre alunos e pais determina maior mudança 
de comportamento na ârea da safide do que a atuação apenas sobre o escolar 11

• 

2. SUB-HIPOTESES 

11 Quando a escola atua sobre o escolar e/ou sobre seus pais na ârea da safide, 
a mudança de comportamento e maior quando: 

(1) os pais são mais jovens; 
(2) a escolaridade dos pais e mais alta; 
(3) o n1vel sõcio-econõmico da fam1lia e mais alto; 
(4) hã maior relacionamento entre pais e filhos; 
(5) os pais têm opinião positiva sobre a escola; 
(6) a escolaridade do aluno e mais elevada; 
(&) a faixa etãria do aluno e mais elevada 11

• 

A hipõtese geral e cada uma das sub-hipõteses foram subdivididas em conjuntos 
de três hipÕteses derivadas; cada conjunto se aplica ã mudança de comportame~ 

to dos pais e dos filhos. 

Para uma visão mais sintética, as hipõteses derivadas das sub-hipõteses sao 

esquematizadas na Tabela 1. 

Como os diferentes conjuntos de hipÕteses derivadas se repetem simetricamente, 
exceto com relação ã hipÕtese geral, para maior compreensão da Tabela 1 e a 
titulo de exemplificação, são apresentadas, de forma pormenorizada, as hipõt~ 

ses derivadas a partir da hipõtese geral e da variãvel "idade dos pais". 

HIPÓTESES DERIVADAS DA HIPÓTESE GERAL 

(1) Pais 

Quando pais e filhos participam do programa (Gl), os pais apresentam mu 
dança de comportamento maior do que os pais que não participam, mas cujos fi 
lhos participam do progt·ama {G2)- (Gl>G2). 



TABELA 1 
QUADRO RESUMO DAS HIPOTESES DERIVADAS DAS SUB-HIPOTESES 

SUJEITOS 

PAIS 

FILHOS 

GRUPOS* 

Gl 
G2 
G3 

Gl 
G2 
G3 

IDADE 
DOS PAIS 

J v 

> 

> 

> 

> 

= 

ESCOLARIDADE 
DOS PAIS 

A B 

> 

> 

= 

> 

> 

= 

NTVEL. SOCIO-
~CONÕMICO 

A B 

> 

> 

= 

> 

> 

= 

-
RELACIONAMEN- OPINIAO SOBRE ESCOLARIDADE IDADE 00 
TO-PAIS/FILHOS A ESCOLA DO ALUNO ALUNO 

s N p N A B v J** -· 

> > > > 

> > > > 

= = = = 

> > > > 

> > > > 

= = = 

*Gl constitui o grupo em que pais e filhos participaram do programa, G2 constitui o grupo em que apenas o aluno participou do pr~ 

grama e G3 constitui o grupo controle, em que nem os pais e nem os filhos participaram do programa. 

**J =jovens, V=velhos, A=alto, B=baixo, S=sim, N=não, P=positivo e N=negativo. 

N 

"' 
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' Quando os pais nao participam do programa mas seus filhos participam {G2}, 
os pais apresentam mudança de comportamento maior do que quando nem os 
pais nem os filhos·participam {G3)- (G2>G3). 

Quando pais e filhos participam do programa {Gl}, os pais apresentam muda~ 
ça de comportamento·maior do que quando pais e filhos não participam (G3}
( Gl >G3). 

(2) Filhos 

Quando pais e filhos participam do programa (Gl), os filhos apresentam 
mudança de comportamento ma i o r do .que fi 1 hos que participam, mas cujos pais 

não participam do programa (G2) - {Gl>G2} . 

. Quando os pais não participam do programa, mas seus filhos participam {G2), 
os filhos apresentam mudança de comportamento maior do que quando nem pais 
nem filhos participam {G3) - {G2>G3} . 

. Quando pais e filhos participam do programa (Gl), os filhos apresentam mu 
dança de comportamento maior do que quando pais e filhos não participam 
( G3) - ( Gl> G3) . 

HIPÕTESES DERIVADAS A PARTIR DE SUB-HIPÓTESES: VARIÃVEL 11 IDADE DOS PAIS 11
• 

(l) Pais 

Quando o escolar e seus pais participam do programa (Gl), os pais mais 
jovens (GlJ) apresentam mudança de comportamento maior do que os pais mais 

velhos (GlV) - {GlJ>GlV}. 

Quando o escolar participa do programa, mas seus pais nao participam (G2), 

os pais mais jovens (G2J) apresentam mudança de comportamento maior do 
que os pais mais velhos (G2V) - (G2J>G2V) . 

. Quando nem o escolar nem seus pais participam do programa {G3), os pais 
mais jovens (G3J) apresentam mudança de comportamento igual ã dos pais 
mais velhos {G3V) - (G3J=G3V). 

(2) Filhos 

Quando o escolar e seus pais participam do programa (Gl), os filhos de pais 
mais jovens (GlJ) apresentam mudança de comportamento maior do que os 

filhos de pais mais velhos (GlV) - (G1J>G1V). 

Quando o escolar participa do programa, mas seus pais não participan (G2), 
os filhos de pais mais jovens (G2J) apresentam mudança de comportamento 
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maior do que os filhos de pais mais velhos (G2V) - (G2J>G2V) . 

• Quando nem o escolar.nan seus pais participam 
de pais mais jovens (G2J) apresentam mudança 

filhos de pais mais Velhos {G3) - {G3J=G3V). 

do programa (G3), os filhos 
de comportamento igual aos 

Assim, com relação ãs demais variãveis independentes consideradas no prese~ 

te estudo,. a formulação das hipóteses derivadas das sub-hipóteses segue o 
modelo apresentado com relação ã variãvel 11 idade dos pais ... 

B - OPERACIONALIZA~AO DAS VARIAVEIS 

1. VARIÃVEIS INDEPENDENTES 

(1) 11 Atuação da escola 11 e aqui definida como o desenvolvimento de um progr~ 

ma de educação nutricional para alunos e/ou pais, com objetivos, conte~ 

do, metodologia e recursos didãticos apresentados nos Anexos. Ao longo 
do trabalho esta variãvel serã denominada 11 participação 11

, considerada sob 

três condições: condição 1 (Gl), em que pais e filhos participaram· do 
programa, condição 2 {G2), em que somente os filhos participaram do pr~ 

grama, e condição 3 (G3) em que nem pais, nem filhos participaram do pr~ 
grama. 

(2) 11 ldade dos pais 11
: foram utilizadas duas categorias: menos de 35 anos e 

35 anos e mais, considerando-se apenas valores inteiros. 

(3) 11 Escolaridade dos pais 11 foi considerada em duas categorias: a primei 
ra, incluindo pais que possuem desde primãrio incompleto ate ginãsio in 

completo (atual 1~ ã 7~ serie do 19 grau) e a segunda, incluindo pais 
que possuem desde ginãsio completo (8~ serie do 19 grau) ate superior 

completo. Optou-se pela inclusão do ginãsio completo na segunda catE::g~ 

ria visto que, hã alguns anos, quando muitos dos pais envolvidos no p~~ 

sente estudo realizaram seu curso bãsico, a conclusão do antigo ginãsio 
representava a consecução de um objetivo relevante e um ponto terminal 

para muitos estudantes. 

(4) 11 N'ível sócio-econômico da famllia 11
: os indicador·es sõcio-econ8micos cos 

turnam incluir três elementos: escclaridade, renda e ocupação. A escolari 
dade foi destacada como uma variãvel independente e espec1fica, dada sua 

suposta relação di1·eta com a variãvel dependente em estudo. Para efeito 
da va1·iãvel n'ível sõcio-econõmico, são consideradas, isolal~;;.n~2nte, a oc~ 
pação do pai e da mãe e a renda "percapita 11 em salãrios rtl1nhos. Para 
classificar os pais quanto ã ocupação foi utilizada a Escala de Prest1 
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gi o Operaci anal de HUTCHINSON, adaptada por GOUVEIA ( 1970), campos ta de 

sete n1veis. Para ocupação do pai, foram incluida.s no grupo de maior 
remuneraçao as cat.egorias 1 a 3, e, no de renda mais baixa, as categ~ 

rias 4 a 7. Nesta ultima categoria foram incluidos tambem os pais que 
não mencionaram sua ocupàção, ,uma vez que, geralmente, os que omitem sua 

\ 

ocupação, se enquadram 'entre ',as de qualificação mais baixa. Para a ocu 
\ . 

pação de mãe, adotou-se o mesmo critério, incluindo-se no grupo de renda 

mais baixa aquelas mães que se classificam como 11 donas de casa 11 ou 
11 prendas domesticas 11

• 

(5) .. Relacionamento entre pais e filhos 11
: esta variãvel foi medida atraves 

de quatro questões incluidas no Questionãrio aplicado aos pais no pre

teste, as de número 9 a 12 (Anexo 6). Essas questões procuravam inves 
tigar se a mãe acompanhava as lições e atividades escolares dos filhos, 
se o filho comentava com a mae o que aprendia na escola, se a mae julg~ 

va que aprendia algo com o filho e se costumava brincar ou conversar com 

os filhos. Cada questão admitia três possibilidades de resposta: 11 Sem 
pre, ãs vezes, nunca 11

, ãs quais foram atribuidos, respectivamente, 2, 1 
e O pontos. A soma dos pontos obtidos nas quatro questões definia a 
posição do sujeito quanto ao relacionamento pais e filhos. Para efeito 

da anãl i se estat1stica dos dados, foram consideradas duas categorias: muj_ 
to relàcionamento (5 a 8 pontos) e pouco relacionamento (O a 4 pontos). 

(6) 11 0pinião dos pais sobre a escola 11
: esta variãvel foi medida atravês 

de uma questão em que os pais deveriam indicar se achavam a escola do fi 

lho boa, regular ou ruim. Os pais foram divididos em dois grupos: os 
que têm opinião positiva, ou seja, os que assinalaram a primeira alterna 
tiva, e os que têm opinião negativa, ou seja, os que assinalaram as de 
mais alternativas. 

(7) .. Escolaridade do aluno 11
: foi considerada a sêrie que o aluno frequenta. 

Foram utilizadas duas categorias: escolaridade mais baixa, incluindo os 

alunos de 1~ ã 4~ sêrie, e escolaridade mais elevada, incluindo os alu 

nos sª ã 8~ serie. 

(8) "Faixa etãria do aluno": foram utilizadas duas categor~ias: 7 a 10 anos 
e 11 anos e mais, considerando-se valores inteiros. 

Conforme se pode observar, as variãveis independentes foram dicotomizadas, 

exceto a variãvel "atuação da escola" que foi considerada em três 
rias. Esse procedimento foi adotado a fim de se evitar a pulverização 

categ~ 

dos 

grupos ao se realizarem as diferentes comparações, obtt::ndo-se um _ti_ muito p~ 

queno ou nulo, oque dificultaria ou impediria aaplicaçãodos testrsestatistj_ 
cos. Alem disso, a consider·ação de múltiplos valon:s das vêriãveis indepe_f! 
dentes tornaria a anãlise dos dados de tal m3neira comple xa, dadas as carac 
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teristicas do trabalho, que sua interpretação seria consideravelmente difi 
culta da. 

2. VARIAVEL DEPENDENTE 

11 Mudança de comportamento 11 e a variãvel· dependente considerada no presente 

estudo. Por 11 mlidança de comportamento11 entende-se aquisição de novos conhe 
cimentos eiou de novas atitudes e/ou adoção de novas prãticas ou, ainda, a 
substituição de antigos conhecimentos, atitudes e prãticas incorretas ou 
inadequadas por novos conhecimentos, atitudes e prãticas considet~ados corre 

tos e adequados. 

Ao longo do trabalho, o termo 11 comportamento 11 serã utilizado como sinônimo 
de 11 prãtica 11

, especialmente quando de trata de citações de fontes bibliogr~ 

ficas. O contexto em que o termo for empregado indicarã sua conotação. 

Conforme se verã adiante, o teste de cada uma das hipóteses em estudo sera 
realizado independentemente, para conhecimentos, atitudes e prãticas. Esse 

procedimento se rã adotado seja porque, na 1 iter.a tura especi a 1 i zada esses 
tr~s componentes são individualizados, seja pelo fato de terem sido utiliza 
dos diferentes instrumentos para medir as mudanças nessas tr~s ãreas, impo~ 

sibilitando um tratamento quantitativo globalizado. 

C- POPULAç:AO 

Participaram do estudo alunos da 1~ ã se série do primeiro grau dos cursos 

diurnos de tr~s escolas da Rede Estadual de Ensino, situadas na zona urbana 

da cidade de São Paulo, e seus pais. 

As escolas foraw selecionadas de acordo com os seguintes critérios: contar 

com alunos pertencentes a diferentes estratos sociais, ter numero suficiente 
de turmas em cada série e ter apoio da Direção. 

A idéia inicial era a de se desenvolver o trabalho em uma unica escola; is 
so atenderia aos objetivos da pesquisa e, ao mesmo tempo, as limitações fi 

nanceiras e de pessoal. Entretanto, ao se selecionar a primeira escola 
(Escola 2), a Direção não concordou com a utilização do grupo de contr·ole,o~ 

de o programa não seria desenvolvido, mcs seriam aplicados unicamente prê e 
pôs-teste. A justificativa foi a de que os pais não aceitariam esse proc~ 

dimento, uma vez que nessa escola havia uma tradição de trabalho com pais e, 
ao tomarem conhecimento de que o programa seria desenvolvido apenas em alg~ 
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. mas classes, poderiam surgir problemas (*). 

Em vista disso, decidiu-se utilizar como controle uma segunda escola (Esc~ 

la 3)~ Feito o contato com a Direção, a idéia foi aceita. Entretanto, ao se 
proceder ao levantamento do~ alunos, verificou-se que não havia classes su 
ficientes de 5~ ã 8~ serie .. ' Para, com~letara amostra foram então inclu'ídos 
no estudo os alunos de 5~'a 8~ série de uma terceita escola (Escola 1), sen 
do distribu'ídas as turmas nos diferentes grupos experimentais e de contrme. 

Embora as três escolas se localizassem em bairros centrais da cidade de São 
Paulo, cada uma apresentava caracteristicas diferentes quanto ao n'ível so 
cio-econômico da população. A partir, principalmente, das caracter'ísticas 

das moradias de cada bairro, admitia-se que os alunos da Escola apresent~ 

vam nivel sócio-econômico mais elevado do que os da Escola 2 e estes, mais 
elevado do que os da Escola 3. Essa tendência foi confirmada a partir de 
renda familiar obtida no in'ício do trabalho (Tabela 2). 

TABELA 2 
MtDIA E DESVIO PADRAO DA RENDA FA~HliAR POR ESCOLA, EM CRUZEIROS 

ESCOLA I 1 2 3 TOTAL 

Medi a' 97.442,98 70.929,55 37.829,55 75.072,75 

Variância 6.159.344.068,56 2.524.053.229,12 811.557.478,86 3.728.186.337,77 

DP 78.481,49 50.239,96 28.487,85 61.058,88 

N 114 220 44 378* 

*25 sem informação. 

Na Escola 2, foram selecionadas duas turmas de cada serie, sem se utilizar 
nenhum criterio especial, num total de 17 classes(**). Na Escola 1 foram 
incluídas todas as turmas de 5~ ã g§ série, num total de 13 classes. Na Es 
cola 3 foram inclu'ídas todas as turmas, num total de 14 classes. Todas as 
classes das três escolas totalizaram 44 turmas (Tabela 3) e funcionavam nos 

periodos matutino e vespertino. 

*Nesta escola todas as 32 tunnas de 1a ã sª série do per1odo matutino e ves 
pertino participaram do programa; entretanto, para efeito do presente tra 
balho, foram incluidas apenas 17 turmas. 

**Foram inclu'ídas três turmas de 1~ sêrie, visto que, quando surgiu o proble 
ma do grupo controle mencionado anteriormente, o pr~-teste j~ havia sido a 
pl i cado nas mesmas. 



3 1 

TABELA 3 

StRI ES E TURMAS. ENVOLVI DAS NO ESTUDO, DE ACORDO COM A ESCOLA E A PARTICIPAÇl\0 

NO PROGRAMA 

T U R M A 
SER IE ESCOLA l ESCOLA 2 ESCOLA 3 TOTAL 

Gl I G2 I G3 Gl I G2 G3 

1ª D,E F A,B,C 6 

2ª E c A,B 4 

3ª B c A,B 4 

4ª B c A,B 4 

sª A B c A B A,B 7 

6ª A B C,D A B A 7 

7ª A c B A B A 6 

a2 B c A A B A 6 

TOTAL 4 4 5 9 8 14 44 

A tabela 4 mostra o total de alunos que participaram do estudo, por escola 

e série. o total de 403 alunos não representa o numero total dos que fre 
quentavam as turmas incluídas no estudo. Ao contrãrio, a maior parte foi 
excluida porque os pais não participaram do programa 1 condição necessãria p~ 

ra que os filhos fossem incluidos na amostra. 

De acordo com a tabela 5, que mostra a distribuição dos alunos por idade, 

pode-se verificar que, de forma geral, hã corres~ondência entre idade crono 
lÕgica e escolaridade, tratando-se, portanto, de alunos com a escolaridade, 

normal. 

Participaram tambem do projeto os pais alfabetizados dos alunos incluídos no 
programa. De acordo com a Tabela 6, estima-se o numero de pais dos alunos 
das series incluídas no Projeto em 1069. Entretanto, desses, apenas 208 
participaram do pré-teste e, dos que realizaram o pre-teste, somente 128 com 

pareceram tambem para o pôs-teste. Assim, apenas os dados de 11,9% dos pais 

dos alunos envolvidos no programa puderam ser utilizados para a analise dos 

dados a estes referentes. 
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TABELA 4 

DISTRIBUIÇAO DOS ALUNOS SEGUNDO A CONDIÇ110 DE PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA E POR ESCOLA, S(RIE E TURHA (N) 

! 
-

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 

StRIE TURMA 
j c2 I c3 I r . ·. I cz I G3 I r l I G2 I Gl Gl Gl 

1~ A 3 3 ü3 
B 5 ()~ 

c 4 4 (J.l 

D 1~ 19 19 19 
E 22 23 u 23 
F 3 14 17 3 14 17 

2~ A 2 2 2 02 

B 21 21 7 7 21 7 21J 

c 5 1S 20 15 20 

3~ A 8 8 1:1 OB 
B 22 22 7 7 22 7 29 

c 3 22 25 22 25 
--------------

4~ A ~ b 5 05 

B 13 13 13 14 

c 5 2 7 07 
---~--- ---- -------·-----

52 A 6 6 3 3 2 2 ~ L 11 

B 3 !l 11 2 6 7 lu 17 

c 1 lO 11 l 10 11 
----· -------

6~ A 16 17 14 14 30 32 

B 15 15 3 5 !l 3 20 23 

c 9 9 o~ 

o 2 !i 11 2 ~ 11 
----.------------

7~ A 5 õ 6 11 12 

B 2 8 11 2 8 10 4 ~ tl 21 

c 8 ~ 1 8 O !i 
-----------------

8~ A 3 2 4 ~ 8 !l 11 2 ~ ltl 

B 7 7 3 lO lU 1 7 

c 2 3 2 U3 
--------- ------------

TOTAL 124 z.n :.7 4JJ 

-------------



TABELA 5 
DISTRIBUIÇAO DA FREQUtNCIA DOS ALUNOS CONFORME A SERIE ESCOLAR E A IDADE 

~ S/INFORM. 

N % 

,~ 5 1 '2 

2~ 2 0,5 

3~ 2 0,5 

4~ 1 0,2 

5~ 1 0,2 

6~ 6 1 ,5 

7~ 2 0,5 

8~ 3 0,7 

TOTAL 22 5,3 

7 8 9 10 

N % N % N % N % 

55 13 ,6 9 2,2 2 0,5 - -
10 2,5 32 7,9 4 1 ,o 1 0,2 

- - 16 4,0 34 8,4 .7 1 '7 

- - - - lO 2,5 11 2,7 

- - - - - - 15 2,9 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

65 16,2 57 14,2 50 12,4 31 7,6 

StrYiço de Biblioteca e Documenra,it 
FACULD~DE DE S~ÚDE I'ÚBllCA 
UNIVERSIDADE DE S~O I'AULO 

11 12 13 14 

N % N % N % N % 

- - - - - - - -

- - 1 0,2 - - - -
3 0,7 - - - - - -

2 0,5 l 0,2 1 0,2 - -

22 5,5 3 0,7 - - - -
13 3,2 44 10,9 8 2,0 2 0,5 

- - 7 1 '7 26 6-,5 6 1 '5 

- - - - 7 1 '7 20 5,0 

40 1 o 'o 56 13 '8 4 2 lo '5 28 7 'l 

15 e + 

N % 

- -
- -
- -
- -
1 0,2 

2 0,5 

l 0,2 

8 2,0 

12 2,9 

TOTAL 

N % 

71 1 7' 7 

50 12,4 

62 15,4 

26 6,5 

39 9,6 

75 18,6 

42 10,4 

38 9,4 

403 100,0 

w 
w 



TABELA 6 

NUMERO DE PAIS E DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA E QUE EFETIVAMENTE 
COMPUSERAM A AMOSTRA, DE ACQRDO COM AS DIFERENTES ESCOLAS INCLUTDAS NO PRO 
JETO. 

:sz lfJJ 

A 

1 

2 

3 

TOTAL 

*Estimativa 

ESPERADA 

ALUNOS 

433 
538 
415 

PAIS* 

334 

415 
320 

1. 386** 1. 069 

ALUNOS 

124 
232 

47 

403 

EFETIVA 

sa PRE 

68 

110 

30 

208 

I 
PAIS 

PRt+PÕS I 

34 
86 

08 

128*** 

TOTAL 

102 

196 
38 

336 

**Total de alunos que participaram do projeto; somente 403 foram incluidos 
na amostra em vista da não participação dos pais no programa. 

***Veri'fica-se uma desproporção entre o numero de alunos e de pais porque 
foram incluidos no estudo todos os alunos cujos pais participaram do pre-. 
teste, pois foi possivel, obter os dados demográficos que foram fornecí 
dos pelos pais. Entretanto, sõ foram incluidos na amostra os pais que 
participaram tanto do pre como do põs-teste. 

Com relação ã anãlise dos dados referentes aos alunos, foram incluídos todos 
aqueles cujos pais realizaram pelo:menos, o pre-teste, jã que nessa ocasião 
foram levantados dados demogrãficos indispensãveis ao- estudo· das hipÓteses 
do presente estudo. O total de 403 alunos incluidos no estudo representa ap~ 
nas 29,08% do total dos alunos que participaram do programa. 

Conforme sera explicado posteriormente, houve dificuldades para se conseguir 
o comparecimento dos pais ã escola. Pretendia-se incluir no projeto apenas 
os filhos cujos pais tinham comparecido para realização tanto do prê como 
do põs-teste. Entretanto, se o comparecimento dos pais no pre-teste foi 
muito aquém da expectativa,o atendimento ãs convocações para o pÕs-teste foi 
ainda menor. Esse procedimento não prejudica a anãlise dos dados, pois os 
pais que tinham que receber o progra~a em casa o receberam, independenteme~ 

te de ter ou não comparecido para a realização do põs-teste. 

D - INSTRUMENTOS 

Embora se pretendesse desenvolver o programa dentro das condições normais 
d2trabalho do professor, seu car·ãter de pesquisa çientifica exigiu a elabo 
ração e uti 1 i zação de uma sê ri e de i ns trur.~entos uniformes para todas as se 
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ries ou para determinado grupo de séries. 

Foram os seguintes os instrumentos utilizados: 

1. ROTEIRO EXPLICATIVO 

Apresenta,de fo~ma suscinta, os objetivos do programa e fornece orientações 
bãsicas sobre seu desenvolvimento, procurando motivar o professor para parti 
cipar do mesmo (Anexo 1 ). 

2. PROGRAMA E PLANOS DE AULA 

O programa foi apresentado ao professor de forma detalhada, incluindo os se 
guintes elementos: objetivos, conteúdo, atividades, exercícios (Anexo 2). 
Como o programa previa o ensino de um conteúdo bãsico que se ampliaria e 
ap~ofundaria progressivamente, da primeira ã oitava serie, o cronograma in 
cluiu numero diferente de aulas para as diferentes séries. Assim, para a 1~ 

e 2~ séries~foram previstas seis aulas; para a 3~ e 4~ séries, sete aulas; 
para a 5~ e 6~ séries, nove aulas, e para a 7~ e 8~ series, 11 aulas. Nesse 
numero estavam incluídas uma aula introdutõria, para aplicação do pre-teste, 
e outra, no final, para aplicação do põs-teste. 

A fim de simplificar a elaboração e utilização do material, como também o 
tratamento es tatí sti co dos dados, optou-se por propor programas idênticos 
para cada duas series. Assim, eram idênticos os programas de 1~ e 2~ séries, 

d 3a a - . d 5a 6a - . d 7a 8a - . os a ·-e 4- ser1es, os a -e - ser1es e os a -e - ser1es. 

2.1. Objetivos 

Os objetivos específicos foram redigidos de forma operacional, de acordo com 
técnica recomendada por diferentes autores (BLOOM e Col. 1972; BLOOM 
e Col. 1972-a; FODOR e DALLIS, 1966; ~iAGER, 1961; SOSSAI, 1975). Foram in 
cluidos objetivos nas ãreas cognitiva, afetiva e operativa, atendendo igual 
mente recomendações de diferentes autores, conforme jã se teve oportunidade 
de apresentar (KREUTER e CHRISTENSON, 1981; BARTLETT, 1981; GREEN e Col., 
1980; SOSSAI, 1977; CRESWELL e Col,, 1967). Partiu-se do principio de que 
a aquisição de conhecimentos e a mudança de atitudes são significativas 
apenas no momento em que conduzem ã adoção de novas práticas de saude, a 
modificação de práticas jã existentes ou ã eliminação de prãticas prejudj_ 
ciais ã saúde. Com relação ãs séries 1~ ã 4~, não foram inc1uidas no pl~ 
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' . no objetivos referentes a prãticas; em relação ãs séries 2~ ã 4~, os obj~ 
ti vos afetivos foram simplificados -e, em relação ã primeira serie, foram 
omitidos. Esse procedimento foi adotado dadas as dificuldades de avaliação 
desses aspectos atraves de técnicas e instrumentos utilizados convencional 
mente por professores, _quando se trata de crianças com pouca escolaridade. 

2.2. Conteúdo 

A ãrea abrangida pela educação em saúde e muito vasta. Como o presente 
trabalho foi desenvolvido com fins experimentais, foi necessãrio limitarsua 
duração e, consequentemente, o conteúdo a ser incluido no programa educati 
vo. Optou-se por selecionar a ãrea da nutrição e, dentro dessa ãrea, te 
mas relacionados a prãtica de consumo no cafe da manhã e entre as refei 
çoes. 

Diversas foram as razões que determinaram essa opçao. Primeiramente, por 
que a ãrea de nutrição diz respeito a uma questão fundamental de saüde. Em 
segundo lugar, porque em três dos estudos especificas encontrados na lite 
ratura especializada, nos quais se procurou verificar em que medida a 
escola pode influenciar a familia atraves do escolar, o tema dos programas 
foi alimentação.e nutrição (MARCONDES e JUNQUEIRA, 1974; BAHALERAO, 1981; 
COATES e COL., 1981). Isso tornaria poss1vel estabelecer algum tipo de com 
paraçao entre os resultados dos diferentes estudos. Por ultimo, a sele 
ção de problemas ligados ã prãticas de consumo no cafe da manhã e entre 
as refeições responde a uma questão que diz respeito, geralmente, a todas 
as pessoas. 

Muitos autores insistem em que devem ser desenvolvidos programas de educa 
ção nutricional na escola, na comunidade e através dos meios de comunicação 
de massa no sentido de reduzir o consumo de alimentos de baixo valor nutri 
tivo ou apenas com calorias vazias. BEYER e ~DRRIS (1974) recomendam que 
se inicie precocemente a orientação ali~entar da criança, que quando atin 
ge a idade escolar passa a consumir mais guloseimas do que em idades ante 
ri ores. De acordo com ~100MAN { 1978), "nos Esta dos Uni dos da Amêri c a do No r 
te tanto o consumo deficiente como o consumo excessivo de calorias e de 
nutrientes bãsicos constitui um problema. Em todos os niveis de renda fo 
ram encontrados problemas de dieta, embora sejam mais frequentes no grupo 
de renda mais baixa e em certos grupos étnicos, independentemente da renda .. 
(p. 121). Segundo esse mesmo autor, 11 dos 8 aos 12 anos a criança passa 
a consumir mais guloseimas fora de casa. E uma época oportuna para se de 
senvolver programas de educação nutricional com a finalidade de encorajar 
prâticas alimentares mais adequadas, conscientizando a criança daquilo que 
e saudãvel e agradãvel" (p. 121). 
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·Segundo POOLTON ( 1978), "os professores estão observando que muitos estuda.!!_ 
tes sobrevivem ã base de refeições rãpidas. Como consequência, algumas en 
fermeiras escolares e educadores de saüde estão enfatizando a necessidade 
de se desenvolver atividades, nas series primãrias, que visem ensinar as 
crianças a ·composição das refeições rãpidas, especialmente com relação a 
quantidade de calorias. A atual preocupação com prãticas alimentares a 
dequadas pode ajudar a esquecer a preferência por refeições rãpidas com 
alto teor cal5rico, que e tão comum entre crianças e adolescentes" (p. 616~ 

HAYDEN (1975), ao realizar levantamento sobre os alimentos mais consumidos 
no café da manhã entre os americanos, verificou que 12,5% nada tomavam e 
4,5% tomavam apenas cafe. Outros alimentos consumidos com maior frequê.!!_ 
cia eram cereais pré-preparados e torradas. Em estudo realizado numa 
cidade do interior de São Paulo, verificou-se que apenas 41,6% da população 
na faixa de 1 a 7 anos ingeria nutrientes dos três grupos de alimentos-
construtores, energéticos e reguladores - em quantidade suficiente. Ao se 
indagar das mães quais os melhores alimentos para a saüde de seus filhos, 
cereais e doces foram citados em segundo lugar, logo abaixo da carne (Secr~ 

taria de Estado da· Saúde, 1979). 

OLIVEIRA (In MESQUITA, 1975), afirma que "pesquisas ... mostram deficiências 
generalizadas em todas as camadas da população brasileira, indicadoras de 
que a ignorância sobre nutrição e alimentação e a principal causa dessa 
situação, e propõe a educação alimentar como um dos meios para melhorar o 
estado nutricional do brasileiro" (p. 6). 

MESQUITA.(l975), a partir de levantamento a respeito dos conhecimentos so 
bre nutrição das mãés de alunos do lQ grau, concluiu que o desjejum e, fre 

quentemente, relegado a segundo plano e facilmente abolido. r~uitas maes con 
sideraram pão e cafe com leite como um desjejum adequado e, mesmo as que 
responderam negativamente, não sabiam, de modo geral, sugerir modificações 

necessãrias ã sua adequação. 

Situação semelhante e descrita por MOTTA {1981) que verificou a 
da qualidade nutricional da merenda trazida de casa ou adquirida 
na (da escola), constituida basicamente de alimentos energéticos 

"inadequ~ 

na canti 
(pão e 

margarina, principalmente), com baixa frequência de alimentos construtores 
(37,8%) e reguladores (35,n~), inferior ã das calorias vazias (48,6~~)"- (p. 

34). 

Os dados relatados por f·lARTINS (In f~OTTA, 1981), mostram, igualmente, como 
o brasileiro inclui em sua dieta diãria quantidade excessiva de calorias 
vazias e de alimentos supérfluos. Estudo desenvolvido por aquele autor 
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mostrou uma 11 disponibilidade media diãria familiar de 65g de alimentos en 
latadas (especialmente doces, hortaliças e pescado), 483g de refrigerantes 
e 312g de refrescos artificiais" (p.' 53). Para certa percentagem da popul~ 
ção, esses valores eram ainda superiores. 

Entre as conclusões apresentadas por ~IDTTA, pode-se citar: 

. "e inadequada a qualidade nutricional da merenda trazida de casa ou adqu..:!_ 
rida na cantina escolar pelo aluno; 

. e alto o grau de conhecimentosde nutrição incorretos ou ausentes entre 
as maes de pre-escol~res; 

. o nivel de renda e aparentemente compativel com a disponibilidade de con 
dições minimas necessãrias a uma alimentação adequada; 

hã necessidade de orientação sobre higiene, saúde e alimentação as maes 
de pré-escolares" (p. 56-57). 

Assim, justifica-se plenamente a seleção do conteúdo proposto no presente 

programa. 

O conteúdo do programa foi distribuído nas diferentes séries de forma a 
ampliã-lo e aprofundã-lo, a p~rtir das séries iniciais para as séries mais 
avançadas, adotando-se o mesmo modelo utilizado por MARCONDES e colaborad~ 

res (1973). Os principais itens do programa, extraídos do conteúdo da 7~ 
a 8~ series, foram: (l) influência da alimentação sobre o individuo, (2) 

.grupos de alimentos, (3) dieta balanceada, (4) disponibilidade de alimen 
/ 

tos, (5) aquisição e mudança de prãticas alimentares, (6) obtenção e mani 
pulação de alimentos, (7). composição de cardãpio para o café da manhã, al 

moço e jantar. 

Adotando-se técnica própria, tomou-se cuidado para que houvesse correspo~ 

dência, a mais exata possivel, entre o conteúdo e os objetivos propostos. 

2.3. Sugestões de Atividades 

Conforme o próprio titulo indica, as atividades incluídas no plano consti 
tuiram-se tão somente em sugestões. O professor, na rotina diãria de traba 
lho, nem sempre dispõe de tempo suficiente para organizar atividades sign..:!_ 
ficativas tendo em vista a consecução dos objetivos propostos. Assim, 
considerou-se que as sugestões apt~sentadas poderiam enriquecer as aulas a 
serem ministradas. Ao formulã-las, procurou-se cuidar para que fossem 
simples e de fãcil execução, não exigindo materiais sofisticados, nem exten 
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sas pesquisas por parte do professor ou dos alunos. A preocupação bãsica 
foi a de se evitar a inclusão de atividades puramente teõricas e acadêmica~ 

atendendo-se ãs insistentes recomendações do Parecer 2.264/74 do Conselho 
Federal de Educação quando propõe: "O ensino da saúde deve rã ser feito Pr!! 

cipa1mente na forma de ativ,idades 11 ,(MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA, 1974, 

p •. 71 ). 

2.4. Exercicios 

Foram preparados exercicios de reforço para cada aula a ser ministrada (Ané 
xo 3). Procurou-se, igualmente, propqr. tarefas simples, de fãcil execuçao 
pelo aluno, que estivessem intimamente relacionádas com o conteúdo e os 
objetivos do programa. Sua principal finalidade era o reforço da aprendi 
zageme a motivação para a mudança de atitudes e a adoção de prãticas. Os 
exercicios constituíam-se tambem em facilitadores da comunicação entre pais 
e filhos, uma vez que eram realizados em casa. 

2.5. Material Visual 

A partir do principio de que o programa deveria ser desenvolvido dentro das 
condições normais de trabalho do professor, evitou-se a elaboração de mate 
riais audiovisuais sofisticados e em quantidade superior ã que o profe~ 

sor geralmente utiliza. Considerou-se indispensãvel a utilização de uma 
"roda de alimentos", que foi reproduzida em tamanho suficiente para que to 
dos os alunos da classe pudessem visualizã·da, e um jogo tipo "corrida de 
automõvel", muito conhecido das crianças e prõprio para a faixa etãria de 
7 a 14 anos, com o titulo "Corrida da boa Alimentação" (Anexo 12). 

3. QUESTIONJ\RIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DEMOGRJ\FICOS 

Foi utilizado um questionãrio com 13 itens com a finalidade de obter dados 
sobre os sujeitos, tais como sexo, idade, escolaridade dos pais e dos fi 
lhos, profissão dos pais, renda familiar, relacionamento pais e filhos, 
opinião dos pais sobre a escola (Anexo 6). No põs-teste, esse questioni 
rio foi substituido por outro com questões sobre utilização do material ed~ 
cativo enviado pela escola, influência dos meios de comunicação de massa 
sobre a transmissão de informações referentes .a nutrição e comentãrios dos 
filhos a respeito do programa. 
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4. AVALIAÇAO 

Adotou-se o mesmo esquema apresentado no programa, ou seja, foi utilizado 
o mesmo instrumento para cada duas series, exceto com relação ã l~ e 2~ 
{Anexo 4). Foi neces$·ãrioelaborar um teste mais simples para a primeira 

série porque o programa teve inicio no principio do ano letivo, quando es 
sas crianças não estavam ainda alfabetizadas. O teste para os pais era se 
melhante ~o utilizado pelos alunos. Por causa da grande disparidade no 
grau da escolaridade dos pais, as questões incluídas no teste avaliam ape 
nas os objetivos mais simples, constituindo-se, quase que eocclusivamente, 
de questões de,inültipla escolha (Anexo 6). 

Cada questão ou parte do teste visava avaliar um ou :mais objetivos especi 
ficos, incluindo, portanto, as ãreas cognitiva, afetiva e de prãticas. A 
Tabela 7 mostra, para as diferentes series e para os pais, os itens ou que~ 
tões que correspondem ã avaliação de cada uma das ãreas mencionadas. 

TABELA 7 
ITENS DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇAO UTILIZADOS PARA AVALIAR CONHECIMENTOS, 
ATITUDES E PR~TICAS NAS DIFERENTES StRIES E PARA OS PAIS 

~ ~ 
Conheci 
mentos-

Atitudes 

Prãticas 

To ta 1 de 
i tens 

1~ 

01-09 

09 

2~ ]3~ e 4~ I 
01-13 

10-]4 14-18 

14 18 

a a 5- e 6-

01-35 

36-55 

56-60 

60 

7~ a 
e 8-

01-43 

44-63 

64-68 

68 

PAIS 

01-22 

23-39 

40-44 

44 

Os critérios de avaliação estão expli'citados nos gabaritos utilizados na co.!: 
reção dos testes· (Anexo 5). Para cada questão de cada teste foi especi fi c~ 

do o criterio de avaliação em forma percentual para conhecimentos e prãti 
cas e, pelo valor absoluto, com relação ãs atitudes. Assim, a cada questão 
referente ã avaliação de conhecimentos a prãticas foi atribuído um valor 
percentual variando de zero a 100%. A nota atribuída a cada sujeito repr~ 
sentava a media do valor obtido em cada questão. No caso de prãticas, qua~ 
do o item não se aplicava, a questão não era computada, considerando-se, 
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para efeito do cãlculo da media de cada sujeito, apenas as questões aplici 
veis. 

Na atribuição de pontos no teste de atitudes utilizou-se outro critério: no 
caso da 5~ ã 8~ serie e. dos,pais, cada item admitia três possibilidades de 

respostas, ou seja, 11 Concordo plenamente, concordo em parte e discordo 11
• A 

essas respostas foram atribuÍdos, respectivamente, 2,1 e zero pontos. As 
sim, o n~mero mãximo de pontos poss1vel era 40, para os alunos 
da s!~ã 8~ serie e 34 para os pais. Para a 2~, 3~ e 4D 

séries, o teste de atitudes incluía apenas cinco itens, com 
duas possibilidades de resposta, 11 SIM-NA0 11

, ãs quais foi atribu1do, respe~ 

tivamente, um ponto e zero. 
igual a cinco. 

5. TEXTO BASICO DE CONSULTA 

Neste caso, o numero mãximo de pontos era 

Para preparação das aulas, os professores receberam um texto bãsico sobre 
nutrição e alimentação, com indicação das pãginas onde se encontrava cada 
assunto do programa. Esse texto corresponde ao segundo cap1tulo do livro 
de NARCONDES e Colaboradores (1980), publicado no ano anterior ao desenvol 
vimento da pesquisa. 

6. TEXTO PARA OS PAIS 

Os pais que participaram do grupo experimental (Gl) receberam um texto bã 
sico sobre os assuntos das aulas ministradas para seus filhos na escola, ela 
borado especialmente para esse fim (Anexo 7). Como os pais apresentavam 
diferentes n1veis sócio-econômicos, com a escolaridade variando desde semi
alfabetizados ate curso superior, optou-se pela elaboração de um texto sim 
ples, ilustrado, de fãcil compreensão pelos pais de menor escolaridade. 
O texto incluía exerc1cios simples com a finalidade de motivar e reforçar 
a aprendizagem. 

7. ROTEIRO PARA OBSERVAÇAO DAS AULAS 

O roteiro apresentado no Anexo 9 foi uti 1 i zado para observação das 

ministradas pelos diversos professores. 

aulas 
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8. CONVOCAÇAO OOS PAIS 

Foram utilizados diferentes modelos de convocaçao dos pais para realiza 
ção do pre e do põs-teste. Houve divergência entre os responsãveis pelo 
programa em cada escola quanto ã formulação das convocações. Alguns con 

. ' ' 

sideravam que não era conveniente .explicitar o objetivo da convocação, 
que poderia influir no não comparecimento dos pais, uma vez que a maioria 

procura a escola apenas por ocasião da entrega dos boletins escolares ou 
quando convocada para resolver algum problema dos filhos. Outros, entreta~ 
to, julgavam que o motivo da convocação deveria estar explícito. O Anexo 
8 apresenta os diferentes modelos de convocação dos pais, utilizados tanto 
no in1cio como no final do programa. 

9. QUESTION~RIO PARA OS PROFESSORES 

O Questionãrio apresentado no Anexo 10 foi utilizado pelos professores 
para avaliar diferentes aspectos do programa e apresentar suas percepçoes 
sobre o mesmo.-

E - PROCEDIMENTO 

1. TESTE PRtVIO DO MATERIAL 

O material utilizado por alunos e pais foi submetido a teste prévio e so 
freu modificações a partir dos problemas observados. Foram adotados os 
seguintes procedimentos: 

1.1. Teste para os Alunos 

Foram escolhidos, ao acaso, 10 alunos de cada serie de uma escola publica 
estadual que apresentava caracter1sticas semelhantes ãs das escolas incluí 
das no estudo. Como a partir da terceira série os testes eram idênticos 
para cada duas series, 20 alunos responderam a cada teste. 

Foram explicados aos alunos os objetivos da aplicação dos testes e informa 
dos de que deveriam solicitar esclarecimentos, caso houvesse alguma duvi 

da ou dificuldade. Os principais problemas surgidos referiam-se a termos 
de dificil compreensão. Pequenas modificações foram introduzidas nos tes 
tes a partir do teste previ o do material. 



1.2. Texto para os Pais 

Foram convidados cinco pais, de baixo nível de escolaridade, e foi-lhes 
entregue o texto a ser utilizado pelos pais (Anexo 7), sendo-lhes soli 
citado que o lessem, anotando duvidas ou dificuldades encontradas. A 
partir das·dificUldadesdetectadas, pequenas modificações foram introduzi 
das na versão original. 

1.3. Questionãrio e Testes para os Pais 

Aos mesmos pais que leram o texto foi solicitado que respondessem o 
tionãrio para levantamento de dados e o teste (Anexo 6), anotando, 

que~ 

igua_l 
mente, qualquer duvida ou dificuldade. Da mesma forma, foram introduzidas 
modificações no questionãrio e no teste a partir das dificuldades encontra 
das. 

1. 4. Programa 

Foram entregues ao Coordenador do programa de saude da Escola 2, cÕpias 
do programa de todas as séries para sua anãlise e sugestões, bem como de 
professores.que participaram do projeto. Diversas sugestões foram incor 
paradas ao programa, particularmente com respeito a aspectos relacionados 
ã adequação dos conteúdos e exercícfus ao nível de maturidade e de escolari 
da de dos a 1 unos. 

Alem da revisão, pelo orientador da pesquisa, de todo o material utiliza 

do, o mesmo foi submetido ã anãlise de uma nutricionista com vasta experl 

ência, tanto no campo especifico da nutrição, ·como em saúde escolar. 

Ao realizar o teste prévio do material, atenção especial foi dedica 

da aos instrumentos de avaliação, pois foram elaborados especialmente 
para utilização no presente trabalho, uma vez que não se dispõe de testes 
padronizados para avaliação de conheci~ento~atitudes e prãticas de nutrição 
relacionados ao conteúdo desenvolvido no programa 

Não foi possível testar o instrumento com relação a todos os critérios 

de validade e fidedignidade desejãveis. Procurou-se atender aos critérios 
de validade de conteúdo, de aspecto ("face") e de construto, conforme 
conceituação proposta por TAU·1AGE e RASHER (1981, 1982). Alem disso, duas 
medidas foram tomadas que, segundo os autores citados, contribuem para au 
mentar a fidedignidade de um instrumento de medida. Referem-se ao tamanho 
do teste e ã eliminação das questões qt.:e todos acertaram ou erraram. 



I; I; 

Assim, para avaliaçao de conhecimentos, foram utilizados 36,44 e 23 itens, 
respectivamente, para 5a e 6~, 7~ e 8~ series e para os pais. Para ava 

liação de atitudes, foram utilizados 20 itens, para as séries citadas e 
17 para os pais. Com relação aos alunos de l~ a 4~ séries, no que se re 
fere ã avaliação de conhecimentos e atitudes, e com relação a todos os 

' 
participantes do programa, no que se r.efere ã avaliação de prãticas, às 
instrumentos utilizados incluíram menor numero de itens. Se por um lado, 
o pequeno. numero de questões poderia contribuir para reduzir a fidedignl 
dade, um numero muito elevado de itens poderia, igualmente, influenciar 
negativamente. De fato, em se tratando de crianças na faixa de 7 a 10 

anos e, portanto, ainda com pouca escolaridade, um teste muito longo pod~ 

ria determinar erros devido, principalmente, ã fadiga. 

Com relação ãs classes de 1~ ã 4~ série, foi adotado tambem o critério de 
se eliminar, no cômputo da media de conhecimentos, os itens em que 90% 

ou mais da classe acertaram, partindo-se do pressuposto de que esses itens 
possuem pouca capacidade de discriminação. 

2. SELEÇAO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES 

Para o desenvolvimento do programa nas séries iniciais (l~ ã 4~) foi convi 
dado o professor re~ente de classe. Nas demais séries, ou seja, de 5~ 
ã 8~, desenvolveu o programa o professor de ciências das classes selecio 

· a - a nadas. Nas turmas de 4- a 8- serie o mesmo professor lecionava para os 
alunos das diferentes turmas, o que possibilitou maior homogeneidade na 
metodologia utilizada. 

Apõs contatos iniciais com a Delegacia de Ensino, através do Delegado e 
do Educador de Saúde Pub 1 i c a, foi. rea 1 i zado.:contato com a Direção das Esc o 
las selecionadas. Foi decidido que o Coordenador do Projeto, juntamente 

com o Educador de Saúde Publica da Delegacia de Ensino, participariam das 
reuniões de planejamento da escola, no inicio do ano letivo, ocasião em 
que o programa seria apresentado a todos os professores das escolas sele 
ci onadas. 

Nessa ocasião foram selecionadas as series e turmas que participariam 
do projeto e, em decorrência, os professores responsãveis por seu desenvol 
vimento. 

Considerando-se a simplicidade do conteúdo e a dificuldade de se desenvol 
ver treinamento na forma usual de curso, optou-se pelas seguintes estratê 
gi as: 
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a) Realização de reunião, por ocasião do planejamento curricular, quando 

foram apresentados os objetivos do programa e o esquema de funcionamen 
to do projeto. Cada professor recebeu ·uma pasta contendo os planos 
de aula (Anexo 2) e o material bãsico de consulta para preparação das 
aulas, alem de um ~oteiro explicativo sobre o programa (Anexo 1). Dessa 
reunião participaram tambêm os Drientadores de Ações de Assistência ao 
Escolar. (OAAE.s). 

b) Reuniões com os OAA.Es: Foram mantidos contatos semanais quando os mes 
mos relatavam eventuais dificuldades sentidas pelos professores. As 
orientações dadas pelo Coordenador do Projeto eram transmitidas aos 
professores pelos OAAEs em reuniões de rotina da escolae ancontatos in 
formais. 

c) Supervisão: diversas aulas· foram acompanhadas pelo Coordenador do Proj~ 

to, por acadêmicos de Nutrição e por outros profissionais devidamente 
treinados. Sempre que considerados necessários ou solicitados, eram 
fornecidos esclarecimentos sobre dificuldades ocorridas durante as au 
1 as. 

d) Contato do Coordenador do Projeto com os professores: semanalmente, e 
sempre que solicitado, o Coordenador mantinha contato com os 
res para avaliar as dificuldades e fornecer esclarecimentos. 

profess.Q_ 

Ao expor os objetivos do Projeto e os procedimentos a serem adotados, nao 
foram apresentados pormenores. Foi explicado, de forma genérica, que se 
pretendia desenvolver um programa de educação nutricional para se verifi 
car em que medida seriam constatadas mudanças de comportamento dos alunos 
.e de seus pais. Os professores não foram informados se seus alunos perte~ 
ciam ao grupo experimental ou ao grupo de controle. Esse procedimento 
foi adotado, a fim de se evitar interferência das expectativas dos profe~ 

sares sobre o desempenho dos alunos. 

Nessa ocasião procurou-se motivar os professores para participarem do 
programa, sendo informados de que receberiam um certificado ao final do 
desenvolvimento do projeto. Foram feitas recomendações essenciais, tais 
como: 

a) Que receberiam todo o material a ser utilizado no programa com informa 
ções pormenorizadas sobl'e como proceder em cada passo. 

b) Que deveriam utilizar, sempre que possível, uma abordagem participatl 
va, envolvendo os alunos em atividades práticas, tais como pesquisas 
de campo, discussões de grupo, elãboração de trabalhos, evitando aulas 
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puramente teõricas e acadêmicas. O ensino deveria ser desenvolvido atra 
vés de atividades, conforme recomenda o Parecer 2264/74 do Conselho Fede 

ral da Educação, jã citado, quando se refere aos programas de educação 
em saúde na escola. 

c) Que as diretrizes apresentadas no programa nao deveriam ser interpretadas 
como limitativas ã criatividade do professor; que constituíam, apenas, 

sugestões, havendo liberdade para o professor utilizar outros recursos e 
estratégias alem daqueles sugeridos no plano. 

d) Como se tratava de um estudo científico, deveriam utilizar a mesma 

logia em todas as turmas, principalmente quando lecionassem em mais 

uma classe da mesma série. Foi enfatizado que esse era um aspecto 

cial do programa; somente dessa forma seria possível comparar os 
dos das diferentes turmas. 

meto do 

de 

essen 
resulta 

A seleção do responsável pelo desenvolvimento do programa e uma questão con 
trovertida. Existem duas opções bãsicas: utilizar profissionais especial 
mente treinados, no caso, nutricionistas ou acadêmicos de nutrição, ou os 

prõprios professores das diferentes classes, também devidamente treinados. 
A primeira opção resultaria, certamente, numa serie de vantagens: primeir! 
mente garantiria o oferecimento de informações mais precisas, jã que se tra 

ta de profissional ·com qualificação específica, e, em segundo lugar, porque 
garantiria suficiente homogeneidade na metodologia utilizada nas diferentes 
turmas, possibilitando conclusões mais seguras quanto ã influência das variã 
veis independentes testadas no estudo. 

Este segundo aspecto parece_~crucial, conforme demonstrado em trabalho reali 

zado por MOTTA (1981). Nesse trabalho foram envolvidas duas professoras, de 

duas classes de pré-escola. Verificou-se, ao longo do seu desenvolvimento, 
que os resultados relativos a uma classe foi sempre superior aos da outra, 

em termos de participação das mães. Em uma das atividades, um curso por cor 

respondência, 50,0% das mães de uma classe participaram, enquanto que na ou 
tra, apenas 7 ,7%. Segundo a autora, 11 A sensível diferença entre o numero de 
maes das duas classes de pre-escola que aderiram ao curso e, principalmente, 
que o concluiram, poderia ser atribuída ã maior participação efetiva da pro 
fessora do Pre 11 B11 nas atividades do programa, bem como ao seu melhor relacio 

namento com as mães 11 (p. 69). 

Se, por um lado, o envolvimento do professor pode determinar alguns tipos de 
problemas, a utilização do especialista pode igualmente resultar em alguns 
inconvenientes. A falta de prática docente, o desconhecimento dos alunos, o 
grande numero de séries e turmas envolvidas seriam alguns dos problemas a se 
rem enfrentados. 
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Em um dos trabalhos ci'tados, o de ~ARCONDES e JUNQUEIRA (1974), algumas con 
clusões relevantes foram propostas e que ajudam a esclarecer essa questão. Na 
quele estudo, o programa foi desenvolvido em alg~mas classes pelo prõprio 
professor e, em outras, por nutricionista ~especialmente treinado. Concluiu-se 
que 11

0S resulta dos da aprendizagem foram mais e fi c i entes com a professora trei 
nada do que com o elemento estranho ao ambiente escolar 11 (p. 130). 

HOULE (1982)., em um programa educativo sobre saúde da boca, verificou que 
11 Não hã diferença na eficiência entre a instrução sobre saúde da boca desen 
volvida por profissionais e por professores regentes de classe 11 (p. 256). 

Assim, pode-se concluir que tanto a utilização de professores como de especi~ 

listas para desenvolver programas de educação em saúde na escola, quando se 
trata de estudos experimentais, implica em vantagens e limitações. A fim de 
que os programas desenvolvidos por professores sejam eficientes, duas condi 
ções parecem fundamentais: submetê-los a treinamento espec1fico e acompanhar 
o trabalho atraves de supervisão sistemãtica. 

Uma experiência com resultados positivos, na qual esses dois requisitos foram 
atendidos, e relatada por MARCONDES (3980). Naquele programa, com duração 
de um ano letivo, foi desenvolvido o .conteúdo proposto por t~ARCONDES e Colabo 
radares (1973) nas oito series do primeir-o grau de uma escola publica esta 
dual. Os professores receberam treinamento inicial, com 10 horas de duração, 
e reuniam-se semanalmente com os Coordenadores do Projeto para discutir os 
planos de aula e o andamento das atividades. Foram realizadas observações si~ 
temãticas das aulas, permitindo a correção de eventuais problemas encontrados; 

· 3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

De acordo com o plano de pesquisa, algumas turmas de cada serie constituíram 

o primeiro grupo experimental {Gl), no qual o programa foi desenvolvido tanto 
para os alunos como para seus pais. Outras turmas se constituíram no segundo 
grupo experimental {G2) e o programa foi desenvolvido somente para os alunos. 
Por fim, um terceiro grupo, constitu1do de outras turmas de cada série, comp~ 

seram o grupo controle {G3) e, neste grupo, nem os alunos nem seus pais partl 
ciparam do programa. Portando, os pais que participaram do G2 e os pais e 
alunos que participaram do (·G3) so se submeteram ao pre e ao pÕs-teste {T~ 

be 1 a 1). 

3.1. Programa para os Alunos 

Todos os alunos que participaram do projeto foram submetidos ao 
na primeira aula, e ao põs-teste na ultima aula do programa. 

pré-teste, 
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O mesmo programa bãsico foi desenvolvido em todas as séries do (Gl} e do (G2} 
e seu conteúdo referia-se a conhecimentos, atitudes e prãticas ligados ao 
consumo de alimentos no café da manhã e entre as refeições. O conteúdo foi 
adaptado, de acordo com o nível de maturidade dos alunos. Assim, nas séries 
iniciais, o programa foi desenvolvido em menor número de aulas (6 aulas), in 
cluindo pré e põs-teste, ao passo que nas séries finais o número de aulas foi 
bem superior (11 aulas). 

·conforme se pode verificar no Anexo 11, o programa teve início no dia 6/4 com 
termino previsto para o dia 21/5 para as séries iniciais, e no dia 3/7 para 
as series mais avançadas. A aplicação do pre e do põs-teste para os grupos 
de controle coincidiu com o início e o termino do programa desenvolvido para 
os demais grupos. 

Os procedimentos adotados, principalrr.ente no que se refere a metodologia, 
estão especificados nos planos. Basicamente, o professor utilizava a primeira 
aula para aplicação do pre-teste, precedida de explicação rãpida e superficial 
dos objetivos do programa que se iniciava. Na segunda aula, voltava a tecer 
considerações sobre a importância do programa, iniciando o desenvolvimento do 

primeiro tópico. Ao final da aula, distribuía a cada aluno uma folha de exer 
cicios sobre o assunto tratado para serem realizados em casa com o objetivo 
de reforçar a aprendizagem. Os exercícios resumiam os pontos essenciais de ca 
da aula e se constituíam no material escrito a ser utilizado pelo aluno para 
revisão da matéria. Cada aula subsequente era iniciada com uma revisão ào as 
sunto tratado na aula anterior, com base na folha de exercícios. A seguir, no 

vo tema era abordado. 

Recomendou-se aos professores que, na medida do possível, recolhessem os exer 
cicios para avaliação individual antes da aula seguinte. Isso permitiria detec 
tar, de maneira mais adequada, as principais dificuldades dos alunos e, assim, 
enfatizar aqueles aspectos nas aulas subsequentes. 

Cada professor destinou uma aula semanal para desenvolvimento do projeto, em 
horãrio previamente definido (Anexo 11). Dessa forma, as aulas poderiam ser 
acompanhadas pelo Coordenador do Projeto, atendendo a um requisito metodolõ 
gico da pesquisa. 

3.2. Programa para os Pais 

O plano original previa a convocação dos pais do Gl para participarem de um ci 
elo de palestras e debates sobre os temas que estavam sendo desenvolvidos na 
escola para os alunos do Gl e G2. Entretanto, logo nos primeiros contatos com 
as escolas sentiu-se a inviabilidade de tal procedimento. O pessoal da escola 
alegava dificuldades para conseguir a participação dos pais em reuniões e ati 



vidades de rotina indispensãveis, nas quais eram discutidos problemas de apren 
dizagem, disciplinares, de ajustamento i escola. Assim, considerou-se inviã 

vel o envolvimento dos pais em um programa não diretamente ligado aos probl! 
mas imediatos de seus filhos, através do comparecimento a vãrias reuniões. 

Optou-se, então, por uma estratégia que permitisse aos pais trabalhar em ca 

sa, utilizando material auto-instrutivo. Os pais foram convocados, através 
de aviso ~ entregue aos alunos (Anexo 8), apenas para realização do pre e do 
pÕs-teste e, apõs o inicio do programa com os alunos, foi enviado aos pais 

do Gl, texto (Anexo 7) sobre o conteúdo desenvolvido na escola para os alunos 
do Gl e G2, por intermédio dos alunos, que deveriam devolver ao professor uma 

ficha de controle acusando o recebimento do material. A aplicação do pre e 

do põs-teste aos pais foi realizada, na sua quase totalidade, pelo 
dor do Projeto. 

Coordena 

A questão da falta de participação dos pais em atividades programadas pela e~ 

cola foi suficientemente descrita na revisão bibliogrãfica. As mais diversas 
estratégias foram utilizadas, principalmente na aplicação do pÕs-teste, a 

fim de se conseguir o comparecimento, pelo menos, dos pais que tinham 
realizado o.pre-teste. Conforme se pode verificar no Anexo 8, diferentes 
horãrios foram propostos, pela manhã, ã tarde e ã noite, durante a semana e 
aos sãbados. Por fim, os pais podiam marcar com o Coordenador do projeto de 
cada escola, o horãrio que melhor lhes conviesse. 

Geralmente a convocação era assinada pelo Coordenador do projeto de cada esc~ 
la e era dirigido, genericamente, aos pais. Entretanto, ao se observar o bai 
xo indice de comparecimento, os convites passaram a ser nominais, constando 
o nome da mãe e do filho; alem disso, o Coordenador geral do Projeto passou a 

percorrer cada classe, insistindo sobre a importância do comparecimento dos 
pais, solicitando que os pais informassem se vi.riam ou não ã reunião e, em 
caso negativo, explicassem as razões. Para gerar maior comprometimento dos 

alunos junto aos pais, o Coordenador informava que retornaria no dia seguinte 

para recolher as convocações com a assinatura e as informações dos pais e as 
sim procedia~ conferindo individualmente a devolução dos convites. 

4. AVALIAÇAO DO PROGRAf1fl. PELOS PROFESSORES 

Ao final do programa os professores que participaram do Projeto receberam um 

questionário (Anexo lO) que incluía avaliação de vãrios aspectos, como em 
que medida o conteúdo foi desenvolvido no seu todo, em que medida a metodolo 
gia recomendada foi seguida, interesse dos alunos pelo programa. 



50 

-IV. RESULTADOS E D'ISCUSSÃO 

A descrição e análise dos resultados envolveu três etapas: (a) verificação 
da homogeneidade dos grupos antes do inicio do programa, (b) teste das hip.Q. 
teses experimentais, (c) verificação da influência de possiveis variãveis in 
tervenientes . 

. A verificação da homogeneidade dos grupos antes do inicio do programa visa a 
controlar em que medida os grupos a serem comparados nos testes de hipóteses 

eram semelhantes ou diferentes antes do início do programa. Para isso foram 
comparadas as m~dias obtidas pelos difererites grupos no prê-teste. 

O teste de hipóteses e a verificação da influência de variãveis intervenien 

tes foram realizados comparando-se a diferença entre os pontos obtidos no 
pôs-teste e no prê-teste, ou seja, o ganho verificado durante o desenvolvimen 
to do programa. 

Dado o grande numero de variáveis consideradas, aumentando significativamente 
a complexidade do trabalho, optou-se pela descrição e análise simultânea dos 
resultados, diferentemente do procedimento mais usual que consiste em desen 
volver, de forma independente, cada um desses aspectos. Espera-se, dessa 
forma, simplificar o processo, aumentando, ao mesmo tempo, a clareza na exp~ 

sição. 

A, TRATAMENTO ESTATISTICO 

Conforme mencionado anteriormente, foram utilizados diferentes instrumentos 
para avaliação da mudança de comportamento para os pais, para a 1~, 2~, 3~ e 

4~, 5~ e 6~; 7~ e 8~ s~ries num total de seis i~strumentos {Anexos 4 e 6). As 
sim, os testes estatísticos foram aplicados separadamente para os resultados 
dos diferentes grupos, uma vez que a combinação de resultados obtidos através 
de diferentes instrumentos nao ~ tecnicamente recomendável. 

Procedimento se11el hante foi adotado no que concerne ã aval i ação das três 

áreas d~ comportamento: conhecimentos, atitudes e práticas. Embora se tenha 
utilizado um único instrumento para avaliação da mudança de comportamento p~ 

ra cada um dos grupos mencionados, o mesmo compunha-se de três partes distin 
tas, com ca~acterísticas diferenciadas, não sendo possível utilizar a somató 
ria dos pontos de teste como um escore único. 
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TABELA 8 
DISTRIBUIÇAO DOS ALUNOS POR GRUPOS DE StRIES DE ACORDO COM A CONDIÇAO DE PAR 
TIC IPAÇAO NO PROGRAMA 

~ 
G1 G2 G3 TOTAL 

N % N % N % N % E 

. 

1~ 44 10,92 15 3,72 12 2,98 71 17,62 

2~ 26 6,45 15 3, 72 9 2, 23 50 12,41 

3~ a e 4- 43 lo ,67 24 5, 91 21 5 '21 88 21 ,84 

sa a e 6- 49 12,16 34 8,44 31 7,69 114 28,28 

7~ a e 8- 38 9,43 28 6,95 14 3,47 80 19,85 

TOTAL 200 49,63 116 28,79 87 21 '58 403 100,00 

A Tabela 8 mostra o numero de alunos que participaram do programa de acordo 
com as series ou grupos de duas series que serão analisadas em conjunto e a 
condição de participação .. Na maior parte das tabelas verificar-se-á que o 
número total não corresponde aos totais apresentados nesta tabela. Isso ocor 
reu pelo fato de muitos alunos não terem completado o teste, no inicio e/ou 
no final do programa. Assim, para efeito da anãlise estatistica, foram con 
siderados apenas aqueles que completaram, pelo menos, 90% das questões refe 
rentes a avaliação de conhecimentos e/ou que completaram 100% dos itens refe 

rentes a avaliação de atitudes e prãticas. 

Essas caracteristicas dos instrumentos, aliadas a um numero relativamente ele 

vado de hipóteses em estudo, determinaram uma multiplicidade de dados que sao 
apresentados em um número tambem elevado de tabelas. Por isso, optou-se P! 
la apresentação, em anexo, de um conjunto de dados de menor relevância, dest~ 
cando as tabelas que incluem dados diretamente relacionados ãs hipõteses em 

estudo. 

Tr~s testes estatisticos foram selecionados para anãlise quantitativa dos re 

sultados. Para atitudes e prãticas foi utilizado um teste não parametrico, 

a prova U de MANN-WHITNEY. As razões que justificam a escolha de um teste 
não-parametrico são exaustivamente explicadas por SIEGEL (1979). A preferê~ 

cia pela prova U de l·1ANN-lmiTNEY, entre os diferentes testes não-pat~an1etrj_ 
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cos disponíveis, deve-se ao fato de nao existir alternativa para a utiliza 
çao de outros testes quando se trabalha com amostras de tamanho muito pequ~ 

no, a menos que se conheça exatamente a natureza da distribuição da popul~ 

çao (op. cit., p. 36). 

No caso de atitudes e prãticas, nao se pqde pressupor que os resultados da 

avaliação se aproximem de uma distribúição normal, condição necessãria para 
a aplicação ·de um teste paramétrica. Um teste paramétrica seria ideal, jã 
que 11 tal escolha constitui então a escolha ótima, porque a prova paramétrica 
é a de maior poder para rejeição de Ho quando Ho deve ser rejeitada .. (SIEGEL, 
1979, p. 21 ). No caso da medida de atitudes, essa pressuposição fundamenta-se 
no fato de se ter utilizado uma escala com apenas tr~s possibilidades de res 
posta. Embora a pontuação total para cada sujeito pudesse variar de zero a 
quarenta, para os a 1 unos de 5~ ã 8~ sé ri e e de zero a trinta e quatro para os 
pais, observou-se, de modo geral, uma concentração de resultados em torno 
de 20 a 30 pontos, tanto no pré como no pós-teste, com um desvio padrão g~ 

ralmente inferior a 6,0. No teste de hipóteses, o valor considerado foi a 
diferença entre pós e pré-teste, reduzindo drasticamente esses valores, tor 
nando ainda mais plausível o pressuposto da não normalidade da sua distribui 
çao. No caso da avaliação de atitudes, cabe ainda ressaltar que foi utiliz~ 

da uma escala que pode ser considerada, no mãximo, intervalar; portanto, os 
dados não atendem a um terceiro requisito para utilização de um teste param! 
trico jã que, para aplicação deste tipo de teste, 11 as variãveis em jogo devem 
ser medidas pelo menos em escala intervalar 11 (SIEGEL, 1979, p. 20). Assim, 
no caso da anãlise estatística dos dados referentes a atitudes, justifica-se 
plenamente a utilização de um teste não paramétrica. 

Com referência ã avaliação da mudança de prãticas, o critério utilizado foi 
idêntico ao-de conhecimentos; entretanto, a pressuposição de que os resulta 
dos não se aproximam de uma distribuição normal deco~re do pequeno 
de questões do teste, ou seja, apenas cinco. Além disso, somente a 

numero 
ultima 

questão exigia, obrigatoriamente, uma resposta~ enquanto as demais dependiam 
do atendimento de certas condições, como se pode observar pela anãlise das ul 
timas questões do teste dos pais e dos alunos de 5~ ã 8~ s~rie (Anexos 4 e 
6). Assim, estima-se que o escore obtido pela maioria dos sujeitos represe~ 

ta o resultado da resposta a 4 ou 3 questões e, em alguns casos, de duas e 
até de uma unica questão. Portanto, embora a avaliação de prãticas tenha 
atendido aos critérios referentes ao nível de mensuração, pareceu mais prude~ 

te utilizar um teste não-paramétrica. 

Para anãlise estatística dos resultados obtidos em conhecimentos foram utili 
zados dois testes paramétricas: o teste t de Student, para comparação de gr~ 

pos dois a dois, e a Anãlise de Variãncia, para comparação simultânea de mais 
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de dois grupos! O teste t de Student é especialmente utilizado para pequ~ 
nas amostras (N "<: 30), embora seja vãlido também para grandes amostras (f~O!i_ 

TENEGRO, 1981, p. 1573). Partiu-se do pressuposto de que os dados relativos 
ã aval fação de conhecimentos preenchem todos os requisitos para aplicação de 
um teste paramétrica (SIEGEL~ 1979, p. 20-21 ). Dadas as caracteristicas . dos 
testes para aval i ação de conhecimentos, _i ncl usi v e o numero relativamente ele 
vado de questões, espera-se que os resultados obtidos na avaliação deste as 

_pecto permitam a formulação de conclusões com maior segurança do que com re 
lação ã avaliação de atitudes e prãticas. 

O critério estabelecido para se admitir a existência de diferença signific~ 

tiva entre as médias obtidas por dois ou mais grupos foi igual ou inferior a 
5%, ou seja, quando p'< 0,05_. Entretanto, dada a baixa frequência de dife 
renças significativas encontradas em todos os testes realizados, optou-se por 
assinalar também as diferenças encontradas ao nível de lO% (p'<: 0,10), o 
que poderã indicar certas tendências üteis para estudos posteriores. 

B. HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS 

Conforme assinalado anteriormente, e necessãrio verificar em que medida os 
grupos a serem comparados nos testes de hipõteseseram homogêneos antes do 
inicio do programa, a fim de se estabelecer, com maior segurança, relações 
de causa e efeito ao se atribuir a determinadas variãveis independentes cer 
tos efeitos sobre a variãvel dependente. Em outras palavras, a constatação 
da homogeneidade dos diferentes grupos que serão comparados apos o programa 
garantirão a formulação de conclusões mais seguras quanto ã influência ou 
não das variãveis independentes em estudo sobre as mudanças de comportamento 
esperadas como resultado· do programa de educação nutricional . 

. Os resultados dos testes estatisticos para verificação da homogeneidade dos 
grupos no pré-teste são apresentados no Anexo 13 e incluem as Tabelas Al a 

Al2. 

De forma geral, as variãveis independentes foram dicotomizadas para maior fa 
cilidade da anãlise dos resultados, conforme assinalado anteriormente. Com o 
mesmo objetivo, optou-se por apresentar os dados nas tabelas em função das 
variãveis independentes e não em função do grupo em estudo. Assim, a quase 
totalidade das tabelas segue o paradigma da Tabela A3. 

O teste "a posteriori 11 da homogeneidade dos grupos justifica-se, u:na vez que 
nao se tem garantia a respeito de sua ocorrência ou não. Embora as amostras 
não tenham sido selecionadas utilizando-se critérios estritamente alEatõrios, 



atraves 1 de técnicas prõprias de amostragem,. supunha-se que seriam rel ativamen 
te homogêneas por duas razões: a primeira, porque seriam selecionadas dentro 
de uma Ünica escola e, a segunda, porque se, trabalharia com um numero relati 
vamente elevado de sujeitos. Entretanto, essas condições não se verificaram 
na prãtica, jã que foi necessãrio incluir no estudo duas escolas com carac 
terísticas diversas da primeira quanto ~o nível sócio-econômico, conforme fi 
cou demonstrado. Assim, nenhuma garantia se poderia ter a respeito da influ 
ência das diferentes variãveis inqependentes sobre as mudanças de comportame~ 
to esperadas, sem dados a respeito da existência previa de diferenças entre 

os grupos que seriam comparados para os testes das hipõteses. Os testes de 
significância da diferença entre as medias obtidas em conhecimentos, atitu 
des e prãticas pelos vãrios grupos visa a verificar em que medida eventuais· 
diferenças poderão ou não ser atribuídas ã manipulação da variãvel indepe~ 

dente. 

Na anãl i se da homogeneidade dos grupos .no pré-teste, o interesse fundamental 
limitou-se a constatar ou não a existência de diferenças significativas en 
tre grupos, tendo em vista a análise das hipóteses experimentais. Na anãli 
se dessas hipõteses caberã, de maneira mais apropric.da, discutir os possíveis 
determinantes das diferenças encontradas. Assim, neste momento, proceder
se-á a uma descrição global dos resultados, mesmo porque, poucas diferenças 
significativas foram encontradas, admitindo-se, de forma geral, que os gr~ 

pos apresentavam bom grau de homogeneidade antes do início do programa. 

RESULTADOS RELATIVOS A: 

1) CONDIÇAO DE PARTICIPAÇAO 

Verificou-se que houve diferença signi~icativa entre as m~dias do Gl, G2 e G3, 
apenas com relação ã primeira série (Tabela Al ), que foi o Ünico aspecto ava 
liado nesta série (t = 6,95; p < 0,01 ). Ainda com relação ã variãvel "Con 

dição de Participação", constatou-se diferença significativa em atitudes pa 
ra a 29 série (Tabela A2) quando se comparou Gl e G2 (Z =-2,13; p < 0,05)*. 

*Na descrição e anãlise dos áados, em muitos casos, considerou-se de interes 
se especificar não apenas se houve ou não diferença significativa entre 
os grupos comparados, mas tamb~m qual a direção dessa diferença, ou seja, se 
favoreceu um ou outro grupo. Quando se trata do teste t de Student, pode
se verificar a tendência ocorrida diretamente nas tabelas: quando o r·esulta 
do e positivo, indica que a media do nl ê superiol ã do nz, quando ê negati 
vo, o resultado e inverso. O mesmo não ocorre com os resultados da prova U 
de MANN-WHITNEY. Neste caso, foi necessãrio consultar as tabelas emitidas 
por computador, que não foram reproduzidas na íntegra por questões operaci~ 
nais. 
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2) IDADE DOS PAIS 

Quando se comparou o desempenho dos pais mais jovens (menos de 35 anos) com 
o dos mais velhos (35 anos ou mais), constatou-se que os mais jovens obtive 
ram resultado superior em conhecimentos ao dos mais velhos (Tabela A3) somen 
te para o G2 (t = 2,33; ·p< 0,05). Quàndo se analisou os resultados dos f.:!_ 
lhos, constatou-se uma Ünica diferença s·i gni fi cativa em conhecimentos (Tab~ 

la A3) na 7~ e 8~ séries para o Gl. Os filhos de pais mais jovens obtiveram 
resultado superior ao dos filhos de pais· mais velhos (t = 2,43; p < 0,05). 

3) ESCOLARIDADE DO PAI 

De acordo com a Tabela A4, verificou-se que a escolaridade do pai nao deter 
minou 11 a priori 11 nenhuma influência significativa sobre o desempenho dos fi 
lhos. Entretanto, constatou-se diferença significativa entre os resultados 
obtidos pelos pais de diferentes graus de escolaridade para o G2 (Tabela A4). 
Os pais de menor escolaridade (ate 7~ série do 19 grau) apresentaram desemp~ 
nho superior aos de escolaridade mais elevada em conhecimentos 
p < 0,05) e em prãticas (Z =-l ,65; p< 0,05). 

4) ESCOLARIDADE DA MAE 

(t = -2,08; 

Quando se considerou o desempenho dos alunos em função da escolaridade da mae, 
pode-se afirmar que a tendência foi semelhante ãquela encontrada quando se 
analisou a influência da escolaridade do pai. Constatou-se.apenas haver di 
ferença significativa ~m conhecimentos para o Gl da 5~ e 6~ seri~ (Tabela 
A5). Os filhos de mães com escolaridade mais baixa obtiveram resultado sup~ 

rior aos filhos de mães com escolaridade mais elevada (t =-2,10; p < 0,05). 

Quando se analisou o desempenho dos pais, verificou-se que os de escolaridade 
mais baixa apresentaram resultado superior, em conhecimento, em relação aos 

de escolaridade mais alta (Tabela A5), tanto no Gl (t =-3,62; p < 0,001) co 
mo no G2 (t =-3,26; p < 0,01) e no G3 (t =-2,67; p < 0,05). 

5) OCUPAÇAO DO PAI 

Enquanto que das 9 diferenças constatadas com relação ãs variãveis ate aqui 
analisadas,st~eferem-se ao aspecto cognitivo, quando se analisou a influência 

da ocupação do pai, verificaram-se diferenças, predominantemente, no aspecto 
afetivo (atitudes). Quando se comparou o desempenho dos filhos de pais com 
profissões de mais alta remuneração com os de remuneração mais baixa (Tabela 
A6), com t-elação a atitudes, verificou-se haver diferença significativa no 
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G2 para a 2e série (z' =-2,13; p< 0,05) e para a 5~ e 6~ séries (Z = -2,77; 
p < 0,01 ), como também no Gl para a 7~ e 8~ séries (Z =-2,12; p < 0,05). 

Ainda com relação ã influência da ocupação do pai sobre o desempenho dos fi 
lhos, verificou-se haver diferença significativa em prãticas para o Gl da 5~ 

e 6~ séries (Z = ,..2,23; ·p < 0,05). 

6) OCUPAÇAO DA MAE 

Apenas uma diferença, altamente significativa, foi constatada com relação a 
esta variãvel, para os alunos do Gl da 3~ e 4~ series (Tabela A7). Os filhos 
de mães com ocupações mais bem remuneradas obtiveram resultado superior em 
conhecimentos ao dos filhos de maes com ocupações de menor remuneração (t = 

3 '8 6; p < o' 001 ) . 

7) RENDA 11 PER CAPITA 11 

Os resultados do pré-teste mostraram-se bastante coerentes quando se anali 
sou as diferenças entre grupos em função da variãvel renda 11 per capita.. (T~ 

bela A8). Nas famílias de menor renda, os pais apresentaram desempenho in 
ferior em conhecimentos, com relação ãs famílias de maior renda, no Gl 
(t =-2,02; p < 0,05) e no G3 (t = ,.-2,26; p < 0,05). A mesma tendência foi 
constatada no Gl da 2~ série (t = -2,85; p < 0,01). Ainda na segunda série, 
constatou-se haver diferença significativa entre os filhos de famílias com 
maior renda e os de famílias com menor renda do Gl em atitudes (Z = -2,28; 
p < 0,05). Diferenças significativas foram constatadas ainda na 5~ e 6~ se 
ries, no Gl, em atitudes (Z = -~,26; p< 0,05) e em prãticas (Z = -2,59; 

p < o' 01 ) . 

. 8) ESCOLA QUE O ALUNO FREQUENTA 

Esta variãvel não se relaciona, diretamente, com aquelas consideradas nas hi 
p6teses experimentais. Entretanto, trata-se de um fator que poderã contami 
nar os resultados, jã que os alunos das mesmas séries das três escolas envol 
vidas no estudo foram agrupados. Como as escolas apresentam características 
di f e rentes quanto ã renda 11 per capita 11

, conforme ficou demonstrado, e, poss j_ 
velmente, em outros aspectos relacionados a essa variãvel, considerou-se ne 
cessãrio controlar seu efeito sobre o desempenho de alunos e pais no pré-te~ 

te. 

Foram comparados apenas grupos de pais e alunos de 5~ ã 8~ série (Tabela A9), 
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pois não eram possíveis outras combinações, dado que nao foram incluídos no 
estudo alunos de 1~ ã 4~ serie da Escola 1. Alem disso, na Escola 2 nao 
havia alunos no G3, como tambem na Escola 3 não havia alunos no Gl e no G2. 

Em conhecimentos, verificou-se, que os pais do G3 da Escola 1 obtiveram desem 
penha superior aos da Escola 3 (t = 2,29; p< 0,05). Tambêm os alunos de 
7~ e 8~ séries do Gl da Escola 1 obtiver~m resultado melhor em conhecimentos 
do que os alunos da Escola 2 (t = 3,48; p < 0,001 ). Com relação ãs mesmas 
sêries e grupos houve diferença significativa entre as Escolas 1 e 2 em prãti 
cas (Z =-2,52; p< 0,01). Constatou-se ainda diferença significativa entre 
os alunos das Escolas.l e 3 do G3 com relação a práticas (Z = -2,20; p< 0,05). 

9) SERIE DO ALUNO 

Ao se comparar o desempenho dos pais cujos filhos frequentavam as turmas de 
5~ a 8~ sêrie com aqueles cujos filhos frequentavam as turmas de 1~ ã 4~ se 

rie (Tabela Al2) verificou-se que houve diferença significativa, entre os 
dois grupos do G3, em conhecimentos (t =-3,00; p < 0,01) e atitudes (Z= -1 ,97; 
p < 0,05). Com relação aos alunos, verificou-se que os dos G3 da 4~ sêrie o~ 
tiveram resultado superior aos da 3~ em conhecimentos (t =-3,06; p < 0,01 ). 
Ainda em conhecimentos, os alunos de 8~ sêrie do Gl obtiveram resultado sup~ 
rior aos de 7~ sêrie (t =-4,44; p < 0,001 ). Em atitudes não se observou ne 
nhuma diferença significativa entre as ser1es comparadas. Em prãticas,· ho~ 

ve diferença significativa entre os alunos de 7~ e 8~ series do Gl (Z= -2,24; 
p< 0,05). 

Os dados referentes aos alunos podem ser aplicados, igualmente, ã variãvel 
idade, uma vez que se constatou a normalidade da faixa etária em função da 
escolaridade (Tabela 5); Não foi possível aplicar os testes de homogeneid~ 

da diretamente em função da idade jã que, na composição dos grupos, seriam 
incluídos alunos de diferentes series no mesmo grupo. Esse procedimento nao 
seria recomendável, já que os escores incluiriam resultados de diferentes 
instrumentos. Assim, se se fosse comparar alunos de 10 anos com os de 11, 

· · 1 .... d l · · grupo, alunos de 3a-, 4a- e 5a-serlam 1nc u1 os, por exemp o, no pr1me1ro se 
sies e, no segundo grupo, alunos de 4~, 5~ e 6~ sêries. Como foram utiliza 
dos instrumentos diferentes para a 4~ e 5~ sêries, esses resultados nao 

deriam ser tomados em conjunto. 

Recomenda-se, portanto, a utilização dos resultados aplicados em função da 

sêrie como indicativos daqueles que, provavelmente, ocorreriam para testes 
realizados em função da idade. 



58 

10) IDADE DO ALUNO 

Conforme explicado, nao \foi poss 1 ve 1 comparar os diferentes grupos de a 1 unos 
em função de sua idade. Quando se comparou os pais de crianças com 1 O anos 
ou menos com os pais de alunos com 11 ou mais (Tabela AlO), constatou-se ha 
ver diferença significativa entre os dois grupos de pais do G3 em atitudes 
(Z = -2,1 5; p < O, O 5). 

11) PARTICIPAÇ~O POR ESCOLA 

Quando se comparou os vãrios grupos experimentais dentro de cada escola (T~ 

bela AlO), foram constatadas as seguintes diferenças significativas: em co 
nhecimentos, na Escola 2, verificou-se que os alunos da primeira serie do 
Gl apresentaram resultado superior aos do G2 (t = 3,56; p < 0,001 ). Em atitu 
des, constatou-se diferença significativa entre Gl e G2 da Escola 2 (Z= -2,13; 
p < 0,05). Em prãticas, foi constatáda diferença significativa entre G2 e 
G3 da Escola l (Z = -2,15; p< 0,05). 

12) SEXO DO ALUNO 

Embora esta variãvel não se relacione diretamente com as hipóteses em estudo 
. ' 

e se tenha constatado uma distribuição bastante equilibrada dos diferentes 
grupos experimentais por sexo, optou-se pela verificação da homogeneidade 
dos grupos em função dessa variãvel. Algumas diferenças significativas no 
desempenho foram constatadas entre os alunos do sexo feminino e masculino (T~ 

bela All). 

O desempenho das meninas em conhecimentos foi superior ao dos meninos no G3 
para a 2~ serie (t =-3,73; p < 0,01) e no Gl para a l~ e 8~ series (t =-2,76; 
p < o, 01 ) . 

Verificaram-se tambem diferenças entre os sexos com relação aos resultados 
obtidos em atitudes no G2, tanto na 2~ sêrie (Z =-2,68; p< 0,01) como na 7~ 
e 8~ sêries (Z = -2,12; p < 0,05). Finalmente, em prãticas, foram constata 
das diferenças significativas entre os sexos no Gl (Z = -2,32; p < 0,05). 

Aparentemente, um numero elevado de diferenças significativas foram encontra 
das entre os vãrios grupos comparados para as diferentes variãveis em estu 

do. Entretanto, deve-se observar que fo.ram realizadas mais de 400 compar~ 

çoes e, destas, apenas 9,0%, aproximadamente, foram significativas, sendo a 
maior parte a um n1vel de 5%. Isto permite concluir que o grau de homogenel 
dade dos .grupos no prê-teste foi bastante elevado, sendo aceitãvel para efei 
to dos objetivos do presente estudo. 



Não obstante, ao se analisar as hipõteses propostas, a partir dos dados 
titativos, ~ indispensivel retomar os dados considerados no estudo da 
geneidade dos grupos no pr~:-teste, a fim de se avaliar em que medida 
tuais diferenças constatadas no põs-teste podem ser atribuidas ãs VIs 
ladas e em que medida ji_ existiam no.pr~-teste. 

Convem salientar ainda que algumas das diferenças encontradas entre 
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qua~ 

h orno 

even 

manip~ 

grupos 
apresentam-se no sentido contririo ã tendência esperada segundo as hipõteses, 
como, por exemplo, a diferença encontrada no G2, para conhecimentos, entre 
pais jovens e velhos {Tabela A3). A constatação de diferenças significatl 
vas na direção esperada, no teste de hipõteses, permitiri a formulação mais 
segura de conclusões quanto ã influência da VI considerada, tanto no caso de 
se constatar que diferenças ji existentes no pr~-teste ocorreram na direção 
esperada no põs~teste, como no caso em que ocorreram em direção contriria a 
esperada apõs o programa. 

C, TESTES DAS HIPOTESES 

1. HIPOTESE GERAL 

Os resultados referentes ã hipõtese. geral constituem-se o ponto central do 
presente estudo, ji que seu objetivo fundamental foi o de verificar em que 
medida a atuação sistemitica da escola junto a alunos e pais na ãrea da saüde 
influencia a mudança de conhecimentos, atitudes e prãticas, tanto dos pais 
como de seüs filhos. 

Para isso foi comparado o desempenho do Gl, em que pais e filhos participaram 
do programa educativo, com o desempenho do G2, em que apenas os filhos parti 
ciparam do programa. Foi comparado tambem o desempenho do Gl com o do G3, 

que foi o grupo de controle, em que nem pais nem seus filhos participaram do 
programa. Por fim,o G2 foi comparado com o G3. 

Conforme se teve oportunidade de esclarecer, no teste de hipõteses os result~ 
dos dos diferentes grupos experimentais foram comparados, separadamente, para 
os pais, alunos de 1~ serie, de 2~ serie, de 3~ e 4~ series, de 5~ e 6~ se 

ries e de 7~ e 8~ séries, num total de seis grupos de população. As compar~ 
çoes foram processadas, separadamente, para conhecimentos, atitudes e prãtl 
cas. 
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I 

· MUDANÇA DE CONHECIMENTOS 

Quando os três grupos de pais, Gl, G2 e G3, foram comparados simultaneamente, 
através da Anãl i se de Variãncia (Tabela 9), nenhuma diferença significativa 
entre os grupos foi detectada. Ao se comparar os grupos dois a dois, através 
do teste t de Student (Tabela lO), foram detectadas diferenças significati 
v as entre Gl e G3 ( t = 2, 25; p < O, 05). · 

Esses resultadas· são coerentes com a h i põtese gera 1, uma vez que a maior di 
ferença esperada seria entre o Gl e o G3, jã que no Gl tanto os pais quanto 

os filhos participaram do programa e no .G3 não houve nenhuma intervenção sis 
temãtica da escola, nem sobre os pais nem sobre os filhos. A diferença en 
centrada entre Gl e G2 (t = 1,14), embora não tenha atingido o critério es 
tabe1ecido para se admitir a significãncia da diferença entr-e os dois grupos, 
foi superior ao valor encontrado quando se comparou o G2 com o G3 (t = 0,95). 
Isso poderia sugerir alguma influência dos alunos sobre seus pais, conforme 
se propôs em trabalhos anteriores .(MARCONDES e ~UNQUEIRA, 1974; COATES e Cola 
boradores, 1981; BHALERAO, 1981; WILCOX e Col., 1981 ). Entretanto, a cons 
tatação de que os resultados do G2 e do G3 foram praticamente idênticos (t = 
0,95) permite concluir com segurança que, no presente estudo, essa influência 

nao ocorreu. 

Assim, a partfr dos resultados obtidos pelos pais na avaliação de conhecime_!! 
tos, apenas uma das hipóteses derivadas da hipõtese geral foi confirmada, ou 
seja,ade que "quando pais e filhos participam do programa (Gl ), os pais apr~ 

sentam mudança de comportamento maior do que quando nem pais nem filhos pa! 
ticipam (G3)'! 

Esse resultado sugere que o material enviado aos pais surtiu algum efeito, 

embora, entre os pais do Gl; apenas 22 (34,5%) informaram ter lido todo o 
material e completado os exercícios, enquanto 31 pais (48,5%) informaram ter 
lido o material mas não ~er feito os exerc1cios e, finalmente, 11 pais (17,4%) 

receberam o mater.ia1 mas rão o,l eram (Ta bel a 20). BUSH e SABRY (1977) também 
constataram que o publico responde de maneira limitada a informações esc ri 
tas recebidas em casa. Esses autores desenvolveram estudo com o objetivo de 
avaliar o n1ve1 de retenção de leitura e eficiência de volantes sobre nutri 
çao e saude enviados a mulheres pelo correio. Constataram que 86% dos sujei 
tos envolvidos no estudo (N = 152) informaram ter recebido o material, mas 
apenas 29% disseram que liam sempre e 35% que liam ãs vezes o material envia 
do. Foram enviados 16 volantes e 33% dos sujeitos afirmaram ter discutido 
pelo menos um volante com o marido, 10% com amigos, 12% com seus filhos. Ap! 
nas 22,7% informaram ter guardado um ou mais volantes. 

Os autores constataram ainda que 11
0S volantes foram ineficientes quanto a 
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TABELA 9 
RESULTADOS DA AN~LISE DE VARI~NCIA APLICADA PARA VERIFICAÇAO DA SIGNIFIC~NCIA 
DA DIFERENÇA ENTRE AS MtDIAS DO G1, G2 e G3 OBTIDAS NA AVALIAÇAO DE CONHECI -
MENTOS. 

POPULAÇAO I GRUPO N MtDIA DP F 

Pais 1 64 7,19 12,49 
2 44 4,51 11 ,30 1 ,87 
3 20 1 ,84 7,99 

1~ série 1 44 12,53 20,41 

2 15 31,07 29 '13 3,35** 
3 12 11 ,67 33,53 

2a s- . - ene 1 24 14,20 17,83 
2 14 4,09 25,08 1 ,66 

3 09 1,87 21 ,27 

3a 4 a s- . - e - enes 1 43 9,51 14,33 
2 24 8,43 17' 32 6,97*** 

3 21 -4,78 13,09 

sa 6a - . - e - Senes 1 49 21,27 9,19 

2 34 15,61 10,87 31,94**** 

3 31 4,52 6,67 

7~ e 8~ Se ri es l 38 10,04 12,19 

2 28 10,64 lo, 76 l ,48 

3 14 4,59 9,97 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 



TABELA 10 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERI 
MENTAIS - VARIAVEL: PARTICIPAÇAO 

POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS 
CONHECIMENTOS ATITUDES . PRJ\TICAS 

VARIJ\VEL 
t n1 X n2 z n1 X n2 .z n1 X n2 

----- ' -

Pais G1 X G2 - 1 '14 64 X 44 -2,27** 64 X. 44 -0,03 64 X 44 
G1 X G3 - 2,25** 64 X 20 -1,58 64 X .20 -0,48 64 X ·20 

G2 X G3 - 0,95 44 X 20 -0,21 44 X 20 -0,51 44 X 20 
,a - . - Sen e Gl X G2 - -2,71*** 44 X 15 

Gl X G3 - 0,08 44 X 12 

G2 X G3 - 1 '61 15 X 12 

2a - . - Sen e Gl X G2 - 1 ,45 24 X 14 -0,05 23 X 13 
Gl X G3 - 1 ,68 24 X 9 -0,82 23 X 8 

~ 

G2 X G3 - 0,22 14 X 9 -0,60 13 X 8 
3a 4a ç . - e - en es G1 X G2 - 0,27 43 X 24 -0,87 41 X 23 

G1 X G3 - 3,85**** 43 X 21 -1 '12 41 X 20 
G2 X G3 - 2,85*** 24 X 21 -1 ,55 23 X 20 

5a 6a - . - e - Senes Gl X G2 - 2,56*** 49 X 34 -1,68* 30 X 27 -0,36 29 X 26 
Gl X G3 - 8,78**** 49 X 31 -2,06** 30 X 26 -1 ,37 29 X 25 
G2 X G3 - 5,00**** 34 X 31 -0,31 27 X 26 -1 ,07 26 X 2b 

7a 8a s- . - e - en es G1 X G2 - -G,21 38 X 28 -0,74 22 X 19 -o, 19 18 X 18 
G1 X G3 - 1 ,50 38 X 14 -0,49 22 X 14 -1,32 18 X 13 

G2 X G3 - 1 '76* 28 X 14 -0,02 19 X 14 -1 ,26 18 X 13 

*p < 0,10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 

"' "' 
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transfe.rência de informaçao fatual". 

Assim,. se se pretende optar pelo envio de material escrito para os pais como 
estratégia de educação em saúde, alguns mecanismos deverão ser adotados, a 

fim de garantir sua utilização. No presente estudo, alem das explicaçõ~ co~ 

tidas no i~icio do texto enviado a~.s pa~s, em que se enfatizava seu objet..:!_ 
vo, foi apenas recomendado aos pais que lessem ou relessem o material antes 

da última reunião, em que se realizaria o pôs-teste (Anexo 8). 

Com relação aos alunos, a Anâlise de Variância (Tabela 9) revelou haver dife 
rença significativa na aquisição de conhecimentos entre G1, G2 e G3 dos alu 
nos da 1~ sêrie (F= 3,35; . p < . 0,05), 3~ e 4~ sêries (F= 6,97; p< 0,01) e 

5~ e 6~ sê ri es (F = 31,94; p < O ,001). Ap1 icado o teste t de Student aos 
grupos dois a dois (Tabela 10), foram constatadas as seguintes 
significativas: 

diferenças 

(1) Na primeira sêrie, o Gl obteve resultado inferior ao G2 (t =- 2,71); 
p<O,Ol); 

a a -(2) Na 3- e 4- series, observou-se que o Gl obteve resultado consideravelmen-

te superior ao G2 (t = 3,85; p< 0,001), ocorrendo a mesma tendência ao 
se comparar o G2 com o G3 (t = 2,85; p < 0,01 ); 

(3) Na 5~ e 6~ sêries foram observadas diferenças significativas em todas as 
comparações realizadas. O Gl obteve resultado superior ao G2 (t = 2,56; 
p < 0,01 ), o Gl superior ao ,G3 (t = 8,78; p < 0,001) e o G2 superior ao 

G3 ( t = 5, 00; p < O, 001 ) . 

A hipõtese de que "quando pais e filhos participam do programa, os filhos apre 

sentam mudança de comportamento maior do que os filhos que participam do 
programa, mas cujos pais não participam" foi confirmada apenas com relação 
ã 5~ e 6~ sêries. Não se pode afirmar o mesmo em relação ã 1~ sêrie, uma 

vez que a diferença encontrada entre Gl . e G2 (t=- 2,71; p < 0,01) não favore 
ce o Gl, como propõe a hipõtese. Neste caso, o G2 obteve resultado, em conh~ 
cimentos, superior ao Gl. E interessante assinalar que, ao se testar a homo 
geneidade dos grupos no pre-teste (Tabela Al ), se observou que a media do 
Gl (70,91) foi significativamente superior ã do G2 (49,33) e no põs-teste 

a situação se inverteu. Um dos fatores que determinou esse resultado refe 
re-se, possivelmente, a fidedignidade e validade dos instrumentos 

dos, aspecto que sera mais pormenorizadamente discutido adiante. 

utiliza 

A hipõtese de que "quando os pais não participam do programa, mas seus fi 
lhos participam (G2), os filhos apresentam mudança de comportamento maior do 
que filhos que não pat·ticipam e cujos pais tambêm não participam do progr~ 
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ma (G3)" fo ,i confirmada 'com relação ã 3~ e 4~ séries e a 5~ e 6~ séries. 

A hip5t~se de que "quand9 pais e fi~hos participam do programa (Gl ), os fi 
lhos apresentam mudança de comportamento maior do que os filhos que não pa_!:. 
ticipam e cujos pais também não . part.icipam do programa (G3)" foi, igualmente, 
confirmada com. relação a 3~ e \ 4~ sér:ies e ã 5~ e 6~ séries. 

No que se refere ao aspecto cognitivo, nenhum indicio foi encontrado de que 
a escola tenha influenciado a família através do aluno, confirmando os resul 
tados de estudos anteriores, como o de MARCONDES e JUNQUEIRA (1974). Se a 
es.cola pretente envolver a familia, a fim de transmitir aos pais informações 
sobre saúde, deverão ser programadas estratégias de intervenção diretas da 
escola junto aos pais. Tudo indica que a transmissão de conteúdos sistema 
tizados de saúde dificilmente serão assimilados pelos pais unicamente atra 
vés dos filhos, em função do ensino processado na escola. 

Com relação aos alunos, a constatação de que, em vãrias séries, o programa 
sequer acrescentou conhecimentos sobre nutrição aos jã existentes e uma indi 
cação de que falhas ocorreram no processo de ensino-aprendizagem. Possível 
mente, as criticas contundentes e os problemas extensamente levantados na 
revisão bibliográfica quando se tratou dos programas tradicionais de educa 
ção em saude aplicam-se também ao presente programa. 

A hip5tese de que os alunos do Gl teriam desempenho superior aos do G2 deri 

va da suposição de que não s5 os alunos podem influenciar os pais, mas que a 
interação pais e filhos desencadeada a partir do programa de educação nutri 
cional determinaria um reforço da aprendizagem dos alunospela atuação da fa 
milia. A constatação da exist~ncia de diferença significativa entre Gl e G2 

a a· 
?penas na 5- e 6- sér.ies parece um argumento muito fraco para se confirmar 
aquela suposição, a despeito de se ter constatado ocorr~n~ia de diferença 
significativa entre Gl e G3 e entre G2 e G3 em dois dos cinco conjuntos de 

alunos considerados. 

Portanto, se o envolvimento da família e tão importante em programas de edu 
caçao em saúde desenvolvidos pela escola, em especial na ãrea de nutrição, 
conforme foi destacado na revisão bibl iogrãfica (MOOI·1AN, 1978; BURT e HERTZ 
LER, 1978; RICH, 1981 ), possivelmente outros fatores que influenciam o com 
portamento do indivíduo em relação ã saúde, alem da participação da familia, 
precisam ser levados em conta no desenvolvimento de programas de educação em 
saúde, _ conforme assinalam diversos autores {BROWNELL e ~~YE, 1982; BROWN e 
COOKE, 1980; BARTLETT, 1981}. 

Os resultados do presente trabalho, no que se refere ao aspecto cognitivo, 
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reforçam a hipõtese levantada anteriormente de que o insucesso de muitos . pr~ 

gramas de educação em saude envolvendo os pais se deve ao fato de se relegar 

a segundo plano 1atores r~levantes relacionados i metodologia, treinamento de 
professores, supervisão, qualidade dos instrumentos de avaliação, entre ou 

tros. 

MUDANÇA DE ATITUDES E PR~TICAS 

No que se refere i mudança de atitude~ (Tabela 10), constatou-se haver dife 
rença significativa entre os pais do Gl e do G2 (Z = -2,27; p <0,05). Com rela 
ção aos alunos, houve diferença significativa apenas entre Gl e G3 da 5~ e 

6~ series (Z =-2,06; p < 0,05). 

No que se refere i adoção de práticas, nenhuma diferença significativa foi 
encontrada entre os vários grupos comparados. 

Assim, pode-se concluir que o programa de educação nutricional desenvolvido 

foi, praticamente, ineficaz para mudar atitudes e totalmente insuficiente p~ 

ra mudar práticas alimentares, tanto dos pais como dos seus filhos. 

A diferença constatada em atitudes entre Gl e G2 dos pais sugere alguma in 
fluência dos filhos sobre a mudança de atitudes dos pajs; entretanto, essa 

hipótese nao pode ser sustentada, jã que o desempenho do G2 e do G3 foi pr~ 

ticamente idêntico (Z = -0,21; p = 0,83). 

Com relação ã diferença em atitudes encontrada entre Gl e G3 dos alunos de 
5! e 6~ series, hã indicias de qu~ tenha sido determinada pelo programa edu 
cativo, embora a diferença constatada tenha sidó relativamente pequena. De 

fato, se o desempenho do Gl foi semelhante ao do G2 (Z = -1 ,68; p < 0,10), 
embora ~ do primeiro tenha sido superior ao do segundo, e o desempenho do 

· G2 foi, _praticamente, igual ao do G3 (Z=- 0,31 ), conclui-se que a diferença 

entre os três grupos foi relativamente pequena, o que e confirmado pelo 
vel de significância de 5%, quando se comparou Gl e G2. 

Assim, pode-se conclui r, 

ficiente para determinar 

ção em nivel desejável e 

-com bastante segurança, que o programa nao foi su 

mudanças de atitudes e prãticas relacionadas ã nutri 

que as hipóteses propostas não podem ser aceitas co 

mo verdadeiras no que se refere a essas dimensões do comportamento. 

Os resultados obtidos pelo programa e analisados a partir das sub-hipóteses 
permitem concluir que os efeitos conseguidos foram muito aquém do esperado. 
Quais sel"iam as razões do aparente fracasso ou da obtenção de resultados ap~ 

nas parciais? 
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Cabe, neste momento, uma anãlise mais profunda dos fatores que porventura te 
nham influenciado negativamente o desenvolvimento do programa, ainda que os 
resultados de grande numero de hipóteses ainda não tenham sido apresentados. 
Na verdade, as _hipóteses derivadas se comportarão ã semelhança das sub-hip~ 
teses, uma vez que os mesmos dados serão agrupados de diferentes formas. As 
sim, se entre os diferentes grupos experimentais (Gl, G2 e G3) poucas dife 
rénças significativas foram encontradas, espera-se que dentro de cada grupo 
essas diferenças sejam ainda menores. E as hipóteses derivadas dizem respel 
to exatamente a essas diferenças intra-grupais. 

Assim, os mesmos fatores que, eventualmente, condicionaram os resultados 
constatados em relação ãs sub-hipóteses serão aqueles que, possivelmente, p~ 

derão explicar também os resultados a serem constatados em relação ãs hipõt~ 

ses derivadas. 

Se o pesquisador deve preocupar-se em analisar os resultados de uma investi 

gação quando, apãrentemente, são coerentes com parâmetros pre-estabelecidos, 
essa preocupação deve ~er ainda maior quando esses resultados são adversos. 
Num e noutro caso, a preocupação fundamental e a de fornecer a futuros pe~ 

quisadores e a profissionais envolvidos em atividades aplicadas subsidies p~ 

ra orientar sua ação no sentido de aumentar a eficiência ao intervir em deter 

minada realidade. 

O presente trabalho se insere num contexto de Sistema de Ensino, envolvendo 

professores, orientadores, pessoal administrativo, alunos e, particularmente, 
pais de alunos. Muito se tem dito e escrito a respeito das condições prec~ 

rias das escolas, da baixa remuneração dos professores e da sua consequente 
falta de motivação para o trabalho, da inadequada qualificação de docentes, 

da alienação dos pais. ·Certamente, parte do insucesso do presente programa 
pode ser explicada pela problemãtica dos atuais Sistemas de Ensino. 

Por outro lado, fatores inerentes ao prõprio trabalho contribuíram também p~ 

ra algumas das falhas constatadas. Entre esses fatores podem-se citar que~ 

tões relacionadas ã validade dos instrumentos de avaliação, a metodologia uti 
lizada no programa, às condições em que foram aplicados prê e pós-teste, pr~ 

blemas com o cronograma de atividades, falhas na supervisão. 

Com relação ã validade dos instrumentos de avaliação, diversas restrições ti 
nham sido levantadas, principalmente, com relação ãqueles utilizados na 1~ e 

2~ séries, no que se refere ao aspecto cognitivo, e com relação a todos os 
sujeitos, em relação a prãticas. De fato, o instrumento elaborado para ava 
liação de conhecimentos, para a ,~ e 2~ series, apresenta três probl~~as bã 
sicos: inclui poucos itens, inclui questões com pouca capacidade de discrimi 
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' naçao e, devido ao baixo grau de escolaridade, depende de auxilio do profe~ 

sor em sua aplicação. 

O numero de i~ens foi pequeno, tanto porque deveriam estar relacionados aos 
objetivos do programa como porque, em se tratando de crianças de pouca idade, . ., 

um teste muito longo poderia provocar cansaço, interferindo da mesma maneira 
nos resultados. O fato de se ter eliminado, no cômputo das medias do pre

teste, os itens que 90% ou mais da classe assinalaram corretamente, determi 
nou ainda maior redução no numero de itens. Assim, em todas as turmas de 1~ 
série inclu1das no estudo,o numero de questões foi reduzidode9para5. Em duas 
turmas de 2ª serie houve idêntica redução no numero de questões, enquanto em 
outras duas foram eliminadas apenas duas questões. Sabe:-se .que aumentan 

do o numero de itens de um teste e poss1vel aumentar sua validade, podendo
se admitir que, .no caso dos instrumentos utilizados para avaliar conhecimen 
tos dos alunos de 1~ e i~ séries, o pequeno numero de itens tenha comprometj_ 
do sua validade. 

A anãlise dos itens eliminados permite concluir que coincidem com aqueles que 
possuíam pouca capacidade de discriminação e que eram em numero relativamente 
elevado (itens 1 a 4, no teste da 1~ série; e itens 1, 3, 4, e 5 no da 2~ série). 

Com relação aos demais itens, grande parte obteve indice alto de acerto, em 
bora não tenha atingido o limite de 90%, o que determinou considerável distar 
ção ao se computar a media obtida por cada aluno, jã que havia apenas duas 

possibilidades de resposta: certo, que equivalia a 100%, e errado~ que equiv~ 
lia a zero. 

A pouca capacidade de dtscriminação dos itens deve-se, principalmente ã ela 
boração de questões muito 11 fãceis 11

, ou seja, que poderiam ser respondidas 
intuitivamente, independentemente_do fornecimento de informações específicas. 
Isso ocorreu pela dificuldade de se elaborar questões para avaliação de có 
nhecimentos de crianças com pouca escolaridade, como no caso dos alunos de 
1~ e 2~ séries, levando-se em conta, ainda, que o pré-teste foi aplicado no 
inicio do ano letivo, quando os alunos de 1~ sêrie sequer tinham iniciado o 
processo de alfabetização. 

Em decorrência, um terceiro fator, possivelmente, deve ter interferido nos re 

sultados: a influência do professor na aplicação dos testes. Em vãrias elas 
ses o aplicador dos testes 1 eu cada questão, juntamente com os a 1 unos. Esse 
procedimento foi observado, especialmente na Escola 3, onde o pré-teste foi 
aplicado por acadêmicos do curso de Nutrição da Universidade de São Paulo. 
No esforço para que os alunos compreendessem as questões, podem ter induzido 
vãrias respostas no prê-teste. De outra forma não se justificaria a mêdia 
do G3 da l~ série ter sido superior (75,00) ã do G2 (49,33) e do Gl (70,91) -
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Tabela Al - quando, reconhecidamente, o nível. soc1o.-econômico dos alunos da 
Escola 3, ã qual pertenciam todos os alunos de l~ série do G3, era inferior 
ao dos alunos da Escola 2, ã qual pertenciam os alunos do Gl e do G2. Uma 
das indicações dessa diferença foi o fato de se constatar que, em aproximada 
mente, 50% dos testes da primeira série da Escola 3, não foi possível sequer 
identificar o nome do al~no. Enquanto esses alunos não eram capazes de es 
crever seu próprio nome, os· da Escola 2 àpresentavam habilidade de escrita 
bem mais desenvolvida. 

Pode-se, portanto, concluir, com bastante segurança, que os testes de conhe 
cimentos utilizados na 1~ e 2~ séries não preenchiam requisitos fundamentais 
que garantissem sua validade. 

O mesmo não se pode dizer dos testes de conhecimento utilizados pelos pais e 
pelos alunos de 5~ ã 8~ série , independentemente da ocorrência ou nao de 
diferenças significativas de acordo com as hipôteses propostas. Tudo indica 
que apresentavam características que garantiam um nível de validade desej~ 

vel, embora nenhum teste estatístico tenha sido aplicado para verificação de~ 
te aspecto. Apenas outros procedimentos foram adotados, conforme mencionado 
anteriormente. 

A inexistência de diferença significativa entre Gl, G2 e G3 de 7~ e 8~ se 
ries, possivelmente, deveu-se a problemas no desenvolvimento do 
De fato, foi nessas séries que se constataram maiores problemas com 
ao atendimento ao cronograma como também ã aplicação do prê e/ou do 

programa. 
relação 

pôs-te~ 

te . Muitas aulas tiveram que ser transferidas, por diversas razões, e o 
programa foi completado ~s pressas, jã nas ultimas aulas do primeiro semes 
tre, quando muitos alunos jã não estavam comparecendo. O pôs-teste, em di 
versas turmas, foi aplicado no inicio do segundo semestre. O intervalo das 
ferias seguramente interferiu nos resultados. Com relação aos pais, este 
Gl.timo problema também ocorreu, em parte. !numeras convocações foram reali 
zadas na tentativa de conseguir o comparecimento dos pais para o pôs-teste. 
Vãrias dessas convocações foram realizadas no início do segundo semestre, em 
bora juntamente. com a convocação, se tenha recomendado aos pais que relessem 
o material enviado (Anexo 8). 

Quanto ã avaliação de atitudes, tudo indica que os instrumentos utilizados 

apresentam características que garantem sua validade (LINDZEY e Col. 1977). 

A constatação da ocorr~ncia de diferença significativa apenas na camparaçao 
de dois grupos pode ser atribuída a dois fatores bâsicos: o primeiro, ao 
curto período de duração do programa, que não foi suficiente para provocar 
mudanças significativas üe atitudes; em segundo lugar, porque as estratégias 
adotadas no programa, se foram adequadas para transmitir informações, não o 
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foram para provocar mudanças de atitudes (BARTLETT, 1981 ). 

A avaliação da adoção de prãticas foi realizada somente em relação aos pais 
e aos alunos 'Cie 5~ ã 8ª série . Nenhuma diferença significativa foi encon 
trada entre os diferentes grupos comparados, no que se refere ã adoção de 
prãticas de saude. Esse resultado pode ?er explicado por duas das razões men 
cionadas em relação a atitudes, ou seja, pequena duração do programa e as es 

trategias utilizadas podem não ter sido suficientes para provocar mudanças 
nas prãticas de nutrição, de acordo com as propostas do programa. Alem dis 
so, neste caso, podem ainda ser levantadas duvidas quanto ã validade do ins 

trumento de avaliação, que incluiu apenas cinco questões, das quais apenas uma 
exigia obrigatoriamente resposta. 

Constatou-se, ainda, que um numero considerãvel de alunos nao respondeu, no 
pré-teste e/ou no põs-teste, os itens referentes a atitudes e prâticas. So 
mente este fato e suficiente para que vieses fossem introduzidos nos resulta 

dos. Alem disso, pode-se supor que muitos dos alunos que completaram o teste 

o fizeram de maneira apressada e sem a devida reflexão na parte final que 
coincidiu com a avaliação de atitudes e prãticas. 

A questão da mudança de atitudes e extensa e complexa. Uma anâlise mais pr~ 

funda de sua natureza e das dificuldades para se conseguir mudanças nessa 
area, como tambem questões relacionadas ã avaliação de atitudes, demandariam 
amplo estudo com base em bibliografia especifica, o que foge ao escopo do 

presente trabalho. O mesmo se poderia dizer com relação ã mudança de prãt~ 

cas. HOCHBAUM (1971) apresenta anâlise bastante completa sobre a questão da 
avaliação de conhecimentos, atitudes e prãticas relacionados ã saúde. 

-Assim, parece mais adequado neste momento constatar que_o programa nao foi 

eficiente para conseguir as mudanças pretendidas no nível afetivo e operat~ 

vo. Embora o programa proposto pretendesse ser inovador com relação a va 

rios aspectos, incluindo a metodologia de ensino, tudo indica que se manteve 
dentro das características de um programa tradicional, com ênfase em ativida 
des teõricas e acadêmicas, visando fundamentalmente ao aspecto cognitivo, 
com relação ao qual alguns resultados positivos foram obtidos. Assim, e po~. 

sivel que se aplique, ainda que parcialmente, a este programa a afirmação 

jâ c i ta da de BARTLETT (1981), segundo a qua 1 110S programas tradicionais de 
educação em saude são bastante eficientes para mudar conhecimentos, menos efi 

ciente para mudar atitudes e, de modo geral, ineficientes para mudar prãticas 

de saude 11 (p. 1384). Analisando as falhas dos programas tradicionais de edu 
caçao em saúde apresentadas por diversos autores citados na revisão biblio 
grãfica, pode-se afirmar que também no presente programa muitas delas ocorre 
ram, o que pode explicar os resultados limitados alcançados. A descrição 
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dos pressupostos da abordagem tradicional proposta por PRAUN (1982) pode re 
sumir essas falhas. O ponto crucial parece estar relacionado ã ausência de 
uma metodologia participativa. Entende-se aqui por metodologia participatl 
va, nao apenas a realização de trabalhos de grupo, o lançamento de questões 
pelo professor em sala de aula, elaboração de cartazes, visita a feiras ou 
supermercados, mas o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas es 
pecificamente aos objetivos do programa, levando o aluno a novas experiê~ 

cias. Muitas dessas situações foram propostas, a titulo de sugestões, no 
plano apresentado aos professores. Entretanto, a partir das visitas ãs esco 
las e das observações das aulas, verificou-se que esse tipo de atividade ocor 
reu num nivel pouco significativo. 

MOOMAM (1978) afirma que ''as práticas alimentares têm um significado emocio 
nal, social, cultural e fisico que deve ser levado em conta, ao inv~s de se 
preocupar somente em fornecer informações fatuais sobre gorduras, proteinas, 
carbohidratos, vitaminas e sais minerais" (p. 121). 

EMERY (1980) refuta o ponto de vista tradicional segundo o qual a mudança se 
gue a direção conhecimento-atitude-prática. Afirma que o enfoque deve ser so 
bre a mudança de práticas: a mudança de atitudes ~ uma consequ~ncia. Mos 
trar, simplesmente, o perigo de certas práticas e ensinar fatos não leva a 
mudança de práticas. Conclui afirmando que o professor não~ preparado para 
atuar dessa forma. 

Tendo em vista o exposto, na análise das hipõteses derivadas será dada menor 
~nfase aos aspectos afetivo e operativo, concentrando-se a atenção sobre o 
aspecto cognitivo, em r~lação ao qual se observaram alguns resultados signif_j_ 
cativos, principalmente ao que se refere ãs turmas de 3~ ã 6~ s~rie . 

2. SUB-HIPOTESES 

Atravês das sub-hipõteses procur·ou-se verificar em que medida determinadas v~ 
riãveis, independentemente da manipulação da variável "participação", tiveram 
alguma influência sobre os resultados do programa. Do ponto de vista prãt_j_ 
co, essa análise poderã fornecer indicações sobre estratégias mais adequadas 
para se lidar com determinados grupos de alunos ou de pais. Se se consta 
tar, por exemplo, que os pais mais jovens apresentam resultado superior aos 
mais idosos, conforme proposto em uma das hipõteses, pode-se concluir, por 
exemplo, que o pr1meiro grupo e mais suscetivel a mudanças, que ~ mais fãcil 
atuar sobre esse grupo, que os pais mais jovens podem ser utilizados como mul 
tiplicadores em relação aos mais idosos. 
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Em princípio, maiores diferenças são esperadas no Gl, pois foi o grupo sobre 
o qual a escola atuou de maneira mais intensa, tanto em relação aos pais como 
a seus filhos. Com relação ao G2, as diferenças esperadas com respeito aos 
pais seriam ~tribuídas ã influência indireta da escola atravês dos alunos; 
entretanto, conforme jã se teve oportunidade de demonstrar, essa influência 
nao ocorreu. Espera-se·, portanto, que não sejam encontradas diferenças entre 
os grupos de pais pertencentes ao G2. Com relação aos alunos do G2, as dife 
renças esperadas são ao mesmo nivel que as do Gl, jã que receberam o mesmo 
tratamento por parte da escola .. · Finalmente, com relação aos sujeitos perte.!!_ 
centes ao G3, nenhuma diferença ê esperada entre os grupos a serem comparados, 
jã que não houve nenhuma interferência da escola sobre os mesmos. 

A seguir são apresentados e discutidos os resultados referentes ãs hipóteses 
derivadas das sub-hipóteses. 

IDADE DOS PAIS 

A hipótese proposta de que 11 quando a escola atua sobre o escolar e/ou sobre 
seus pais, a mudança de comportamento do escolar e de seus pais ê maior qua.!!. 
do os pais são mais.jovens do que quando são mais idosos 11 foi comprovada 
apenas para o G2 da 5~ e 6~ sêries (t = 2,46; p < 0,05), com relação ao as 
pecto cognitivo, e para o G2 da 7~ e 8~ sêries (Z =-2,25; p < 0,05) com rela 
~ão ã adoção de prãticas (Tabela 11 ). 

Existe uma concepçao, largamente difundida, de que os mais jovens têm maior 
propensão a mudar, a aceitar inovações, do que os mais idosos. Esta proposi 
çao não se confirmou no presente estudo, pois nenhuma diferença significativa 
foi encontrada entre os pais mais jovens e os mais velhos. 

Segundo HOLDSWORTH e DAVIS (1982), mesmo a pessoa idosa pode mudar suas pr~ 

ticas alimentares. A resistência ã mudança dos idosos ê semelhante ã que oco~ 

re em outras faixas etãrias. 

Mesmo não sendo comprovada a afirmação inicial, esperar-se-ia, de acordo com 
a hipótese proposta, que os alunos, filhos de pais mais jovens, obtivessem 
maior apoio e fossem encorajados a adotar as novas prãticas alimentares apre.!!_ 
didas na escola. A constatação de uma unica diferença significativa em rela 
çao a adoção de prãticas, entre três possíveis (Tabela 10), pode sugerir al 
go nesse sentido; entretanto, tendo em vista o conjunto dos resultados obti 
dos em relação ã variãvel independente em estudo, parece temerãrio admitir 
tal conclusão. A diferença constatada no prê-teste, relativa a conhecimen 
tos, no Gl da 7~ e 8~ sêries, não se manteve no põs-teste. 



TABELA 11 
RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (ÇONH~CIMENTOSL~ DO TESTE MANN-WHITN~Y ~TITUD~S E PR~TICAS} PARA VERIFICAÇJ\0 DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS 

VARI~VEL: IDADE DOS PAIS 

POPULAÇJ\0 VALORES DA GRUPOS 
CONHECIMENTOS ATITUDES PR~TICAS 

VARI~VEL 
t nl x . n2 z nl X n2 z nl .. X n2 

----

Pais Jovens Gl 0,00 17 X 47 -1,03 17 X 47 -1 ,41 17 x: 47 
X G2 ' -1,05 11 X 33 -0,71 11 X 33 -0,72 11 x ; 33 

Velhos G3 0,38 5 X 14 -0,33 5 X 14 -1,07 5 - 14 X 

1 a - . - Sen e Jovens · Gl 0,41 18 X 25 
X G2 -0,32 7 X 8 

Velhos G3 -0,90 8 X 3 

2a s- . - ene Jovens G1 o' 13 10 X 14 -1 '15 9 X 14 
X G2 -0' 16 6 X 8 -1,57 6 X 7 

Velhos G3 2 '11* 4 X 5 -0,30 4 X 4 

3a 4a - . - e - Sen es Jovens Gl 1 '32 14 X 29 -0,07 13 X 28 
X G2 -0,23 8 X 16 -0,34 7 X 16 

Velhos G3 ' o ,09 8 X 12 -1 ,06 8 X 11 

5a a - . - e 6- Sen es Jovens Gl 0,43 5 X 44 -0,43 4 X 26 -0,47 3 X 26 
X G2 2,46** 6 X 28 -o, 1 o 4 X 23 -0,33 5 X 21 

Velhos G3 0,34 4 X 26 -o, 71 4 X 21 -0,31 4 X 20 
a a - . Jovens G1 0,08 2 35 0,0 21 0,0 17 7- e 8- Senes X - X - X 

X G2 -0,28 3 X 25 -1 '73* 0,2 X 17 -2,25** 0,2 X 16 
Velhos G3 -0,26 3 X 11 -0,94 0,3 X 11 -0,85 0,3 X lO 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 

...., 

"' 
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Os resultados deste estudo, no que se refere aos pais, estão de acordo com 
aquel~s obtidos por BUSH e SABRY (1977), que constataram não haver correla 
ção entre idade da mãe e eficiência de volantes sobre nutrição e informações 
sobre saüde e-nviados pelo correio. 

SANTOS E SALGADO (1981),· num estudo realizado nunB cidade do interior de São 
Paulo, envolvendo 115 donas de casa, encontraram resultados interessantes 

quando correlacionaram diversos aspectos ligados ã nutrição com variáveis de 
mográficas. Verificaram, por exemplo, que em todas as faixas etárias consi 
deradas "nenhuma dona de casa soube dar uma definição correta sobre o que 
significava uma refeição balanceada". "'A medida que a idade das donas de ca 
sa aumentou, maior foi a quantidade de concepções falsas sobre o que seria 
uma boa refeição" .(p. 720). Por outro lado, "as mais idosas foram as que 
souberam fazer maior numero de substituições" (p. 720) ... , embora "a idade 
tambêm pareceu não influenciar nas práticas alimentares, isto ê, na adequação 
do consumo alimentar". Ainda segundo as autoras citadas, "as donas de casa 
acima de 40 anos aparentemente souberam como alimentar melhor a familia" (p. 
721 ) • 

Em um estudo levado a efeito por YOUNG e Colaboradores (in SANTOS e SALGADO, 
1981 ), as donas de casa mais jovens apresentavam mais conhecimentos 
nutrição do que as mais idosas. No presente estudo constatou-se essa 
cia no prê-teste somente no G2 dos pais; entretanto, a mesma não se 
no põs-teste. 

sobre 
tendên 

manteve 

SANTOS e SALGADO consideram que as donas de casa mais idosas possuem, eventu 
almente, práticas alimentares mais adequadas do que as mais jovens, possível 
mente, mais em função do costume do que pelo conhecimento teõrico a respeito 

das mesmas. 

Assim, tudo indica que a idade dos pais nao tem influência significativa na 

mudança de comportamento, tanto dos prõprios pais como de seus filhos. Pode
se concluir, com YOUNG e seus colaboradores, que as dificuldades ou facilida 
des para se mudar práticas alimentares nas diferentes faixas etãrias são se 
melhantes. 

ESCOLARIDADE DOS PAIS 

Esperar-se-ia que a relação entre nivel de escolaridade e grau de mudança de 
comportamento fosse a mais estreita entre todas as correlações explicitadas 
nas hipõteses, principalmente no que se t~efere ao aspecto cognitivo. A apr_e:, 
ensão de material teõrico parece mais fácil para indivíduos de maior escolari 
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aaae comparat1vamente aos de menor escolaridade, levando-se em conta que es 
tes certamente.não frequentam cursos sistemãticos hã algum tempo, perdendo o 
hãbito do estudo sistemãtico. Essa suposição aplica-se, tambem, aos alunos, 
uma vez que os pais com maior escolaridade, em geral, têm melhores condições 
de acompanhar os trabalhos escolares de seus filhos e, consequentemente, de 
reforçar o ensino ministrado na escol a. 

Essa suposição, entretanto, nao se confirmou, nem em relação aos pais nem em 
relação a seus filhos, pois quando se considerou a escolaridade do pai (Tab~ 

la 12), apenas uma diferença significativa foi encontrada no Gl da 3~ e 4~ 
séries, quanto a atitudes (Z = -2,00; p < 0,05). A diferença em conhecimen 
tos encontrada no G3 da 1~ sêrie (t = 2,20; p < 0,05) não pode ser atribuida 
ao programa, jã que se trata do grupo controle. E interessante observar, ain 
da, que, das 12 comparações realizadas com relação ao aspecto cognitivo em 
que se esperavam diferenças significativas {Gl e G2), em 7 delas o grupo de 
menor escolaridade obteve resultados superiores ao de maior escolaridade, con 
trariando a tendência explicitada nas hipõteses, embora as diferenças nao 
tenham sido significativas. 

Quando se considerou a escolaridade da mae (Tabela 13), encontrou-se, igual 
mente, apenas uma correlação positiva entre os diversos grupos comparados. 
A diferença significativa encontrada em conhecimentos no G3 da 7~ e sª se 
ries (t = 2,15; p< 0,05) não pode ser atribuida ao programa, jã que nesse 
grupo não houve nenhuma interferência da escola. A ünica diferença significa 
tiva encontrada ocorreu no Gl da 3~ e 4~ series com relação a atitudes, (Z = 
-2,03; p < 0,05). Neste caso, a media das crianças cujos pais possuiam maior 
escolaridade foi mais elevada do que a daquelas cujos pais possuíam escolari 
dade mais baixa. 

Portanto, de forma geral, pode-se rejeitar a hipõtese de que 11 quando a escola 
atua sistematicamente sobre o escolar e/ou seus pais na ãrea da saüde, a mu 
dança de comportamento do escolar e de seus pais e maior quando a escolarida 
de dos pais e alta do que quando e baixa... Nenhuma das diferenças encontra 
das no pre-teste, quando se analisaram as variãveis escolaridade do pai e da 
mãe, se manteve no pôs-teste. No pre-teste, os pais de escolaridade mais bai 
xa pertencentes ao Gl, G2 e G3 obtiveram, em conhecimentos, resultados sup~ 

riores aos pais de escolaridade mais alta. Portanto, os resultados do pos

teste indicaram uma reversão nessa tendência que poderia ser atribuida ao 
programa, embora se tenha verificado que os alunos não influenciaram signifi 
cativamente seus pais, não se podendo explicar, portanto, através do programa, 
a mudança no G2, como também a do G3, jã que neste grupo não houve interven 
ção direta ou indireta da escola. 



TABELA 12 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS . . . 

VARI~VEL: ESCOLARIDADE DO PAI 

POPULAÇAO VALORES OA CONHECIMENTOS ATITUDES PR.l\TICAS 
VARil\VEL GRUPOS 

t n1 X n2 z nl X n2 z nl n2 X 
~-·-- - -. 

Pais Baixa Gl o' 13 14 X 50 -0,79 14 X 50 -1 ,52 14 X 50 
X G2 -0,36 15 X 29 -0,61 15 X 29 -0,43 15 X 29 

Alta G3 0,76 8 X 12 -0,74 8 X 12 -0,04 H X 12 

,a s- . - ene Baixa G1 1,34 14 X 30 
X G2 1,34 lO X 5 

A 1 ta G3 2,20** 6 X 6 
a ç. 2- ene Baixa G1 1 ,50 6 X 18 -0,38 7 X 16 

X G2 -0,59 6 X 8 -1,64 6 X 7 
Alta G3 o' 13 7 X 2 -1,89* 6 X 2 

3a 4u - . - e - Sen es Baixa G1 1 '54 12 X 31 -2.00** 12 X 29 
X G2 0,62 4 X 20 -0,04 4 X 19 

Alta G3 -o' 60 14 X 7 -0,20 13 X 7 

5a 6u ç . - e - en es Baixa G1 -0,36 7 X 42 -1,62* 4 X 26 -1,79* 3 X 26 
X G2 -0,05 8 X 26 -0,36 7 X 20 -0,49 6 X 20 

Alta G3 0,20 6 X 25 -0,39 4 X 22 -0,37 5 X 20 

7a u -- e 8- Series Baixa Gl 1,05 8 X 30 -1,04 6 X 16 -1 '14 5 X 13 
X G2 -0,05 11 X 17 -0,40 6 X 13 -1 '14 5 X 13 

Alta G3 1 '71 5 X 9 -0,94 5 X 9 -o, 15 5 X 8 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < o ,01 ' ****p < 0,001 
...., 
VI 



TABELA 13 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS} PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS 
VARI~VEL: ESCOLARIDADE DA MAE 

POPULAÇAO I - VALORES DA 
CONHECIMENTOS ATITUDES PRJ\TICAS 

VARIJ\VEL GRUPOS 
t n1 X n2 z n1 X n2 z n1 

-- -·-

X n2 
- ---

Pais Baixa G1 -0,20 23 X 41 -1,24 23 X 41 -0,57 23 X 41 
X G2 0,88 19 X 25 -o, 31 19 X 25 -o, 19 19 X 25 

Alta G3. -0,89 13 X 7 -0,72 13 X 7 -o, 12 13 x 7 

la - . - Sen e Baixa G1 1 '17 21 X 23 

X G2 1,30 8 X 7 

Alta G3 0,84 8 X 4 

2a - . - Sen e Baixa G1 1 ,43 8 X 16 -0,57 8 X 15 

X G2 -0,24 5 X 9 -0,84 5 X 8 

Alta G3 o' 13 7 X 2 -1,89* 6 X 2 

3a a - . - e 4- Senes Baixa G1 0,67 17 X 26 -2,03** 17 X 24 

X G2 1 '94* 8 X 16 -0,03 8 X 15 

Alta G3 -0,49 16 X 5 -0,54 15 X 5 

5a 6a - . - e - Senes Baixa G1 -1 '72* 15 X 34 -0,42 10 X 20 -0,64 9 X 20 

X G2 -o, 16 23 X 11 -0,47 20 X 7 -0,11 18 X 8 

Alta G3 1 '34 9 X 22 -1 '31 7 X 19 -0,09 8 X 17 

7a a - . - e 8- Sen es Baixa G1 1 '76* 13 X 25 -0,82 6 X 36 -1 ,03 6 X 12 
X G2 0,36 13 X 15 -0,34 7 X 12 -0,23 7 X 11 

Alta G3 2' 15** 6 X 8 -0,52 6 X 8 -0,71 6 X 7 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 
-.J 

"' 
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SANTOS e SALGADO (1981) correlacionaram o nível educacional das maes com suas 
prãticas alimentares. Os resultados revelaram que, "tanto as que complet~ 

ram como as que não completaram o primãrio, ou seja 66,3%, classsificaram-se 
na categoria ·regular na escala de adequação do consumo alimentar. Estatisti 
camente, a relação não foi significativa" (p. 721 ). Neste caso, das 115 do 

·nasde casa incluídas no estudo, 101 tinham, no mãximo, primãrio completo e 

somente uma possuía instrução superior, o que poderia levantar ~uvidas sobre 
o valor dessa correlação, jã que possuir primãrio incompleto ou completo pode 
significar uma diferença irrelevante, principalmente para pessoas que jã ti 
nham se afastado da escola havia bastante tempo. 

GOYEA ( 1978 ) afirma que, principalmente nos países em desenvolvimento, on 
de e grande a distãncia que separa os profissionais de saude dos usuãrios, 
muitos sequer se dão ao trabalho de fornecer explicações aos pais sobre a 
doença de seus filhos. Em estudo desenvolvido por esse autor verificou-se 
que "não parece haver nenhuma relação entre a quantidade de informação reti 
da pela mãe e seu nível educacional" (p. 46). FLETCHER (in GOYEA, 1978 ), 
enfatiza que 11 a falta de compreensão e a dificuldade de recordar instruções 
sobre o tratamento, possivelmente, são consequencias da comunicação inadequ~ 

da entre medico e paciente 11 (p. 47). Assim, a impressão ê de que o nível edu 
cacional dos pais não ê a principal barreira, mas a qualidade e a maneira de 
se comunicar. 

Em levantamento dos conhecimentos sobre nutrição de maes de alunos do 19 grau 
em São Paulo, MESQUITA (1975) também verificou que não havia diferença sign~ 

ficativa entre os conhe~imentos das mães com primãrio incompleto e os das 
que possuíam primãrio completo (p. 29). 

Os resultados do presente ~studo e de outros trabalhos, no que se refere a 

relação entre escolaridade e aprendizagem de conteúdos relacionados ã nutri 
ção, são promissores, no sentido de que o baixo nível educacional não se 
constitui, necessariamente, numa barreira ã educação nutricional, como se p~ 

deria pensar. O princípio tão controvertido proposto por BRUNER (1971 ), de 
que "qualquer pessoa, em qualquer idade pode aprender qualquer coisa, depe!:! 
dendo da forma, corno se lhe e ensinada", parece aplicar-se neste caso. 

SANTOS E SALGADO (1981) afirmam que "a educação formal da dona de casa foi o 
fator mais insignificantemente associado" (p. 723) aos conhecimentos e pr~ 

ticas alimentares, ao verificarem que, apesar do baixo nível de conhecimentos 
teõricos sobre nutrição, as donas de casa apresentavam práticas alimentares 
bastante adequadas, "indício esse de que as práticas alimentares são deriva 
das mais de hábitos adquiridos (pela experiência) do que propriamente do co 
nhecimento teórico a respeito das mesmas". Essa conclusão sugere, entre ou 
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tras coisas, que programas de educação nutricional endereçados a pais de alu 

nos possivelmente resultarão mais produtivos se focalizarem aspectos prãtl 
cos, ao invés de conteúdos cognitivos e acadêmicos. 

N!VEL SOCIO-ECONÔMICO DA FAMfLIA 

O nível sõcio-econõmico (NSE) costuma ser estabelecido a partir das variã 
veis escolaridade, renda "per capita" e ocupação, através de um indice que en 

globe esses diferentes aspectos (MARCONDES e JUNQUEIRA, 1974, p. 21-23). No 
presente estudo essas variãveis foram analisadas separadamente. No caso da 

escolaridade, como foi proposta uma hipõtese especifica relacionada a esse fa 

tor, o mesmo foi considerado isoladamente. Aliãs~ tendências mais recentes 
mostram que a escolaridade perdeu consideravelmente sua capacidade de influir 
no índice de NSE. Assim, serão considerados como elementos do NSE as variã 
veis ocupação dos pais e renda "per capita". 

Quando se considerou a ocupaçao do pai (Tabela 14), verificou-se existir di 

ferença significativa relativa a atitudes entre as crianças cujos pais ocupam 
altos cargos e aquelas cujos pais ocupam cargos de menor remuneração, no G2 

da 2~ série (Z = -2,75; p < 0,01) e no G2 da 5~ e 6~ séries (Z = -2,49; p < 

0,01 ). Entretanto, em ambos os casos, a media do primeiro grupo foi inferior 
ã do segundo, não se confirmando, portanto, a tendência esperada. Outras 

duas diferenças significativas encontradas ocorreram no G3, não podendo ser 

atribuídas ao programa. Convem, ainda, observar que, das 12 comparações rea 
lizadas em relação a conhecimentos, 7 favoreceram os pais com cargos de me 
nor remuneraçao e seus filhos, embora nenhuma das diferenças seja signific~ 

tiva. 

Quando se considerou a ocupaçao da mae (Tabela 15), constatou-se. não haver ne 

nhuma associação significativa com mudança de comportamento dos pais e dos 

filhos. As diferenças encontradas no G3 dos pais e dos alunos de 5ª e 6~ se 
ries não podem ser atribuídas ao programa. A mesma tendência ocorrida quando 
se considerou a ocupação do pai foi constatada com relação ã ocupação da mãe, 
ao se analisar a mudança de conhecimentos. Das 12 comparações efetuadas, em 
9 os grupos com cargos de menor remuneraçao obtiveram resultados superiores 

aos de maior remuneração. 

Aproximadamente 70% das mães classificaram-se como desempenhando funções de 

dona de casa. Como o programa de educação nutricional focalizou aspectos bas 
tante simples relacionados ao dia-a-dia de uma dona de casa, e possivel que 
essas tenham apresentado, de fato, maiores conhecimentos sobre o conteúdo do 



TABELA 14 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS 

VARIAVEL: OCUPAÇAO DO PAI 

POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS 
CONHECIMENTOS ATITUDES PRJ\TICAS 

' VARIJ\VEL 
t nl X n2 z nl X n2 z nl X n2 

Pais Altos Cargos Gl -0,62 29 X 35 -0,81 29 X 35 -1 ,75* 29 X .35 
X G2 0,48 15 X 29 -0,22 15 X 29 -1 ,51 15 X 29 

Baixos G3 -0' 16 8 X 12 -1 '56 8 X 12 -2,55*** 8 x 12 

la - . - Sene Altos Cargos Gl -1,83* 15 X 29 
X G2 -0,76 4 X 11 

Baixos G3 -3,28*** 2 X lO 

2a ç . - ene Altos Cargos Gl -0,08 lO X 14 -o, 1 o 11 X 12 
X G2 -0,17 5 X 9 -2,75*** 5 X 8 

Baixos G3 - o X 9 - o X 8 

3a a - . - e 4- Senes Altos Cargos Gl 0,00 14 X 29 -1 '19 13 X 28 
X G2 0,02 9 X 15 -0,87 9 X 14 

Baixos G3 -1 ,42 1 X 20 -0,89 1 X 19 
a a - . 5- e 6- Sen es Altos Cargos Gl 1 '31 29 X 20 -1 ,04 20 X 10 -1 ,22 21 X ~ 

X G2 0,08 12 X 22 -2,49*** 10 X 17 -0,40 9 X 17 
Baixos G3 0,36 12 X 19 -0,55 11 X 15 -1 '13 9 X 16 

7a 8a s- . - e - en es Altos Cargos G1 -0,44 21 X 17 -0,44 13 X 9 -0,98 10 X b 

X G2 -0,86 9 X 19 -1 '19 7 X 12 -0,59 7 X 11 

Baixos G3 1 '27 6 X 8 -o, 13 6 X 8 -1,00 6 X 7 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 
'-l 
I.D 



TABELA 15 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERIME~TAIS 
VARI~VEL: OCUPAÇAO DA MAE 

POPULAÇM VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUüES PRÁTICAS 

VARiiWEL GRUPOS 
t nl X n2 z nl X n2· z nl X n~ 

---

Pais Altos Cargos Gl -1 ,61 45 X 18 -0,62 45 ·x 18 -0,82 45 X 18 
X G2 -1,95 29 X 13 -0,29 29 X 13 -0,39 29 X 13 

-
Baixos G3 3,89**** 19 X l -0,09 19 X l -0,09 19 X l 

la - . - Sene Altos Cargos Gl -0,57 33 X 10 
X G2 1,00 12 X 2 

Baixos G3 -1,23 6 X 6 

2a - . - Sene Altos Cargos Gl l '33 21 X 3 -0,89 19 X 4 
X G2 0,53 7 X 6 -0,75 7 X 6 

Baixos G3 -1 '51 8 X l -0,23 7 X l 

3a 4a - . - e - Sen P.S Altos Cargos Gl -0,83 30 X 13 -1 '14 29 X 12 
X G2 -0,74 20 X 4 -1,83* 19 X 4 

Baixos G3 -0,07 16 X 5 -0,36 15 X 5 

a a - . 5- e 6- Senes Altos Cargos Gl -0' 12 38 X 10 -1 '13 23 X 6 -0,92 L4 X 4 

X G2 -1 ,62 30 X 4 -o ,31 23 X 4 -o,so 22 X 4 
Baixos G3 -2,05** 23 X 8 -1 ,33 19 X 7 -1 ,25 17 X ~ 

a a - . 7- e 8- Sen es Altos Cargos Gl -0,62 30 X 8 -0,34 18 X 4 -0,54 15 X j 

X G2 -0,79 23 X 5 -1 '01 16 X 3 -0,65 15 X ~ 

Baixos G3 1 ,02 13 X 1 -0,62 13 X l - 13 X 0,0 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 
Ql 

o 
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programa do que as mães que exercem uma profissão e trabalham fora de casa. 
Isso pode explicar as tendências encontradas, jã que as donas de casa foram 
classificadas dentro do grupo de cargos de menor renda. 

Constatou-se, ainda, que nenhuma das diferenças encontradas no pré-teste, tan 
to ao se considerar a ocupação do pai como a da mae, se manteve no põs-teste. 

Ao se considerar a relação entre renda "per capita" e mudança de comportame.!:!_ 
to (Tabela 16)., nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os gr~ 

pos comparados. Corroborando os resultados obtidos com relação ã ocupaçao 
dos pais, entre as 12 comparações realizadas com relação ao aspecto cognitl 
vo, em 9os grupos de menor renda superaram os de renda mais elevada. 

Assim, mantem-se a suposição anterior de que as maes pertencentes a segmentos 
menos favorecidos monetariamente lidam diariamente com questões ligadas a 
alimentação e que esse fato pode ter determinado nivel superior de conhecime.!:!_ 
tos. Pode-se aplicar tambem aqui o que sugerem SANTOS e SALGADO (1981 ), ou 
seja, que as prãticas alimentares dependem mais da vivência diãria do probl! 
ma do que de conhecimentos teõricos. 

FORTMAN e Colaboradores (1982) também constataram que a renda familiar nao 
determinou diferenças na mudança de comportamento de pais e de seus filhos. 
Os autores desenvolveram estudos para verificar em que medida a educação em 
saúde atinge apenas camadas mais privilegiadas da sociedade, jã que "pesqul 
sas em ciências sociais indicam, de modo geral, que indivíduos de NSE mais baj_ 
xo são mais lentos na adoção de novas prãticas de saúde" (ROGERS e SHOEMAKER, 
in FORTMAN e Colaboradores, 1982, p. 81). 

Os resu~tados desse trabalho mostraram que, tanto as comunidades de NSE alto 

como as de NSE baixo incluídas no estudo, apresentaram mudanças significatj_ 
v as. O resulta do "1 evanta e vi dênci.as empíricas de que programas preventivos 
podem ser planejados para atingir todos os grupos sociais de uma comunidade". 

"Nossos dados sugerem que um esforço adequadamente planejado para a educação 
em saude pode atingir pessoas de NSE baixo, no mínimo, tão bem quanto os de 
NSE elevado 11

• 

LEVI e Colaboradores (1980), num trabalho de revisão sobre programas de educ! 
ção nutricional, conclu1ram que "medidas mais amplas das características so 
cio-psicolÕgicas do ambiente familiar que favoreçam a aprendizagem têm maior 
peso nas diferenças de desempenho escolar do que 1ndices de NSE, cono ocup! 
ção e renda fami 1 i a r 11 

( p. 11 3) . 

Também SANTOS e SALGADO (1981) concluíram 11 não existir correlação positiva 
entre o aumento monetãrio e o consumo melhorado de alimentos" (p. 721 ). !·~AR 



TABELA 16 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) PARA VERIFICAÇ~O DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS 

VARIAVEL: RENDA PER CAPITA 

POPULAÇAO VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES . PRATICAS 
VARii"\VEL GRUPOS 

t n1 X n2 z n1 X n2 z n1 n2 X 
---- ---- ---- - -- -~--- ---- -· 

Pais O a 11 SM G1 l ,67* 28 X 32 -0,79 28 X 32 -0,01 28 X 32 
X G2 -1,23 20 X 20 -1,22 20 X 20 -0,26 20 X 20 

12 e + SM G3 o' ll lO X 8 -0,22 lO X 8 -0,13 10 X 8 

la ç . - ene O a ll SM Gl 1,64 26 X 16 
X G2 0,58 9 X 4 

12 e + SM G3 l '76 ll X 

2a ç . - ene O a ll SM Gl l '61 ll X 13 -1 ,60 ll X 12 
X G2 0,35 12 X l -0,45 lO X 2 

12 e + SM G3 - 9 X o - 8 X o 
3a 4a - . - e - Senes O a ll SM Gl 0,24 21 X 22 -0,72 19 X 22 

X G2 o' 14 12 X lO -1 ,02 12 X lO 

12 e + SM G3 -0,21 14 X 5 -0,86 13 X 5 

5a 6a - . - e - Sen es O a ll SM Gl -1,53 17 X 29 -0,97 lO X 19 -0,28 8 X 20 

X G2 l '15 20 X ll -0,74 18 X 6 -1 ,30 16 X 7 
12 e + SM G3 0,49 lO X 18 -o ,91 8 X 15 -0,90 9 X 13 

7a 8a - . - e - Sen es O a 11 SM Gl -0,27 14 X 22 -0,07 9 X 12 -0,29 8 X 9 

X G2 0,79 8 X 16 -0,63 4 X 13 0,00 4 X 12 
12 e + SM G3 0,46 7 X 6 -0,29 7 X 6 -1,71* 7 X 5 

*p < o' lo **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 

co 

"' 
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CONDES e JUNQUEIRA (1974) verificaram, igualmente, que as famílias nao dife 
riram com relação ã adoção de práticas alimentares em função do NSE (p. 94 e 

103). 

OWIE (1982) realizou levantamento junto a alunos de 3~ e 5~ séries para veri 
ficar a influência do NSE da familia sobre conhecimentos de nutrição. O autor 

constatou haver diferença significativa ·(p < 0,001) entre os conhecimentos 
dos alunos de NSE alto e baixo, constando que os primeiros recebiam maiores 

informações dos pais. 

A partir do presente trabalho, e de outros estudos, observa-se certa sup~ 

rioridade tanto em conhecimentos sobre nutrição como P.m práticas alimentares 

dos segmentos de melhor nivel sócio-econômico; entret.1nto, o desenvolvimento 

de programa de educação nutricional parece afetar igu_,lmente os diferentes 
extratos sociais. Conforme assinalam FORTMANN e Cola'Joradores (1982), ê po~ 

sível atingir todas as camadas sociais quando se utiliza metodologia adequ~ 

da, com materiais e mensagens adaptadas ãs caracteristicas de cada 

atingido. 

segmento 

A partir do presente trabalho, conclui-se pela rejeição da hipõtese de que 

"quando a escola atua sistematicamente sobre o escolar e/ou sobre seus pais 
na ãrea da saude, a mudança de comportamento do escolar e de seus pais e 
maior quando o NSE da família ê alto do que quando é baixo 11

• 

RELACIONAMENTO PAIS E FILHOS 

A hipótese de que "quando a escola atua sobre o escolar e/ou seus pais na 

ãrea da saúde, a mudança de comportamento do escolar e de seus pais ê maior 

quando hã maior relacionamento entre pais e filhos do que quando esse relacio 
namento e 1 imitado" não foi comprovada. Em nenhum dos grupos comparados e em 

~lação a nenhuma das ãreas do comportamento avaliadas constatou-se diferença 

significativa nos resultados. 

Teoricamente, a variãvel "relacionamento pais e filhos" deveria determinar al 
guma influência significativa nos resultados, tendo em vista que um dos as 

pectos fundamentais do presente estudo diz respeito a influência mutua esp~ 

rada de pais sobre os filhos e vice-versa, no sentido de maximizar os efeitos 

do programa educativo desenvolvido pela escola. E verdade que o nu:iiero de 

sujeitos incluídos nos grupos de pouco relacionamento foi muito pequeno, em 
todas as comparações realizadas (Tabela 17), o que pode ter determinado vie 
ses nos resultados. 



~ 
' TABELA 17 

RESULTADO DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) PARA VERIFICAÇAO DAS HIPOTESES EXPERI!~ENTAIS 

VARI~VEL: RELACIONAMENTO PAIS E FILHOS 

- _, POPULAÇAO VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES PR.l\TICAS 
VARI)\VEL GRUPOS 

t n1 X n2 z n1 X n2 
- -

z 
- --

nl X nL 
--

Pãis Não G1 "':'0,78 2 X 62 -0,76 2 " 62 -1 ,66* ~ X 62 
X G2 - o X 44 - o X 44 - o X 44 

Sim G3 0,57 2 X 17 -1 ,08 2 X 17 -0,66 2 X 17 . 

a - . 1- Sene Não G1 -0,80 2 X 41 
X G2 - o X 15 

Sim G3 0,25 1 X 11 

2a s- . - ene Não G1 0,01 1 X 23 -0,31 1 X 22 

X G2 o' 51 1 X 13 -0,84 1 X 12 .. -
Sim G3 -1 'll 1 X 8 - o X o 

3a 4a s- . - e - en es Não G1 1 ,05 4 X 39 -1 '15 4 X 37 

X G2 - o X 24 - o X 23 
Sim G3 -0,50 3 X 17 -0,17 3 X 16 

5a 6a ç . - e - en es Não G1 o' 71 2 X 46 -0,30 1 X 28 - o X 28 
X G2 0,67 3 X 30 -0,32 3 X L3 -0,21 3 X 22 

Sim G3 - o X 31 

7a a - . - e 8- Senes Não · G1 -0,33 2 X 36 - o X 22 - o X 1tl 

X G2 - o X 28 - o X 19 - o X 1~ 

Sim G3 -0,32 3 X 11 - 3 X o - 3 X o 

*p < o' 10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 
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Segundo HERTZLER e VAUGHAN (1979), existe correlação positiva entre melhor r~ 
lacionamento entre pais e filhos e melhor dieta. Esses autores afirmam que o 
grau de maturidade do adolescente, o ajustamento emocional, o relacionamento 
com os pais e o amor dos pais são influências importantes na determinação das 
práticas alimentares. 

pesquisar, 
filhos 

Parece que não houve ainda interesse su{iciente no sentido de se 
com maior profundidade, a influência do relacionamento entre pais e 
sobre conhecimentos, atitudes e prãticas relacionados ã alimentação. 
e Colaboradores (1976) constataram que o relacionamento positivo dos 

OLSON 
pais 

com seus filhos, numa situação de jogo, tem efeito positivo no crescimento,c~ 
mo também em relação aos problemas de obesidade. MOot4AN (1978) afirma, a 
partir de estudo realizado nos EEUU, que "quanto melhor o relacionamento fa 
miliar, mais agradáveis e melhores são os alimentos .. (p. 121 ). HERTZLER e 
VAUGHAN (1979) afirmam também que existe correlação positiva entre relacio 
namento familiar e qualidade da dieta. LAOSA (1982) chama a atenção para o 

efeito indireto que pode assumir o relacionamento entre pais e filhos. Em 
um estudo com mulheres 11 chicanas 11 verificou que a escolaridade tem um impacto 
marcante na maneira como a mãe se relaciona com seus filhos. 

MARCONDES e JUNQUEIRA (1974) se preocuparam, especificamente, com ó efeito do 
relacionamento entre pais e filhos sobre a aquisição de conhecimentos dos 
pais e as mudanças de práticas alimentares da familia. No estudo desenvolvi 
do por esses autores, o relacionamento pais e filhos foi avaliado através de 
duas questões: "A Sra. acompanha as lições e trabalhos que seu filho traz p~ 

ra casa? .. e 11 Seu filho comenta com a Sra. as coisas que aprende na escola? ... 
As respostas foram analisadas, separadamente, em função das escolas incluí 
das no estudo e do grupo experimental e de controle e correlacionadas com a 
quantidade e a qualidade das informações recebidas pela mãe através do aluno. 
A aquisição de conhecimentos e a adoção de práticas foram analisadas também 
em função da escolaridade, do nivel sõcio-econõmico da familia e da idade do 
escolar. De forma geral, verificou-se não haver correlação positiva signifl 
cativa entre o fato de a mãe acompanhar as lições e trabalhos de seus filhos 
e o filho comentar o que aprendia na escola e a aquisição de conhecimentos e 

a adoção de práticas relacionadas ã alimentação. 

No presente trabalho tomou-se especial cuidado na avaliação do "relacionamen 
to pais e filhos .. , incluindo quatro itens em que se perguntava aos pais se 
(a) acompanhavam as lições ou atividades escolares dos filhos, (b) se o fi 
lho comentava com a mae o que aprendia na escola, (c) se a mãe julgava que 
aprendia algo com seu filho e (d) se costumava brincar ou conversar com seus 
filhos" (Anexo 6, itens 9 a 12) 11

• Três dos itens se referiam, especificame~ 

te, a atividades escolares. Se, de fato, as mães que informaram ter acomp~ 
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nhado as lições de seus filhos o fizeram~ era de se esperar um nível de apre~ 
dizagem superior ãs demais. Isso porque cada lição incluía um exercício es 
pecifico a ser realizado fora da escola, envolvendo, em muitos casos, os pais. 

Se nem os pais que acompanham as atividades escolares dos filhos apresentam nf 
vel de aprendizagem maior do que aqueles.que não o fazem, é difícil esperar
se que a escola seja capaz de influenciar a família através do escolar, como 
se propôs inicialmente. 

PERCEPÇAO DOS PAIS SOBRE A ESCOLA 

De acordo com a Tabela 18, verificou-se que, das 12 comparaçoes em que eram 
esperadas diferenças significativas, de acordo com as hipóteses propostas, em 
7 delas os pais com opinião positiva sobre a escola e seus filhos obtiveram 
resultados inferiores em conhecimentos em relação aos que relevaram opinião 
negativa. Como nenhuma diferença significativa foi constatada entre os dife 
rentes grupos, esses resultados reforçam ainda mais a inexistência de asso 
ciações entre mudança de comportamento e opinião dos pais sobre a escola. A 
diferença significativa em conhecimentos encontrada no G3 dos pais não pode 
estar associada ã variável independente em estudo já que, nesse grupo, nao 
houve nenhuma interferência da escola. 

Tendência semelhante foi encontrada no estudo realizado por V~RCONDES e JUN 
QUEIRA (1974). Tanto naquele estudo como no presente, observou-se numero mui 
to pequeno de pais que se classificaram como tendo opinião negativa sobre a 
escola. No caso do trabalho citado, a percepção da mãe sobre a escola foi 
avaliada indiretamente, perguntando-se a respeito de aspectos positivos e 
negativos da escola. Talvez esse tipo de situação resultasse em dados mais 
fidedignos do que quando se pergunta, diretamente, se a mãe julga que a esco 
la é boa, regular ou ruim, como ocorreu no presente estudo. Entretanto, no 

primeiro caso, a classificação das mães como tendo opinião "totalmente favor~ 
vel" ou "parcialmente favorável" (p. 96) foi realizada através de critério 
subjetivo (p. 12), o que pode ter introduzido vieses nos resultados. 

Apesar das criticas generalizadas ao sistema de ensino, é possível que os 
pais tendam a manter percepção positiva em relação ã escola de seus filhos 
pois, do contrário, não os manteriam em det~rminada escola. Pode-se admitir, 
ainda, que, embora os pais reconheçam certas falhas na escola de seus filhos, 
tendem a não expressã-las abertamente. Se essas hipõteses fossem verdadei 
ras, possivelmente muitos pais classificados como tendo opinião positiva em 
relação ã escola na verdade deveriam estar incluídos na categoria dos que 
possuem opinião negativa. 



TABELA 18 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS} E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DAS HIPQTESES EXP~ 

RIMENTAIS. VARI~VEL: OPINIAO DOS PAIS SOBRE A ESCOLA 

POPULAÇAO . ' VALORES DA : CONHECIMENTOS ATITUDES PRJ\TICAS 
VARI~VEL 

GRUPOS 
t n1 X n2 z n1 X n2 z nl X n2 

Pais Positiva Gl -0,12 58 X 5 -o, 12 58 X 5 -0,22 58 X 5· 

X G2 -0,02 37 X 6 -0,94 37 X 6 -0,04 37 X 6 

Negativa G3 3,34*** 17 X 2 -0,27 17 X 2 -0,40 17 X 2 

,a - . - Ser1e Positiva G1 -0,74 40 X 3 
X G2 0,56 13 X 2 

Negativa G3 -0,37 10 X 2 

2a s- . - er1e Positiva G1 1,23 23 X 1 -1 ,41 22 X 

X G2 0,75 13 X 1 -0,42 12 X 

Negativa G3 -0,28 5 X 4 -0,30 4 X 4 

3a 4a s- . - e - er1es Positiva Gl -0,74 40 X 3 -0,77 38 X 3 

X G2 0,32 22 'I. 2 -1,01 21 X 2 

Negativa G3 -0,74 15 X 5 -1,71* 14 X 5 
---·--
5a 6a ç . - e - er1 es Positiva G1 -1,23 46 X 2 -o, 13 27 X 2 -0,74 27 X 

X G2 -0,41 28 X 4 -1,86~ 23 X 2 -1 ,66 23 X 

Negativa G3 -0,20 29 X 2 -1,40 24 X 2 -0,83 24 X 

7a 8a - . - e - Ser1es Positiva G1 -0,40 34 X 4 -1 ,67* 21 X 1 - lH X o 
X G2 0,60 20 X 6 -1,76* 13 X 4 -0,85 12 X 4 

Negativa G3 0,99 13 X 1 -0,62 13 X 1 -0,80 lL X 1 

*p < o, 10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 
w 
-.1 
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Do exposto conclui -se' que nao foi co~provada a hipõtese de que "quando a escE_ 
la atua sistematicamente sobre o escolar e/ou seus pais na ãrea da saúde, a 
mudança .de comportamento do. escolar e de seus pais e maior quando os pais têm 

opin~_.ão pbsitiva em relação ã escola do que quando têm opinião negativa". 

ESCOLARIDADE E FAIXA ETARIA DO ALUNO 

De acordo com às hipõteses propostas, era de se esperar que as crianças das 
séries mais avançadas e, portanto, as de mais idade, mudariam mais seu compo~ 
tamento do que as mais jovens. A mesma tendência era esperada em relação aos 
pais, jã que a criança pequena, em tese, tem menos condições de influenciar 
os conhecimentos e prãticas da família. 

No trabalho de MARCONDES e JUNQUEIRA (1974) verificou-se que os escolares com 
mais de 13 anos levaram mais receitas para casa do que aqueles de 11 anos; 
entretanto, não se observou nenhuma relação entre a idade do escolar e o fato 
da mãe ter ou não experimentado a receita. Com relação ao conteúdo das infor 
mações levadas para casa pelo aluno, verificou-se que os mais velhos trans 
mitiram maior percentagem de info.i.mações corretas do que os mais jovens. A 
mesma tendência ocor1~eu quando foram comparadas crianças de 7 a 8 anos com 
crianças de 9 a 12 anos, com relação ao uso da receita. i·leste caso, os mais 
jovens levaram para casa mais informações corretas do que os mais velhos. 

Deve-se ressaltar, conforme assinalam os prõprios autores, que esses dados 
são de pouco significado, uma vez que as frequências são muito baixas. Isso 
ocorreu porque a maior parte dos alunos não levou para casa nanhuma informa 
ção sobre o programa de nutrição desenvolvido na escola nem a receita para 
preparaçao de coração de vaca. 

No presente estudo observou-se apenas uma diferença significativa entre os 
pais de crianças de 1~ ã 4~ série e os pais de crianças de 5~ ã 8~ série 
(Tabela 19). Essa diferença ocorreu no Gl, em prãticas (Z = -2,03; pc: 0,05). 
No conjunto, esse resultado não tem nenhum significado, podendo-se concluir 
que a idade dos alunos e a série que cursavam não tiveram nenhuma influên 
cia sobre a mudança de comportamento tanto dos pais como dos seus filhos. 

HOMEL e Colaboradores (1981), numa experiência que durou dois anos envolvendo 
1850 crianças no grupo experimental e 1350 no controle, obtiveram resultados 

contraditórios. Os autores compararam os resultados do pôs-teste com o do 
pre-teste, separadamente, para conhecimentos, atitudes e prãticas, ã semelha~ 
ça dos procedimentos utilizados no presente trabalho. Quando se analisaram 
os resultados das crianças menores (5 a 8 anos), não se constatou nenhuma di 



TABELA 19 
RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) PARA VERIFICAÇÃO DAS HIPOTESES EXPERIMENTAIS 
VARIAVEL: StRIE DO ALUNO 

~ 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 
POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS 

VARI~VEL t n1 X n2 z nl · x n2 z nl X n2 
- ----- -- ----

Pais 1 a - 4 a - a - Gl 1 '18 42 X 22 -0,03 42 X 22 -2,03** 42 x - 22 
X G2 -0,60 21 X 23 -0,07 21 X 23 -0~06 - 21 X 23 

5a - 8a - a - G3 -1 ,09 7 X 13 -1 ,40 7 X 13 -0,32 7 X . 13 

3a 4a s- . - e - en es 1a - 4 a - a - Gl -l ,87* 25 X 18 -1 ,23 23 X 8 
X G2 -1 ,24 22 X 2 -0,18 21 X 2 

5a - 8a - a - G3 1 , 73* 15 X 6 . -o ,85 14 X 6 

5a 6a . - . - e - Senes a - a 1- a 4- G1 -1 ,01 16 X 33 -o ,86 11 X 19 -0,24 9 X 20 
X G2 -0,38 11 X 23 -0,41 5 X 22 -0,21 6 X 20 

a - a G3 -0,92 12 19 -0,99 11 . 15 -0,83 10 15 5- a 8- X X X 

a 8a - . 7- e - Senes 1 a - 4 a - a - G.l o, 15 16 X 22 -0,99 11 X 11 -0,44 9 X 9 
X G2 -1 ,62 1 7 X 11 -o' 12 11 X 8 -o ,94 12 X 6 

a - a 5- a 8- G3 0,88 9 X 5 -0,74 9 X 5 -1 '75* 8 X 5 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < 0,001 

a> 
ID 
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I 

ferença significativa entre pos e pré-teste no grupo experimental, enquanto 
no grupo controle foram constatadas diferenças significativas em conhecimen 
tos e atitudes. Com relação ãs crianç~s mais velhas (9 a 12 anos), observa 
ram~se diferenças significativas no grupo experimental em conhecimentos, ati 
tudes e prãticas, mas foram constatadas diferenças significativas também em 
conhecimentos e prãticas no grupo controle. 

Os autores atribuíram a inexistência de diferenças significativas no grupo 
experimental mais jovem ao fato de não terem participado de todo o programa, 
jã que os alunos que ingressaram na escola um ano apõs o inicio do programa 
so o acompanharam por um ano. Nesse trabalho, na realidade, não foram com 
parados os alunos mais jovens com os mais velhos, mas o grupo experimental 
com o controle, dentro de cada faixa etãria. Os resultados mostraram, ap~ 

nas, que o programa foi mais eficiente com as crianças de maior idade do que 
com as de menor idade, mas parece não haver razão especial que permita con 
cluir-se que crianças de mais idade aprendem mais do que as de menor idade. 

No presente estudo a hipõtese geral fundamenta-se no pressuposto de que a 
interação entre pais e filhos poderia determinar um aumento no nivel de mudan 
ça de comportamento. Entretanto, essa hipõtese não se confirmou, não se 
sustentanto, igualmente, a suposição de que o escolar de mais idade teria 
maior força no sentido de 11 impor 11 os conhecimentos e prãticas adquiridos na 

escola ao ambiente familiar. 

D, VARIAVEIS COMPLEMENTARES 

No momento da aplicação do põs-teste aos pais foram incluidas algumas que~ 

tões no sentido de obter dados adicionais que pudessem contribuir para refor 
çar conclusões propostas a partir da verificação das hipõteses. Esses itens, 
que são apresentados no Anexo 6, inquiriam dos pais em que medida tinham li 
do o material educativo enviado pela escola, se tinham obtido informações so 
bre alimentação e nutrição através de meios de comunicação de massa e se os 
filhos tinham comentado com os pais o programa de educação nutricional desen 

, volvido na escola. Os resultados desse levantamento são apresentados nas Ta 
belas 20 a 23. Alem disso, sao apresentados dados em função da escola fre 
quentada pelo aluno {Tabela 24) e por sexo (Tabela 25). 
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MANIPULAÇAO DO MATERIAL EDUCATIVO PELOS PAIS 

Os resultados apresentados na Tabela 20 incluem apenas os pais do Gl, num to 
tal de 64, para os quais foi enviado o material educativo. r interessante ob 
servar que, ao se comparar os resultados dos pais que informaram ter lido to 
do o material e feito todos os\exerctcios, estes tiveram resultado inferior . \ 

aos que afirmaram ter lido mas não ter feito os exercícios ou ter lido ap~ 

nas parte do material (t =-0,36), embora a diferença não tenha atingido o nt 
vel mínimo de significância de 5%. Não houve também diferença significativa 
entre os que informaram ter lido parte do material e os que informaram nao 
ter lido nada (t = 0,34). A diferença foi ainda menor quando se comparou o 
primeiro grupo com o ultimo (t = 0,05). Esses dados se referem a conhecimen 
tos; igualmente, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os va 
rios grupos comparados tanto em atitudes como em prãticas. Assim, dificilme~ 

te se poderia admitir que o material enviado aos pais tenha surtido algum 
efeito relevante sobre a mudança de seu comportamento. 

Ao se ana1isar os dados referentes aos alunos, foram constatadas diferenças 
significativas em atitudes, em quatro comparações realizadas, todas favore 
cendo as crianças cujos pais utilizaram plenamente ou parcialmente o material 
educativo enviado pela escola. Com relação a conhecimentos e prãticas, ne 
nhuma diferença significativa foi encontrada entre os diferentes grupos comp~ 
rados, devendo-se observar ainda que, em conhecimentos, das 15 comparaçoes 
realizadas, 7 favoreceram as crianças cujos pais utilizaram parcialmente ou 
não utilizaram o material educativo quando comparados com os que utilizaram 
o material de maneira mais completa. 

Tudo indica, portanto, que simplesmente enviar para os pais dos alunos mate 
rial educativo, ainda que de boa qualidade e adaptado ãs suas características 

sõcio-educacionais, qualidades presumidas do material utilizado no presente 
trabalho, não e suficiente para se obter mudanças significativas dos pais. 
Se essa estratégia não e eficaz para influenciar os pais, também nao tem 
nenhum efeHo indireto de reforço da aprendizagem adquirida pelo aluno na es 

cola. 

A falta de participação dos pais nas atividades escolares é um sintoma de um 
estado de alienação social muito mais profundo e para sua solução não existem 
medidas simplistas. Dados de diversos autores citados na revisão bibliogr~ 

fica mostram que a questão da pouca participação social diz respeito a socie 
dades de diferentes origens étnicas, religiosas e mesmo políticas. 

HOTTA (1981) adotou a solução de enviar material para mães através de curso 
por correspondência, quando constatou que não compareceram ã escola em nivel 
desejável. Entretanto, os resultados não atingiram o nível esperado, pois 



INFLUENCIA DA MANIPULAÇAO DO MATERIAL EDUCATIVO PELOS PAIS SOBRE A MUDANÇA DE CONHECIMENTOS (TESTE t DE STUDENT) E A MUDANÇA DE ATITUDES E 

PRJ\TI CAS (TESTE MANN-WHITN EY) 

CONHECIMENTOS ATITUDES ; PRÃTICAS 
VALORES DA POPULAÇAO VARIAVEL GRUPOS t nl .x n2 z n1 ·X n2 z rí1 ·x n2 

--~·--

Pais (l) X (2 + 3) 1 Gl -0,36 22 31 -0,63 22 X 31 -0,51 22 X 31 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 . o ,34 31 X 11 -1 ,48 31 X 11 -0,33 31 X 11 
-

(1) X (4 + 6) G3 0,05 22 X 11 -0,86 22 x· 11 -0,38 22 X 11 

la - . - Sene (l) X (2 + 3) 1 Gl 0,66 5 X lO 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 0,73 lO X 28 

(l) X (4 +6) G3 l ,48 5 X 28 
~ 

2a - . - Sen e (l)X(2+3) 1 G1 -0,66 2 X 7 -0,43 2 X 5 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 -0,07 7 X 15 -0,95 5 X 16 - - ;.,. 

(1) X (4 + 6) G3 -0,79 2 X 15 -1 ,48 2 X 16 

a 4a - . 3- e - Sen e (1)X(2+3) 1 Gl -0,40 8 X 8 -o, 11 8 X 8 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 0,53 8 X 26 -2,20** 8 X 24 

(l)X(4+6) G3 0,99 8 X 26 -1 ,99** 8 X 24 

a a - . 5- e 6- Sene (l)X(2+3) 1 Gl -0,67 7 X 7 -1 ,95** 3 X 5 0,00 4 X 4 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 -0,35 7 X 35 .:.1,88* 5 X 22 -1 ,08 4 X 2l 

(l)X(4+6) G3 -1 ,03 7 X 35 -0,50 3 X 22 -1 ,26 4 X. 21 

a 8a s- . 7- e - en e (l)X(2+3) 1 G1 1 ,20 6 X 8 -1 '15 3 X 2 -1 ,55 2 X 2 

(2 + 3) X (4 + 6) G2 0,23 8 X 24 -0,67 2 X 17 -0,32 2 X 14 

(l)X(4+6) G3 l ,40 6 X 24 -2,34** 3 X 17 -o ,96 2 X 14 

*p < o' lo **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < o ,001 

1 (1) =Leu todo o material e fez todos os exercícios; (2) =Leu todo o material mas não fez todos os exercícios; (3) =Leu parte do mat~ "' "' ri a l ; (4) =Não leu o materi'al; (6) =Recebeu o material mas não sabe se leu. 

---~~~- -- -- ·-~-- . --- . ~--· ---- -- .--- .. ~ •. . - --~ ·-~ 
= ...-"---~ ·----~--- ~- -.. · ~". ·---~~:~:;::;;~-"l'::.':"~_,;.::. x···:~~ 
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apenas 58,5% aderiram ao programa e destas apenas 33,3% completaram as cinco 
aulas programadas (p. 69). 

I 

TURNER e Colaboradores (1981) desenvolveram um estudo com o objetivo de veri 
ficar se as pacientes 1 iam ma,te'rial escrito sobre câncer do seio e se muda 

I 

vam suas prãticas em função dos conrecimentos adquiridos.· Neste caso os re 
I • 

sultados foram bastante positivos, ou seja, 90,6% leram o material e 44,0% 

leram duas ou mais vezes. 

Possivelmente são múltiplos os fatores que influenciam a decisão de ler ou 

não ler determinado material educativo. Esses fatores devem ser levados em 
conta quando se pretende.utilizar essa estratégia em educação em saúde ou em 
qualquer outra ãrea. WRIGHT e Colaboradores (1981) não encontraram diferen 
ças nos resultados de um programa de educação nutricional do qual particip~ 

ram três grupos de sujeitos, sendo utilizadas três diferentes estratégias: 
educação individual, educação de grupo e material escrjto. E concluem: o ma 
terial escrito pode ser útil e eficiente, dependendo da maneira como e utili 
zado. 

INFLUENCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇAO DE MASSA 

Eventuais diferenças entre Gl, G2 e G3 poderiam ser atribuídas a outras fon 
tes de informação que não a escola. Daí a relevância de se solicitar aos 
pais se tinham visto algum programa de televisão, ouvido informações por 
dio ou lido algo relacionado ao conteúdo do programa desenvolvido. 

-· r a 

As respostas foram classificadas em positivas e negativas. Foram incluídas 

na segunda categoria os que afirmaram não ~er tido acesso a nenhuma informa 
ção sobre nutrição através dos meios citados ou que afirmaram ter visto, ou 
vido ou lido algo, mas cujos temas não se .relacionavam ao programa promovido 

pela escola. 

As comparaçoes foram realizadas apenas para o Gl e o G2, jã que o G3 
estava a par do que estava ocorrendo. Os resultados apresentados na 

sequer 
Tabela 

21 inàicam não ter havido influência dos meios de comunicação sobre a mudança 
de comportamento de pais e filhos. A ünica diferença em atitudes encontrada 

quando se comparou os alunos do Gl, da 2~ serie, cujos pais receberam inform~ 
ção através dos meios de comunicação de massa, com aqueles cujos pais não re 
ceberam esse tipo de infonnação (Z = -2,22; p< 0,05), não tem significado 
no conjunto de dados comparados. Essa conclusão e reforçada pelo fato de se 
ter constatado não ter havido influência dos pais no sentido de reforçar a 
aprendizagem de seus filhos recebida na escola. 



TABELA 21 
INFLU~NCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇAD SOBRE A MUDANÇA DE CONHECIMENTOS (TESTE t DE STUDENT) E DE ATITUDES E PRATICAS (TESTE MANN-WHITNEY) 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRÃTICAS 

POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS VARIAVEL n1 n2 z n1 n2 · z .. 
n1 t X ·x ·x 

-- --·-- ----

Pais Sim Gl o ,21 14 X 49 -o, 13 14 X 49 -1 ,03 14 X X 
Não G2 o, 19 8 X 34 -0,52 8 X 34 -0,91 8 X-

1 a - . Sim - Sen e G1 1 ,48 2 X 15 X 
. 

Não G2 1 '35 2 X 35 - - - -
a - . Sim - ---2- Sen e G1 -2,00* 5 X 7 -2,22** 4 X 5 . 

X 
Não G2 -0,08 1 X 5 1 ,73* 1 X 3 

a a - . Sim 3- e 4- Sen es G1 o ,26 3 X 16 -o ,26 3 X 15 X 
r~ão G2 -0 '18 1 X ll 0,00 1 X 11 

5~ e 6~ Séries Sim G1 o' 17 3 X 14· -0,66 1 X 7 . -1 ,09 1 X X 
Não G2 0,59 1 X 11 -0,52 1 X 9 -1 ,.lo l X 

a a - . Sim 7- e 8- Sen es G1 -0,69 5 X 15 -o ,57 3 X 7 0,00 l X X 
Não G2 -1 '11 3 X 10 -0,59 2 X 5 

-0,78 2 X 
' 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < o' 001 

n2 

49 

34 

7 

7 

6 

5 

"' ..,. 
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COi•lENTÃRIO DOS FILHOS SOBRE O PROGRAI'-1A 

Jã se teve oportunidade de verificar que o "relacionamento pais e filhos" nao 
teve nenhuma influência sobre a mudança de comportamento de pais e de seus fi 
lhos. A fim de se controlar ~ais diretamente a influência dos filhos sobre 
seus pais no que se refere, especificamente, ao programa de educação al imm 
tar desenvolvido pela escola, perguntou-se aos pais se o filho havia comenta 
do o programa em casa. As respostas foram dicotomizadas nas categorias "sim", 
para os que responderam "com frequência" e "não" para os que responderam "ra 
ramente" ou "nunca". 

Entre os pais do Gl, apenas 41,3% (26), informaram ter o filho comentado em 
casa a respeito do programa (Tabela 22). No G2, esse precentual foi reduzido 
para 32,6% (14), enquando no G3 esse valor foi, praticamente, nulo. 

Quanto aos efeitos do comentãrio dos filhos com os pais a respeito do progr~ 

ma, nao se observou nenhuma diferença significativa entre os vãrios grupos 
comparados, confirmando-se, uma vez mais, que os contatos entre pais e fi 
lhos, considerados genérica ou especificamente em função de determinada ativi 
dade escolar, não têm efeito sobre o nível de aprendizagem nem dos pais nem 
de seus filhos. 

E interessante comparar estes dados com aqueles obtidos no estudo de MARCON 
DES e JUNQUEIRA (1974), no qual o interesse primordial era o de verificar em 
que medida a criança levava para casa os conhecimentos e prãticas de saúde 
aprendidos na escola. A Tabela 23 resume os dados obtidos no GE das cinco 
escolas nas quais os autores desenvolveram programa de educação nutricional. 
Nesse sentido, tomou-se o cuidado de verificar em que medida o comentãrio 
que o aluno fez com os pais a respeito do programa resultou, de fato, em 
maior aprendizagem por parte dos pais. Verifica-se, por exemplo, que na esco 
la Al, 66,7% dos pais informaram que seus filhos haviam comentado a respeito 

do programa. desenvolvido na escola; entretanto, somente 35,6% das mães revela 
ram ter adquirido algum conhecimento a partir desse comentário. Resultado 
ainda inferior ocorreu nas escolas 82 e 83, jã que 78,9%, em media, aprox.:!_ 
madamente, das mães informou ter recebido informação do filho e apenas 32,5% 
em média, de fato revelaram ter adquirido algum conhecimento sobre o conteúdo. 
do programa. Com re 1 ação ãs escol as A2 e 81 , os resultados foram bem · mel h~ 

res, jã que o numero de mães que recebeu informações se aproxima daquele que 
revelou ter adquirido os respectivos conhecimentos. 

Deve-se observar, ainda, que as maes citaram vãrias fontes de informação, 
que "foram agrupadas em duas categorias; recebeu informação do escolar e nao 

. . 
recebeu informação do escolar" (p: 87). Assim, entre as mães que revelaram 



TABELA 22 

INFLUtNCIA DO COívlENTJ'í.RIO DO FILHO COM OS PAIS A RESPEITO DO PROGRAMA SOBRE A MUDANÇA DE CONHECIMENTOS (TESTE t DE STUTENT) E DE ATITUDES E 

PRATICAS (TESTE DE MANN-\-JHITNEY) 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 
POPULAÇÃO VALORES DA GRUPOS . 

n2 VARIAVEL t '. nl · · · :x · · · n2 z nl X n2 z nl .X ' 

- ·---

Pais Sim G1 -0,65 26 X 37 -0,38 26 X 37 -0,91 26 X 37 
X G2 -0,80 14 X 29 -0,70 14 X 29 -1 ,65* 14 X 29 

Não G3 -0,35 1 X 17 -1 ,66* 1 X 1 7 -0,87 1 x- 17 

1 a - . - Ser1 e Sim G1 o' 14 9 X 8 

X G2 - o X 5 

Não . G3 - o X 2 

2~ Série Sim G1 -0,77 4 X 8 -0,27 3 X 6 
X G2 0,80 3 X 3 -0,58 3 X 1 --

Não G3 

3a 4 a - . - e - Sen es Sim Gl 1 ,58 12 X 7 -0,20 11 X 7 
X G2 -1 '21 7 X 5 -o, 1 7 7 X 5 

Não G3 -0,23 1 X 5 -1 ,00 1 X 5 

5a a - . - e 6- Senes Sim Gl 0,90 8 X 8 1 ,34 6 X 2 -0,45 5 X 3 
X G2 0,82 2 X lO -1 ,05 2 X 8 -0,50 2 X 6 

Não G3 - - - - o X 5 - o X 4 

7a 8a - . - e - Sene Sim Gl -1 ,60 8 X 2 -0 '74 4 X 5 -0,93 2 X 4 
X G2 0,08 5 X 9 -0,66 1 X 7 -0,22 1 X 7 

Não G3 - - - - - - -

*p < o' lo **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < o ,001 "' "' 
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ter adqui~ido algum conhecimento sob~e nutrição, estão incluidas aquelas que 
citaram outras fontes de informação que não o escolar, como reunião de pais 
e mestres, jornal, televisão,·leituras, conversas com parentes e vizinhos. 

TABELA 23 
INFORMAÇAO RECEBIDA DO ESCOLAR, SEGUNDO O FILHO COMENTA OU NAO SEU APRENDIZA 
DO- GRUPO'EXPERIMENTAL 

~ 
. COMENTARIO/APREN 

DIZAGEM 

Comentou 
Não comentou 

N 

30 
15 

Al 

% N 

66,7 24 
33,3 13 

A2 

% 

64,9 

35' 1 

N 

15 
13 

Bl 

% 

53' 6 
46,4 

B2 

N % 

20 71 ,4 
8 28,6 

B3 

N % 

19 86,4 
3 13,6 

TOTAL 45 100.,0 37 100,0 28 100,0 28 100,0 22 100,0 

r~ãe aprendeu 16 
Mãe não aprendeu 29 

35' 6 22 59' 5 1 2 
64 ,4 1 5 40' 5 1 6 

42,9 
57,1 

8 

20 
28,6 
71,4 

8 

14 
36,4 
63,6 

Fonte: Marcondes e Junquei ra, 1974, p. 89, 97, 106, 114 e 121 (adaptado). 

ESCOLA QUE O-ALUNO FREQUENTA 

Ao se comparar o desempenho do Gl, G2 e G3 em função da escola frequentada p~ 

lo aluno (TABELA:24),observaram-se diferenças significativas em conhecimentos 
·7a 8a - . na -e - senes, entre os alunos da Escola 1 e os da Escola ·2, no Gl (t = -5,23; 

p < 0,001) e no G2 (t = -3,24; p < 0,01 ). A diferença constatada no pré-te~ 

te entre os pais do G3 da Escola 1 e d~ Escola 3 não se manteve no p6s-teste. 
Com relação aos resultados mencionados acima, observou-se que, enquanto no 
pre-teste os alunos da Escola 1, do Gl, obtiveram resultado superior aos da 
Escola 2 (Tabela.A7), no p6s-teste a situação se inverteu. A mesma tendência 
foi observada com relação aos alunos do G2. 

Uma possível explicação para esses resultados podem ser problemas ocorridos no 
desenvolvimento do programa, visto que, segundo observações do pesquisador, 
foi na 7~ e 8~ séries da Escola 1 onde ocorreram maiores problemas, enquanto 
pelo menos em duas turmas da Escola 2 se constatou grande interesse e empenho 
por parte do professor no desenvolvimento do programa. 



TABELA 24 

INFLUÊNCIA DA ESCOLA QUE O ALUNO FREQUENTA SOBRE A MUDANÇA DE CONHECIMENTOS {TESTE t DE STUDENT) E A MUDANÇA DE ATITUDES E PRATICAS (TESTE 

MANN-WHITNEY) 

CONHECI ME NT OS ATITUDES PRATICAS 
VALORES DA 

POPULAÇAO VARIÃVEL GRUPOS 
t n1 X n2 z n1 ·x n2 z n1 x n2 

-

Pais Esc. 1 X 2 G1 -0,35 10 X 54 -1 ,39 10 X 54 -1 ,33 .1 o X 54 

Esc. 1 X 2 G2 -0,24 12 X 32 -0,~4 12 X 32 -o' 74 12 X 32 

Esc. l X 3 G3 0,77 12 X 8 -1,09 12 X 8 -1 ,04 12 X 8 

5a -a - . .--

-e o- Senes Esc. 1 X 2 G1 0,85 25 X 24 -0 '15 18 X 12 -0,33 17 X 12 

Esc. 1 X 2 G2 0,43 27 X 7 -1 '93** 21 X 6 -o, 18 20 X 6 

Esc. 1 X 3 G3 -0,80 28 X 3 -2,22** 23 X 3 -o, 13 22 X 3 

7a 8a - . - e - Senes Esc. 1 X 2 Gl -5 ,23**** 19 X 19 -2,57 13 X 9 -1 ,03 12 X 6 

Esc. 1 X 2 G2 -3,24*** 13 X 15 -0,97 12 X 7 -o' 14 11 X 7 

Esc. 1 X 3 G3 0,32 12 X 2 -0,92 12 X 2 -2 '17** 11 X 2 

*p < O, lO **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 

"' "' 
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i 

Ainda com relação ã escola frequentada pelos alunos, observaram-se diferenças 
significativas em atitudes na 5! e 6! siries, entre os alunos da Escola 1 e 

o o 

2, no Gl (Z = -1,93; p< 0,05) e no G2 (Z = -2,22; p < 0,01). A 
constatada no pri-teste, ~o G3, entre os alunos da 7~ e 8~ siries 

diferença 
da Escola 

1 e da Escola 3, em prãticas, ,manteve,-se no põs-teste (Z = -2,17; p < 0,05). 
As diferenças encontradaos em abtudes e prãticas mantiveram a mesma tendên 
cia daquelas verificadas em conhecimentos, ou seja, os alunos das Escolas 2 e 
3 apresentaram resultado superior ao da Escola 1. 

No conjunto, as diferenças encontradas são de pouco ~ignificado, especialme~ 

te levando-se em conta que, nos testes de hipõteses, os alunos e pais do Gl, 
G2 e G3 das diferentes escolas foram agrupados. 

SEXO DO ALUNO 

Quando os alunos foram comparados em função do sexo, (Tabela 25), tomando-se 
a diferença entre põs e pré-teste, as diferenças encontradas no pré-teste não 
se mantiveram. Apenas uma diferença em prãticas foi constatada, no Gl da 
5~ e 6~ séries, favorecendo as meninas (Z = -2,90; p < 0,01). A diferença en 
contrada em conhecimentos no G3 da 2~ série não pode ser explicada pelo pro 
grama, alem de inverter a situação constatada no pré-teste, pois antes do 
programa as meninas se revelaram superiores aos meninos (t = -3,73; p <0,01 ), 
enquanto no põs-teste o resultado f.oi contrãrio (t = 4,11; p < 0,01 ). Tudo 
indica, portanto, que o sexo e um fator irrelevante, podendo-se admitir que 
mudanças de comportamento podem ser esperadas, igualmente, de meninos e meni 

nas. 

-E, SUPERVISAO DO PROGRAMA 

A amplitude do programa, envolvendo três escolas, 35 professores*, 1350 alu 
nos e 1050 pais e no qual foi utilizado um conjunto significativo de mate 
riais didãticos, exigiria a atuação de uma equipe de pesquisadores e auxilia 
res, a fim de que pudesse haver controle razoãvel de posslveis variãveis in 
tervenientes. Entretanto, as limitações de recursos reduziu o trabalho de 

*Vãrios professores da Escola 2 desenvolveram o programa, embora os alunos 
não tenham sido incluídos na pesquisa. Essa foi uma exigência da escola pa 
ra que algumas tw·mas participassem do trabalho. -



TABf,::LA 25 
INFLUENCIA DO SEXO SOBRE A t-l.IDANÇA DE CONHECIM::NTOS (TESTE t DE STUDENT) E A MUDANÇA DE ATITUDES E PRATICAS (TESTE MANN-\·JHrTNEY) 

CONHE C! MENTOS ATITUDES PRJ\TI CAS 
VALORES DA POPULAÇAO VARIJ\VEL GRUPOS 

. t nl 'X n2 z nl X n2 z ril . . X · n2 

Pili s Mas cu li no Gl .. -o ,87 32 X 32 -1,08 32 X 32 -1 '11 32 X 32 

X G2 0,37 21 . X 22 -0,45 21 X 22 -0 '12 21 X 22 

Feminino . G3 -0,12 7 X 13 -0,76 7 X 13 -0,08 7 X 13 

la s- . - er1e Masculino Gl -0,60 20 x · 24 

X G2 0,74 7 X 8 

Feminino G3 o' 16 6 X 6 - - - - . ~-· 

2a s- . - er1 e Mas cu1i no G1 -0,95 13 X 11 -0,72 14 X 9 
-" 

X G2 0,70 7 X 7 -0,75 7 X 6 

Feminino G3 4' 11 *** 6 X 3 -0,52 6 X 2 

3a . 4 a s- . - e - enes Masculino Gl -0,56 23 X 20 -0,63 23 X 18 

X G2 0,95 12 X 12 -0~63 12 X 11 

Feminino G3 -0,35 7 X 14 -1 ,44 6 X 14 

5~ e 6a Séries Masculino Gl 0,57 25 X 24 -o ,98 18 X 12 -2 '90*** 15 X 14 

X G2 -0,13 17 X 16 -1,05 14 X 13 -0 '77 13 X 13 

Feminino G3 -0,21 14 X 17 -0,26 12 X 14 -0,03 11 X 14 

7a 8a s- · - e - en es Masculino Gl 1 '12 23 X 15 -1 ,00 14 X 8 -1 '1 8 11 X 7 

X G2 -0,47 17 X 11 -1 '76* 13 X 6 -0,66 12 X 6 

Feminino G3 -0,99 10 X 4 -0,07 lO X 4 -o, n 9 X 4 

*p < O, lO **p < o ,05 ***p < o ,01 ****p < O,Ool · -o 
o 
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supervisão.:a uma ünica pessoa, que foi auxiliada por um coordenador em cada 

escola. Esse coordenador era tambem professor ou orientador educacional, com 
comp~omissos em mais de uma escola, limitando sobremaneira sua disponibilid~ 

de para atuar no programa. 

Outra grande dificuldad~, quahdo se desenvolve trabalho experimental junto a 
\ . 

escolares, refere-se ao grau de aceitação e envolvimento do pessoal da esco 
la. Os cuidados burocrãticos no sentido de oficiar ãs autoridades compete.!!_ 
tes, solicitando autorização para. intervir em escolas da Rede Oficial, as 
reuniões com Delegados de Ensino, Di~etores de escola, Orientadores de Assi! 
tência ao Escolar, a boa vontade dos Educadores de Saüde .Püblica da Delegada 
e da Divisão Regional, infelizmente; não. são suficientes para provocar alto 
nível de motivação e envolvimento do professor, de quem, em Ültima anãlise, 
depende o sucesso ou o fracasso do trabalho. Jã se teve oportunidade de men 
cionar que o professor., em geral, recebe parcos salãrios e, por isso, assume 
um nümero muito elevado de aulas, de diferentes matérias, para diferentes se 
ries e em vãrias escolas, o que impossibilita a realização de trabalho mais 
sistemãtico. Acresce a isso a constatação de que predominam no magistério 
professores do sexo feminino que, na maioria das vezes, são tambem donas de 
casa que enfrentam diariamente os afazeres domesticas. Assim, o sucesso limi 
tado do programa, pode, seguramente, ser atribuído tambem a esse conjunto de 
fatores ligados ã situação e ãs car.acteristicas do professor. Conforme assi 
nala HEAD {in GILLESPIE, 1981 ), um programa de educação nutricional e mais 
bem sucedido quando professores e administradores estão motivados. 

A fim de avaliar mais sistematicamente o desenvolvimento do programa de edu 
caçao nutricional, foi utilizado um Roteiro de Observação ÇAnexo 9) por obse~ 
vadores que acompanharam as aulas dos diferentes professores. Inicialmente 
pensou-se em envolver nessa tarefa acadêmicos do curso de Nutrição da U~iver 

sidade de São Paulo, como parte de atividades práticas de disciplinas do cur 
riculo de Graduação. Entretanto, na prãtica, verificou-se que poucas aulas 
coincidiram com a disponibilidade horãria daqueles universitãrios. Outro fa 
tor que contribuiu para que o nümero de aulas observadas fosse pequeno foram 
as constantes mudanças de horãrio e a falta de professores. Assim, o pesqul 
sador programava as observações em função dos horãrios previamente acertados 
com os professores (Anexo ll ), mas quando comparecia ã escola, com frequência 
o horãrio havia sido modificado (quando um professor falta, a escola costuma 
adiantar as aulas subsequentes, dispensando os alunos apõs a Ültima aula mi 

ni strada). 

Assim, foram observadas apenas lO aulas,o que representa muito pouco no con 
junto de aulas ministradas por todos os professores. A partir dessas aulas 
verificou-se, de forma geral, que o conteüdo desenvolvido correspondia ao pre 
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' visto no planos mas que as atividades sugeridas não fo~am utili~adas integral· 
mente e que houve problemas no manejo de classe. Outros problemas constatados fo 

. . . -
ram falta de texto de·apóio :par.a os alunos, insegurança do professor com rela 
çãoao~cont~Gdo,preocupação excessiva em~transcrever a mat~ria na lousa, falta . . 

de participação dos alunos. ,o pequeno numero de observações não permitiu 
comparar a metodol agia uti 1 iZ'ada pelo professor em diferentes turmas da mesma 
s~rie. 

a - a -Alguns professores de 5- a 8- serie nao conseguiram completar o programa no 
primeiro semestre, conforme previsto. Assim, em diversas classes pelo menos 
o põs.,..teste foi aplicado no mês .de agosto, apõs o recesso escolar de julho. 
Nesses casos o professor foi orientado no sentido de ministrar, pelo menos, 
uma aula de revisão; entretanto, não foi poss'fvel"· verificar se foi adotado 
esse procedimento. Esse fator~· certamente, influenciou negativamente os 
resultados do programa. 

Outra variâvel que limitou os resultados do programa foi a falta de domfnio 
do conteúdo do programa por parte dos professores. Isso se depreendeu, casu 
almente, pela correção dos testes efetuada por vârios professores. Os resul 
tados dos testes interessavam ap pesquisador, mas alguns professores proced~ 

rama sua correção a fim de atribuir notas aos alunos; entretanto, as respo~ 

tas corretas não foram fornecidas pelo pesquisador. Ao proceder a correçao, 
o pesquisador observou numero elevado de indicações incorretas assinaladas 
na correção do professor, o que comprova o desconhecimento, pelo menos parei 
al, do conteúdo. a ser ministrado por parte de alguns professores .. 

HOMEL e tolaboradores (1981) afirmam que "em revisões bibliogrãficas tem-se 
observado que o programa de educação em saüde, quando desenvolvi do como parte 
de outras mat~rias, tende a tornar-se difuso e os professores não têm tido 
suficiente treinamento para assumir suas responsabilidades em relação ao pr~ 

grama" ( p. 264) • 

Poder-se-i a perguntar por que nao se procedeu a um treinamento mais cuidadoso 
do professor, jâ que o dominio do conteúdo se constituía num dos fatores bâ 
sicos para o sucesso do programa. Três razões determinaram a limitação do 
treinamento a orientações gerais: primeiramente, porque se supunha que os pr~ 

fessores de ciências possuíam conhecimentos sobre saúde suficientes para de 
senvolver o programa; os professores de n1vel 1 (1~ ã 4~ ~êrie ) possuíam to 
dos nivel superior e tinham recebido conhecimentos sobre saiíde no curso de 
formação para o magistério a nivel de segundo grau. Em segundo lugar, o con 
teudo parecia muito simples, podendo ser adquirido em material bibliográfico 
ou através de consulta ao coordenador do programa. Por ultimo, foi fornecido 
ao professor texto simples, com indicação das pãginas onde se encontrava cada 
assunto, fac i 1 itando sobt~emanei ra sua consulta. 
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Com relação ã utilizaÇão dos recursos áudiovisuais (Anexo 12), na maioria 
das classes não se observou a afixação, em sala de aula, da roda de alimentos, 
conforme. recomendado nas sugestões de atividades •. Constatou-se, também, que 

. . \ 

a "Corrida da boa.alimentação" não foi adequadamente utilizada, na maioria 
das turmas. Esse jogo inclu~a a revisão dos pontos.pr.incipais do conteúdo e 
deveria ter sido distrib"uído duas ou três aulas antes da avaliação final,' con 
forme instruções transmitidas aos cborde~adores do programa em cada escola~ 
Entretanto,.vários professores informaram ter entregue o brinquedo apõs o ter 
mino do programa, ã guisa de prêmio. Esperava-se que a utilização desse j~ 

go, por pais e filhos, contribuiria não so para revisão.do conteüdo a ser 
avaliado no põs-teste, como também para fixação da aprendizagem por parte de 
ambos. 

F. AVALIAÇAO DO PROGRAMA PELOS PROFESSORES 

As respostas ao questionário aplicado aos professores no final do programa 
(Anexo lO) forneceram dados complementares que poderão explicar alguns dos 
resultados do presente trabalho. 

Dos 15 professores que participaram do programa, apenas 9 devolveram o que~ 

tionãrio respondido, correspondendo a 60%. Este índice e relativamente baixo 
e pode ser tomado como indicação do nível de motivação dos professores em 
participar do programa, principalmente levando-se em conta que o fornecimento 
de certificado de participação estava condicionado ã entrega do questionário 
preenchido. Deve-se, ainda, considerar que, de forma geral, esses certifica 
dos são muito valorizados, pelos p~ofissionais que trabalham no magi~ 

teria. 

Embora apenas 9 professores tenham devolvido o questionãr.io, o total de res 
postas corresponde a 12, pois um dos professores que .1 ecionava em quatro cl as 
ses utilizou um questionário para cada uma delas, conforme instruções conti 
das no mesmo. 

Com relação ã primeira questão, 10 professores informaram ter desenvolvido 
totalmente o conteúdo proposto no programa, um respondeu que desenvolveu todo 
o conteüdo e acrescentou outros tõpicos, e um, que desenvolveu parcialmente o 
conteúdo proposto e acrescentou outros tõpicos. 

A profes~~ra da a! série A e B da Escola 2 referiu que as aulas 6 e 7 foram 
desenvolvidas parcialmente e que a aula 9 não foi desenvolvida. Apesar disso, 
os resultados destas turmas foram superiores aos de outras turmas da mesma se 
ri e da Esc o 1 a 1 . 
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Quanto a utilizaçao das sugestõ_es de atividades, 6.professo~es informaram que 

as desenvol ve~am plenamente e out~os 6, apenas pa~cialmente. .Cinco profess..2_ 
res atribur~am. a utilização apenas parcia~ das atividades sugeridas ã falta 
de tempo e um informou que as atividades foram adaptadas de acordo com o in 
teresse dos alunos. Esses dados confirmam, pelo menos parcialmente, a suposi 
ção de que parte do insúcesso1 do progr~ma se deveu ã não adoção das estrate . \ .. 
gias sugeridas. Essas estratégias enfatizavam a participação dos alunos no 
processo de. ensino-aprendizagem e, possivelmente, vãrios professores adotaram 
uma postura predominantemente acadêmica, o que pode ter resultado em alguma 
aquisição de conhecimentos, mas foi ·muito limitada para provocar mudanças de 
atitudes e de prãticas. 

De acordo com postulados da tecnologia da educação, as estratégias devem ser 

cui.dadosamente planejadas em função dos objetivos propostos. Na elaboração 
dos planos de aula, todos os cuidados foram tomados nesse sentido e, provavel 
mente, as modificações ocorridas dificilmente contribuíram para melhorar a 
metodologia. 

Os exercicios se constituíam, também, numa peça chave do processo de ensino

aprendizagem não sõ no que se refere ãs mudanças esperadas dos alunos, 
mas também dos pais. Dez professores informaram ter sempre utilizado os 
exercrcios propostos de acordo com o esquema previsto no plano, enquanto ape 
nas dois informaram tê-los utilizado as vezes. 

Uma das recomendações quanto aos exercrcios era a de que o professor recolhe~ 
se o exercicio antes da aula seguinte, a fim de avaliar as principais dificul 
dades dos alunos, antes de iniciar novo tema (Anexo 1 ). Atraves das aulas 
observadas e da supervisão. nao se confirmou, de forma geral, o atendimento a 
essa recomendação.· Parece que o proçedimento mais usual consistiu em corri 
giro exercrcio, juntamente com o aluno, na aula seguinte ãquele em que tinha 
sido entregue. Ora, essa forma de atuar impossibilitou ao professor identi 
ficar os aspectos que necessitavam de reforço, saber se a correçao que o alu 
no estava fazendo apresentava falhas e, consequentemente, o aluno recebeu um 
11 feedback 11 incompleto, o que pode ter contribuido para a fixação de conceitos 
errados e para a redução do grau de motivação, jã que fazer ou nao o exercr 
cio não resultava em consequência positiva ou negativa. 

Quanto ã dinâmica das aulas, lO professores consideraram que foi satisfatõria 
e dois, que houve algum proble~a. As duas professoras indicaram como probl! 
ma o tamanho do teste, que foi considerado muito longo. 

Com relação ao interesse demonstrado pelos alunos, 6 professores consideraram 
muito grande, 5 normal e um considerou que o interesse foi pequeno, ou seja, 
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I . , 

menor do que ocorre normalmente.nas demais aulas. Não se observou nenhuma re 
lação entre a série e o grau de interesse dos alunos; entretanto, pode-se co~ 
siderar o nivel de interesse abaixo da expectativa. Em geral, um programa es 

\ -
pecial; envolvendo a utilização de diversos materiais e a participação dos 
pais deveria, pelo menos, chamar mais a atenção dos alunos. Talvez o nivel 
de interesse dos alunos tenha\refletido o nivel de motivação dos pais e dos 

\ 

professores. 

A questão de numero 7 indagava se os professores consideravam o programa, 
tal como foi desenvolvido, vãlido para .o estudo proposto.· Oito professores o 
consideraram plenamente vãlido e 4 apenas parcialmente. Se for levada em con 
ta a possivel influência da expectativa do pesquisador sobre os que respond~ 

ram 11 plenamente 11
, pode-se encontrar aqui alguma indicação. de que vanaveis 

intervenientes contribuíram para a introdução de vieses nos resultados, admi 
tidas pelos prõprios professores. 

Todos os professores que responderam ao questionãrio informaram que se sent.:!_ 
ram bem participando do programa e justificaram de diversas maneiras suas re~ 

posta: porque enriqueceu o planejamento da escola, porque houve participação, 
porque contribuiu para melhorar as prãticas alimentares das crianças, porque 
alimentação e um fator muito importante, porque os alunos gostaram. 

Procurou-se, através da questão numero 9, verificar em que medida os professo 
res tinham conhecimento exato das hipóteses em estudo. Nenhum professor re 
velou possuir tal conhecimento, o que era esperado. Dessa forma evitou-se 
a influência do professor no sentido de conseguir melhor resultado com uma 
classe do que com outra ou de transmitir informações especificas como, por . . 
exemplo, informar aos alunos do G2 que deveriam discutir com os pais os as 
suntos desenvolvidos na escola, pois seriam a unica font~ de informação para 
esses pais. Todos os professores informaram; de maneira mais ou menos comple 

. ' ~ -
ta, que o programa pretendia mudar as prãticas alimentares dos alunos e de 
seus pais, em especial com relação ao café da manhã e aos alimentos consumi 
dos entre as refeições, como também orientar sobre produção domiciliar de 
alimentos. 

No item 1 O, so 1 i c i tou-se.ào professor que apresentasse sugestões e comentã ri os 
visando a reformul ação de programas futuros. 

Entre as' sugestões propostas foi indicada a necessidade de um texto bãsico 
para os alunos, de mais tempo, de treinar melhor. os professores, de reduzir a 
extensão dos testes e dos exercicios. 
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' 
Os dados do questionãrio respondido pelos professores revelaram, como era es 
perado, diversos problemas .no desenvolvimento do programa. Levando-se em 
conta a tendência de se responder de acordo com as expectativas do pesquis!_ 

I 

dor, o que pôde ser constatado em alguns casos, e razoãvel admitir que falhas 
ocorridas ao longo do oroorama contribuir~m n~r~ ns limitados resultados en 

centrados. 

G, PARTICIPAÇAO DOS PAIS 

Ao longo do trabalho f.oi mencionada, reiteradamente, a questão da pouca parti 
cipação dos pajs no programa desenvolvido pela escola. Este aspecto merece 
maior atenção, jã que a necessidade do envolvimento dos pais na educação es 
colar dos filhos e quase um lugar comum. Esta necessidade e enfatizada ain 
da mais quando se trata de programas de educação em saüdee, mais especific! 
mente, de educação nutricional, conforme ficou demonstrado na revisão biblio 
grãfica. 

Verificou-se que o indice de comparecimento para realização do pré-teste foi 
muito baixo (31 ,43%) e, no põs-teste, a situação foi ainda pior, jã que com 
pareceram apenas 128 pais (11,97%)- (Tabela 6). Essa redução do prepara o 
põs-teste chama ainda mais a atenção se se levar em conta todo o trabalho de 
senvolvido pela escola. no sentido de motivar os pais para a participação no 
programa. 

Quando se constatou o baixo indice de comparecimento no pré-teste, procurou
se agendar as reuniões em horãrios os mais variados, incluindo o sãbado, e 
motivar os pais utilizando uma linguagem direta e pessoal nos convites. (Ane 
xo 8). Essas estratégias, entretanto, não surtiram o efeito desejado. 

Por ocasião do p5s-teste, constatando-se redução ainda maior no indice de com 
parecimento, alem das medidas tomadas no pre-teste as .convocações passaram a 
ser encaminhadas nominalmente e o pesquisador passou a visitar pessoalmente 
as classes, insistindo com os alunos sobre a importância do comparecimento 
dos pais, retornando no dia subsequente ã entrega da convocação para avaliar 
o efeito desse procedimento. Os resultados foram decepcionantes. 

Ao final, intrigado com a negativa de muitos pais em comparecer a escola, pr~ 
pôs aos mesmos que indicassem o horãrio que melhor lhes conviesse e, caso nao 
pretendessem comparecer ã escola, que mencionassem as razões. A Ta bel a 26 
mostra as razões citadas pelos pais como justificativa para o nao compareci 
mento. 
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TABELA 26 

NOMERO DE PAIS QUE INFORMARAM QUE. COMPARECERIAM AO POS-TESTE E MOTIVO DOS QUE 
NAO COMPARECERAM 

\ 
\ ESCOLA 1 ESCOLA 2 · 

\ \ 
COMPARECIMENTO \ 

' N % N % 

Comparecerão 8 36,36 36 50,00 
Não comparecerão 14 63,64 36 50,00 

TOTAL 22 1 00; 00 72 100,00 

- Falta de tempo 2 14,3 8 22,2 
o 
~ - Traba 1 ho 4 28,8 5 13 '9 w 
:E - Prob1 ema de saiide 1 7 '1 a 22,2 ,_. 
L) 

w - Sõ assinatura 6 16' 6 c:: 
~ 
a.. 

- Jã compareceu 1 7 '1 ·:E: 
o 
L) 

- Falta d~ condução 1 7' 1 o 
!<:( 

- Tem filhos pequenos 2 14,3 1 2,8 z 
o 

-Tem consulta médica 1 7 '1 ~ 
c:: 

- Tem.outra .- 1 7 ,l ~ reumao c.. 

V'l - . Não pode 1 7 ;1 
c:( 
> - Não responaeu 2 5,6 ...... 
1-
c:( 

- Acha que tem outras coisas mais importan 1 2,8 u ...... 
I.J... ...... tes 

. I-
- Outras respostas 5 13,9 Vl 

;:::) 

'-:> 

TOTAL 14 100,00 36 100,00 . 

Na Escola 1 foram convocados os pais de.117 alunos, dos quais apenas 22 devol 
veram a papeleta assinada. Destes, 36,3% responderam que compareceriam a 
reunião. As principais justificativas dos faltosos foram: trabalho (4), fal 
ta de tempo (2), tem filhos pequenos (2). Na Escola 2 foram convocados os 
pais de 120 alunos, dos quais 72 {60,8%) devolveram a papeleta assinada e, 
destes, 36 (50,0%) disseram que compareceriam. Entre os que disseram que nao 
poderiam comparecer, asrazões citadas com maior frequência foram: falta de 
tempo (22,2%), problema de saiide (22,2%), trabalho (13,9%). 
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Com relação aos pais retardatários, aos quais se sugeriu que agendassem o 
horãrio que mais lhes conviesse para comparecerem ã escola, verificou-se que 
o indice de comparecimento foi praticamente nulo, ou seja, mesmo os pais que 

\ 

disseram que compareceriam não se apresentaram. 

plicitadas por questão de conveniência. Se todos os pais convocados 
I 

põs-teste haviam comparecido no pré-teste, mesmo sem as facilidades 
das no final do programa, não se pode aceitar vãrias justificativas . 

reais. 

Esse quadro identifica-se com a descrição de uma reunião de pais e 
literariamente relatada por SOUZAe:BEAUCHAMP (1980). Ao iniciar a 

ofereci 
como 

mestres 
reunião 

(com rheia hora de atraso) verificou-se que 11 nenhum dos pais que haviam recla 
mado veementemente na reunião anterior estavam presentes .. ~ E a um dos repr~ 

sentantes dos alunos que reclamava porque os professores não deyolviam as 
provas aos alunos~ mas as entregavam aos .pais na reunião da Associação de 
Pais e Mestres (APM), o Di reto r da APM disse:· 11 LÕgico ~ Se não fosse assim, os 

pais .nunca vi riam ã escola. 
ou melhor, eles exigiram a 
mos de sempre, que têm que 

Veja hoje, por exemplo: todos queriam a reunião, 
reumao; veja quem veio. Nõs aqui da APM, os mes 
trazer os pais a laço para a escola 11 (p. 139). 
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· v·. CONCLUSÕES 

I 

.. Os resultados do presente estudo pennitem concluir-se que a atuação conjunta 
. I . . • . 

da escola sobre al~nos e pais não foi mais eficaz do que a atuação apenas 
sobre os alunos na obtenção de mudanças de comportamento relacionado a sá.õ 
de, tanto do escolar como_de seus pais. Isso significa que não se observou 
nenhum efeito ·reforçadór dos pais que participaram do programa sobre seus 
filhos nem d6s - · fil~o~ que pa~ti~iparam do programa sobre seus pais. Al~m dis . . . 

so não se observou associação entre mudanças de comportamento relacionado a 
sa~de e as variiveis idade ·e escolaridade dos pais, ni~el s5cio-econ5mico da 
famllia, relacionamento pai.s e filhos, percepçao dos pais sobre a escola e 
idade do aluno. 
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VI. COMENTARIOS FINAIS 

A partir da anilise dos -resuttados do presente trabalho, duas alternativas 
. I . . 

podem ser visual i zadas: a primeira' \de descredi to quanto aos prog"ramas tradi 
cionais de educação em saüde, uma ·vez que o presente trabalho seria mais . ad~ 

quadamente classificado como tradicional, senão pela forma como foi proposto, 
pela maneira e pelas condições em que foi desenvolvido. Neste caso, 
caminhos devem ser procurados, que incluam inovações fundamentais. 

novos 

A segunda, a de admitir a validade do programa e a hipõtese de que, em outras 
condições, os resultados poderiam ser positivos. Neste caso, alguns aspectos 
deveriam ser modificados. · 

Quer se opte por uma ou por outra das alternativas citadas, convem relembrar 
proposições, algúmas delas ji mencionadas na revisão bibliogrãfica. BARTLETT 
(1981), em um trabalho de revisão, analisa as principais causas do insucesso 
dos programas de educação em saüde na escola. Convem destacar, entre as di 
ferentes considerações desse autor, que as expectativas com relação aos pro 
gramas de saúde na escola não devem ser muito elevadas, pelas múltiplas ra 
zões qüe dta em seu . trabalho~ Afirma ainda que os resultados de muitos estu 
dos na irea da 'educação em saúde na escoia não são conclusivos por causa de 
falhas metodolÕgicas. No que se refere ao envolvimento dos pais, afirma que 
grande envolvimento de alunos e pais pode aumentar a probabilidade deseobter 
ganhos significativos na adoção de prãticas de saúde (grifas do autor~. 

Deve-se destacar, ainda, a necessidade de se levar em conta ampla variedade 
de aspectos quando se pretende obter mudanças significativas de conhecimen 
tos, atitudes e priticas relacionados i saüde. Superestimar, por exemplo, 
o envolvimento da fam1lia pode determinar o esquecimento de virias outros fa 
tores tão importantes quanto aquele, quando se trata de aumentar o grau de 
eficiência de um programa. Neste sentido, BROWN E COOKE {1980) propõem sete 
principias que devem ser considerados e o modelo PRECEDE pr.oposto por GREEN 
e colaboradores (1980) e outro exemplo da ênfase multicausal das prãticas de 
saude. 

Muitas vezes não se leva em conta, por exemplo, o interesse sobre determinado 
assunto,' ou seja, em que meqida estudar determinado tema ou participar de 
cer.tas a ti vi dades representa uma necessidade senti da por determinado grupo 

de individuas. Em um levantamento realizado em uma escola publica da cidade 
de São Paulo, CANDEIAS e MARCONDES (1980) verificaram que, enquanto nutrição 
representava tema muito importante para os professores, aparecendo em 29 lu 
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gar numà lista de assuntos sobre saüde, o mesmo não ocorreu em relação aos 
pais que o classificaram em 7Q," :aos alunos de sª sêrie, em lOQ lugar, e aos 
de 6ª sêrie, em -8Q lugar. \ O pouco interesse sobre o tema seria suficiente -
para determinar o insucesso de um programa. 

. \ i 
Preocupados também com a efici~ncia dos programas de_ saüde na escola, KREUTER 
e CHRISTENSON (1981) criticam a excessiva ~nfase geralmente atribu1da ã trans 
missão de informações em det~imento do processo de tomada de decisão. Segundo 
esses autores, para que se desenvolva a capacidade de tomada de decisão, 
maneira de abordar os conteúdos de saüde deve diferir consideravelmente 
modelo tradicional, que pode ser identificado com o modelo mêdioo ou 
miolÕgico (ensinar fatos sobre saüde}. Os autores contrastam as duas 

a 

do 
epide 
post_!! 

ras, com um exemplo. De acordo com o modelo .tradicional, o professor fornece 
informações impessoais: 11 Isto êo coração. Este ê o ventrículo direito, este 
~o esquerdo; ago~a diga-me: . de onde a veia pulmonar retira o sangue? 11

• Ao 
contririo, quando se Visa a tomada de decisão, o ensino deve ser viVencial: 
"Este ê um coração como o de · voc~s ... Vejam como ele funciona ... Estas sao 
algumas da atividades que as :pessoas desenvolvem diariamente. Se voc~s fize 
rem isso, como essas atividades poderão influenciar o funcionamento de seu 
coraçao· e por que'l 11 (p. 51 -52). 

Convêm lemb~ar, ainda, que uma das preocupações- fundamentais do autor foi 
a de desenvolver o programa de educação nutricional dentro das condições nor 
mais de funcionamento da escola, sem utili~ar aparatos especiais. Isso faci 
litaria a transposição dos resultados para outras situações similares, o 
que nem sempre ê possível quando são desenvolvidas pesquisas sob condições 
especiais de controle. Aqui caberia longa digressão sobre questões relacio 
nadas a estudos de laboratõrio versus estudos de campo, sobre controle 
rimental, avaliação educacional e pesquisa avaliativa, entre outras. 
se teve oportunidade de mencionar diversas falhas ocorridas ao longo 
programa, muitas delas, senão todas, decorrentes das prõprias condições 
que ocorre o ensino nas escolas e, especificamente, o desenvolvimento 
presente trabalho. Possivelmente, ós resultados obtidos patenteiam a 
cia do sistema de ensino, enfatizada por inúmeros especialistas. 

expe 
Ji 
do 

em 
do 

fal~n 

A experi~ncia proporcionada no desenvolvimento do presente trabalho, incluindo 

a pesquisá bibliogrifica, indica ser mais prudente deixar de explicitar suge~ 
tões e recomendações especificas. Foram encontrados mais problemas que solu 

çoes. Tudo i_ ndi c a que os educadores, i nc 1 ui ndo o autor deste traba 1 h o, prec..:!_ 

sam conhecer mais profundamente o processo de ensino-aprendizagem e que as 
condições para que se consiga efetivamente educar necessitam mudanças radi 
cais, adaptando-se o modelo docente milenar ainda em uso is novas realidades 
do atual estigio de desenvolvimento científico e tecnolÕgico. 
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Especificamente, com relação ã presente pesquisa, convem lembrar que a fami 
lia embora, inegavelmente, se constitua num elemento essencial do processo de 
educaÇão escolar, precisà ser adequadamente envolvida para que cumpra seu p~ 

pel a contento. 

Alem disso, muitos outros aspectos devem-ser ponderados quando se pretende me 
lhorar as condições de safide do individuo, da familia e da comunidade median 
te programas de educação em saude desenvolvidos na escola. 
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ANEXO 1: ROTEIRO EXPLICATIVO 

PROGRAMA DE EDUCAÇAO NUTRIG.IONAL , 
\ 

- AOS PROFESSORES . 

Estamos satisfeitos de saber que você estã disposto a colaborar conosco neste pro 
. jeto. E um projeto especial porque pretendemos, alem --de ensinar ãs crianças n~ 

trição e alimentação, desenvolver anãlise comparativa dos resultados em função 
de diversas variãveis. 

·Neste momento não e necessãrio que você con~eça detalile5 dessa anãlise, mas ap..!: 
nas como o mesmo deve rã ser desenvolvi do, a fim de que , ~ejam e vi ta das falhas que 
poderão invalidar o estudo que se pretende realizar. 

Esperamos que essa participação se constitua numa oportunidade de enriquecimento 
mútuo. No final, a Faculdade de Saüde Publica ·da Universidade de São Paulo, que 
estã coordenando o projeto através de um de seus docerotes, fornecerã um atestado 
de participação, que poderã ser integrado ao seu curriculo. 

CARACTERTSTICAS DO P~OJETO 

Foi selecionado um conteúdo de nutrição para ser desenvolvido no projeto. Como 
temos que manter sob controle uma serie de variãveis, foi necessãrio limitar 
esse conteúdo de maneira a poder desenvolvê-lo utilizando, em media, 8 aulas.· 

O tema bãs i co refere-se ãs prãti c as_ alimentares relacionadas ao _c_af_e_d_a __ m_a_n_h_ã 
e aos alimentos consumidos entre as refeições. 

O brasileiro, de modo geral, nao sabe se alimentar. Muitas vezes se alimenta 
mal porque não tem recursos, mas, mesmo com recursos limiiados, e possivel me 
lhorar a qualidade da alimentação, desde que seja oferecida orientação adequada. 
Embora o programa procure contribuir para a solução do primeiro problema, sug..!: 
rindo produção domiciliar de alimentos, SUa preocupação bãsica e COm a aqUlSlÇaO 

e mudança de conhecimentos, atitudes e prãticas relativas ã nutrição e aliment~ 

çao. O cafe da manhã e considerado uma refeição sem importância e a maioria das 
pessoas limita-o a uma simples xicara de cafe. Por outro lado, não e necessa 

I . 

rio muita observação para se verificar que crianças, adolescentes e mesmo adul 
tos consomem, com frequência, entre as refeições, refrigerantes, doces, balas e 
outras guloseimas de baixo valor nutritivo. Estas são as razões porque se optou 
por esse conteúdo. 
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AS AULAS 

Espera-se que você destine uma aula semanal para o desenvolvimento do programa. 
Recomendamos que você desenvolva as aulas da maneira como costuma fazê-lo. Eri 

, I 

tretanto~ - como você .receberi materiais e sugestões, -seria conveniente que os a 
proveitasse para maior enriquecjmento .9as .aulas . . Em qualquer hipõtese, quando 

\ . 
você 'di aula para mais de uma tu'rma, e indispensãvel que desenvolva as aulas da 

- . \ -

.mesma maneira .em todas elas. Se você ' variar o estilo das aulas, tornarã sem 
validade a anãlise que se pretende fazer dos resultados. 

- MATERIAL PARA O PROFESSOR 

Para o desenvolvimento das :aulas você receberã os seguintes materiais: 
-Plano de aula, contendo: .objetivos específicos, conteúdo, sugestões de ativi 

dades. 

- Material de consulta para preparaçao das aulas. 

Os objetivos e o conteúdo definem.·o que se pretende do aluno. Ao preparar cada 
aula você deve ler, não sõ os objetivos cognitivos, mas também as atitudes e 
prãticas que se pretendem mudar. 

Evit~ digressões: mantenha-se dentro dos objetivos~ Como o assunto i muito vas 
-

to, você poderã perder-se em aspectos interessantes, mas que não fazem parte do 
programa "e, assim, prejudicar seu desenvolvimento. Distribua o tempo de modo 
que cada aula cubra o conteúdo previsto. 

As sugestões · de atividades .são apenas sugestões, como o prõprio nome indica. Vo 
cê não deve sentir-se tolhido; ao contrãrio, use toda sua criatividade para tor 
nar as aulas interessantes. Uma coisa e importante: solicite sempre a particip~ 
ção dos alunos. Evite a aula tradicional, em que sõ o-professor fala. Não dê 
respostas prontas: proponha questões e solicite sempr~ a opinião dos alunos. 

O material basico para consulta serã o 29 capítulo do livro saúde na Escola~ de 
autoria de Ruth S. Marcondes e outros. Nas sugestões de atividades, com frequên 
cia aparecem indicações de pãginas a serem consultadas quando se estã tratando 
de determinado assunto. Essas pãginas se referem sempre a esse capitulo. 

Não temos condições de fornecer material audiovisual para todas as aulas. Ficarã 
a critério de cada professor a elaboração de cartazes ou de outros materiais que 
julgar üteis para o desenvolvimento das aulas. Muitos materiais poderão ser 
confeccionados pelos próprios alunos. 

MATERIAIS PARA O ALUNO 
~aluno utilizara: (a) pré e põs-teste e (b) folhas de exercicios. 
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APLIGAÇ~O DO PRE E DO POS-TESTE 

Como se trata·de um estudo cient'ifico e indispensãvel que voce seja totalmente 
imparcial na aplicação do pre e do põs-teste. De forma alguma poderã ajudar o 

I • 

aluno sugerindo respostas. o mãximo que poderã fazer e dar explicações sobre co 
mo responder determinada questão. · Por exemplo: a crianÇa não sabe o que deve 
- ' I 

fazer quando a questão solicita:\nwnere a segunda coluna de acordo.com a primei 
\ -

ra •. Você dirã: aqui (lado esquerdO) você~te.m três palavras; aqui (ladO direitcy 

estão as expZiÇJações de cada uma. Coloque na frente da expZicação o número da 

palavra que está sendo expZicada. Não explique o significado de palavras.; se o 
aluno perguntar, diga a ele que passe diante, pois suas duvidas serão esclareci 
das durante as aulas. 

No pre-teste você dirã aos alunos que vai ser. iniciada uma Unidade sobre nutri 
ção e alimentação e que deseja ter uma idéia do que eles jã sabemsobre o assunto. 
Você explicarã nas aulas tudo.o que não souberem. Diga que o teste não vale p~ 

ra nota; que os alunos devem fazer o teste com o mãximo de cuidado; se não sou 
berem alguma questão, devem deixã~la em branco e passar adiante. Quando algum 
aluno deixar de responder alguma questão, certifique-se de que não respondeu 
porque não sabe e não porque não entendeu o que estava sendo perguntado. 

FOLHA DE EXERCTCIOS 

Para cada tõpico foi elaborado um exercTcio. Cada exercicio deve ser entregue 
aos alunos apõs a respectiva aula e recolhido antes da aula seguinte. 

Verifique se nã algum item que não se aplica ã sua escola ou turma e suprima-o 
ou faça uma adaptação. Por exemplo: se o exercicio solicita ao aluno para fazer 
um levantamento dos alimentós da cantina e sua escola não possui cantina, supri 
ma o item ou solicite que faça o levantamento num bar prõximo ã sua casa. 

De acordo com as sugestões de atividades, inicie cada aula analisando o exerci 
cio referente ã aula anterior; para isso, recolha cada exercicio antes da aula se 
guinte e corrija-o. 

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

Técnicos da escola ou de fora acompanharão as aulas. Você observarã, portanto, 
que em algumas aulas haverã uma pessoa em sua sala acompanhando o desenvolvimen 
to das a ti vi dades. Essa pessoa se rã um mero observa dor, não podendo interferi r 
nas aulas. Se você tiver alguma pergunta a fazer, dirija-se ã pessoa apõs a 
aula. Da mesma forma agirã o observador, se julgar necessãrio fornecer algum 
esclarecimento ao professor ou discutir algum aspecto referente ao tema desenvol 
v ido. 
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ANEXO 2 PROGRAMA: 18 A g8 SÉRIE 

l'ROGRAJ.~ DE EDUCAÇÃO JIUTRICIONAL - 11 e 21 cériee do 1~ Cruu 

c:a.r.:::uvos cc:;:;y~rvos 

Aplicação do pré-teste 
J.p-esentação do progralt8 

1. Relacionar boa ou má alicen
-tação col:l condiçÕes de saúde. 

2. R!lacionar condiçÕes de nutrl 
çao com dese~penho na escola. 

3. 3elacionar alicentação varia 
da. ccu: boa saúde. -

4. :Selscio.::.ar eli.:::entação e qui.;. 
libreda. c c= boa saúde. 

5. Distinu~. entre diferentes 
ti~os de lanche, o oais ade
quado do ponto de vista nu
tricional. 

6. Distinguir, entre diferentes 
tiros de deojejum, o ~ais a
dequado do ponto de vista nu 
tricional. 

7. Ide=tificar as co:scquê~
cias para a saúde do con
su=o de doces e re!rigeran 
tee entre as refeiçÕes. -

e. Identificar os :o=entos ~is 
adequados ~ co:ou:o de do 
ces. 

CONTZI1DO SUGESTOES DE ATIVID~Z5 
' 

I 

\ 1 • . Paça uma rápida -introdução ao proar~U:~a, explicando os 
objetivos do pré-teste. Passe à aplicação do pré-teste 
!jude as crianças se tiverem dificuldade sobre c~o ree 
pender às questões sem, entretanto, explicar teriõi nem 
suserir respostas.""- Se algw::a criança sentir dificulda
de, diga que é para fazer só o que souber, mas que deve 
fazer a prova com todo cuidado. Insista em que a prova 
não vale nota; é só para ter uma idéia daquilo que eles 
já sabem. No caso do priceiro ano, dê as instruções oral 
mente conforme esquema em anexo. 

Influência da 
alicentação 
correta e in
correta sobre 
a saúde e o 
deael:lpenho na 
escola · 

Grupos da al,! 
:entoe 
Dieta balancea 
da. . -

J.quisição e ou 
dança de pr:íti 
cas alicenta-
-res (cn!é da 
=~ , ali::~cn 
toa con!!=idoÕ 
entre as rofei
çoes 

A-4 

2. Eacren: o conteúdo do proL;rama na lousa (após o término 
da aplicação do pré-teste) s explique os objetivos do 
mesmo. Feça aos alunos para ·copiarem o conteúdo. Expli
que como serão desenvolvidas as aulas e sobre os exerci 
cios~ 

i. Mostre ilustrações de criança beo nutrida e de criança 
mal nutrida. Solicite aos alunos que façam comparações. 
Comente, mostrando as coneequênciaa da boa e da :Á nu
trição. 

2. Enfatize as consequências da má nutrição no crescimentc 
e para a aprendizage~. ~catre a importância de se ali
mentar bem pela l:l8.Ilhã (ou antes das aulas) para cónse
guir boa aprendizagem. 

3. Lance periuntas no sentido de sondar as práticas al~et 
taras doa -alunos e de suas fam!liaa, as razões de dete! 
minadas práticas. 

11 parte: Cooentário sobre o exercÍcio n~ 1 
1. Pergunte às crianças o que to:nram no café da o~nhÃ ou 

na refeição icediat~ente . anterior à aula. Conpare a 
disposição, atenção, vivacidade de crianças que se ali
mentaram bem e de crianças que tocaram uma refeição in
coopleta. 

2. Corrija o exercício n~ 1 e peça a alcuns alunos que co
l:lente~ cada item. 

3. Feça a alcuns alunos que digam c~o se sentem quando es 
tão com fome ou mal ali.:::entados. Pergunte o que aconte: 
ce quando a criança tem que estudar ou brincar e está 
mal alimentada. 

21 parte: Aula sobre o tema: Grupos de alimentos. Ali
mentação balanceada 

1. Peça a um grupo de crianças que se coloque à frente da 
classe. Entregue a cada uoa a ilustração de um alimento 
que pode ser conau::rldo no ca:!é da :manhã ou no lanche. 
Divida esses alinentos nos três &TUPOS básicos e cole, 
na parte inferior de cada figura, tiras de cartolina de 
três diferentes cores, CO:cl o nO:cle dos alimentou, carao
terizando cada grupo. Se não houver ilustraçÕes para al 
sues alicentos, use arenas a tira com o nome. -

2. Ext1lique que oe ali.:::eLtoe pode~:~ ser divididos em três 
gru~os, de acordo CO:cl sua se~:~elhança (não há necessida
de de usar os termos do texto, pois são de difÍcil co:m
preensão). -~catre que e~ ceda refeição se deve incluir 
alinentos dos três grupos (três cores), para que a ali
mentação seja col:lpleta e equilibrada. 

3. Paça diferentes co:binnçÕes, movimentando as crianças, 
formando vários tipos de café da oanhã e de lanche. 

4. Exrlique que a criança que tooa refeições co~:~pletas _, in 
cluindo alimentos dos três grupos, teo boa saúde. ~ã 
tize o · princ!pio básico de u=.s. alicentação eqúilibreda7 
consU:clir alicentação variada. 

5. Fergunte às crianças se come: de tudo ou se não soeta: 
de alguns alicentos. Peça um levanta:ento dos ali=en
tou· pouco apreciados e er.ta'tize a necessidade de se co
~:~er de tudo, de se consu=ir al~entação variada. 

11 ~rte: Co=entário sobre o exerc!cio n~ 2 
1. Analise os itens l e 2 e co:cote-os. 
2. C0::1ente a respeito da ~erenda escolar. Verifique qu~

tan crianças to~ oereoda eacolar, quantas traze: lan 
che e quar.tas ca=pre: lanche rÃ escola. Co=r~re oo tr;s 
tipos de lanche e costte eo vantaceno da =ercnda esco
lnr ou do lanche tra:ido õe casa. 

SenJço de Biblioteca e Documenraçlt 
FH IJUPDE DE SJ.ÚDE PÚBLICA 
UNlVUSIDADf DE SÃO r AUI n 
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•• (cor.t) 

c:r..r:::TIV03 COGJill'IVOS 

9. DistincUir sobremesas de 
:nior · vulor nutritivo 
de sobremesas de pouco 
valor nutritivo. 

6• Aplicação do pÓ3-teste 

O!.l!TIVCS APETIVOS • 

COJITrtiDO 

' \ 

~UGES~ÕES DE ATIVIDADES 

3. Tome o item 3 e relacione na lousa todos oo al~entos levanta
doe pelas crianças, Destaque, novamente, a oelhor qualidade do 
lanche trazido de casa e do merenda escolar. 

4. Tome os alioentos relacionados pelos alunos nos itens 5 e 6 e 
analise-os com a classe. ~plique que não é bom comer al!oento1 
de um só tipo (leite, queijo, manteiga), mas que, em cada . refe: 
ção são neoeesários alimentos variados. No caso do desjeju:, • 
enfatizar a necessidade de incluir rrutas ou cucos. Paça, com 
ajuda da claese, ·uma relação das rrutas que podem ser utiliza
das no café da manhã e no lanche. 

\ 
21 parte: Aula sobre o teoa: Aquisição e mudança de práticas 

alioentares 

1. Pergunte às crianças o que costu:a.m comer ou tomar entre o ca
ré da manhÃ e o almoço e entre o almoço e o jantar. vá listao
do na lousa. Em seguida, solicite que os alunos apontem as rrá 
ticas inadequadas e pergunte como rarão de agora em diante. -
Por exemplO: quando você vai comer doces? O que você vai tra
zer para o lanche? Você vai continuar chupando balas ou chicle 
te o dia inteiro? · -

2. Veririque se na classe há crianças magras e obesas. Peça para 
relatarem a rrequênoia com que consomem acúcares e a quantida
de. Comente (com cuidado para não ofender~, as vantagens do pe 
so normal e da magreza e as desvantagens da obesidade. Estimu: 
le a diminuição do consumo de açúcares. 

3. !:ostre que os doces devem também razer parte da alimentação, 
mas que não devem ser consumidos em excesso e durante todo o 
dia. Mostre as consequências do consumo excessivo de· acpcares 
para os dentes e para a saúde, em geral. 

4. Dê exemplos de sobremesas de alto e de baixo valor nutritivo, 

11 parte: Comentário sobre o exercício nQ 3 
1. Cooente cada item do exercício n~ 3. 
2. Lembre que, na ,prÓxillla aula, haverá prova sobre os assuntos es 

tudados e que os ·alunos devem recordar a matéria pelos exercf: 
cios. 

21 Parte: revisão 
1. Junte varias carteiras e forre-as ou use a ~esa do professor. 

Se houver espaços ao ar livre e o tempo estiver bo~, leve aa 
crianças para a so~bra de tma árvore, Peça a cada criança que 
coloque seu lanche a toalha e vá tecendo co~entários sobre seu 
valor nutritivo e sua adequação do ponto de Vista nutricional. 
Durante o lanche vá recordando os conceitos desenvolvidos na 
unidade. Estimule a mudança de práticas: "não mianta só saber, 
é necessário colocar em prática o que foi aprendido". Dirija
lhec percuntas co~o: O que acontece co~ a criança que se ali
menta bem? E com a criança que se a1icenta mal? Qual a hora 
certa para comer doces? Por que o suco de rrutas é ~elhor do 
que o refrigerante? 

-1. lceitar que é necesoário ~udar as prÓprias práticas aliDentarea. 
2. !creditar que é ca~z de ~udar as prÓprias práticas alimentares. 
), !creditar que as condiçÕes de nutrição influenciao a saúde. 
4. Disror-se a r.udar as práticas ali.!llentares. 
5. Reconhecer que a alimentação deve t~r prioridade no orçamento :f=iliar. 

H.(:'ICJ.S Al:P.""=';;T,UtES• 

-1. lt:cluir, no cdé da t:.anhii, alimentos dos diferentes t;rupoa. 
2. Cor.s:!ti.r, no lanche, alimentos de alto valor nutritivo. 
), :i::.i::uir o conn~o de doces e refrigerante9 no lanche e entre cs refeiçÕes. 
4. Co~s~ir sucos de frutas e refrescos nnturai9 de preferência a refrigerantes e refrescos artificiais. 

• Scct:te rara a 2t série. 
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21 1. 

2. 

3. 

3• 4. 

5. 

6. 

O~TIVOS COGIIITIVOS 

Aplica'ção do pré-teste 
AFresentação do procraca 

Identificar razoes que 

justificam o estudo de· 

nutrição e alimentação. 

Relacionar boa ou lliÍ a-

liDenta\ão CQ::I condiçÕes 

de saúde. 

P.elacionar condiçÕes de 

::utrição co:n desempenho 

na escola 

:lelacionar nli.Dentação 

. e:;.~ilibrada com boa 

s:gÍde. 

Dintincuir, entre dife-

rentes tipos de lancl:e, 

o mais .saudável. 

Dietin.,'"llir, entre di:fe-

rentes tipos de desje-

j~, o ~ais adequ~do ao 

pO!lto de vista nutrici~ 

nal. 

(t 7. C i tnr !o:n::as de pro

d~;ão à=:iciliar de 

ali.I:cntoc. 

i conTEt1Do 

In!luêncie. da 

alimentação 

correta e in-

correta s9bre 

a saúde e o 

desempenho na 

escola 

. 
Grupos de al.! 

mentes 

Dieta haian-

ceada 

Produç·ão do

miciliar de 

alii:entoo 

SUGESTOES DE ATIVIDADES 

l. Paça uma introdução rápida ao prograca explicando os objetivos 
do pré-teste. Passe à aplicação do pré-teste com cuidado para 
que não haja comunicação entre as crianças. não dê explicação 
sobre termos desconhecidos ou sobre o conteúdo do teste. 

2. Paça a arresentação do prÕsraca, após a aplicação do pré-tes 
te, discorrendo sobre seu conteúdo. Escreva o conteÚdo na lo~ 

sa e peça aos alunos para copiarem. 

1. I?icie a aula motivando ,J;ara a Unidade, perguntando 'às crian
ças se acham importante estudar sobre nutrição e alimentação. 

2. Mostre ilustrações de crianças bem nutridas e de crianças mal 
nutridas • . Solicite aos alunos que faç~ cooparações, mostrrui
do as consequências da boa e da má nutrição. 

3. Enfatize as consequências da cá nutrição nn !or.cação do cére
bro e para a aprendizagem. Uostre a iDportância de se aliDen
tar bem pela manhã (ou antes das aulas). 

4. lance percuntas no sentido de sondar as ~ráticas aliDentares 
dos alunos e de suas. fam!lias, as razões de determinadas prá
ticas alimentares. Analise a adequação dessas práticas. 

11 parte: Cooentários sobre o exercÍcio nP 1 

1. ~rgunte à classe se acha importante estudar sobre alimenta
ção e nutrição e porque. Peça para que leia o item 1 e taça 
cD::lentários. 

2. Peça a alu~s alunos para comentarem sobre o item 2. 
3. l'ersunte aos alunos o q~:.etom!l.ran no café da r:anhã ou na refei

ção iDediatamente anterior à aula. Co~pare a disposição, ateE 
ção, Vivacidade, interesse de crianças que se nliDentaram ben 

.· e de crianças que tacaram refeição incom~leta. Dirija per~ 
tas à classe como: Quem ten mais disposição para estudar, a -
criança que se aliDenta bem ou a que se alimenta mal? O que a 
contece com a criança que não toma café da manhã completo? -

4. Conente o texto: •Férias na fazenda•. Destaque o maior Valor 
nutritivo das frutas, sucos naturais, ovos, em contraposição 
a balas, pirulitos, doces, refrigerantes. 

21 parte: Aula sobre o tema: Grupos de alimentot .• Dieta balan 
ceada · -

1. Explique à classe o que sicnifica dieta balanceada. Explique 
. que os alimentos são divididos em três grupos.básicos de,a

cordo com a semelhança entre eles. Cite os tree grupos basi
coe e dê exemplos (p.84). 

2. Peça a um grupo de crianças que se coloque à frente da classe 
com ~isuras de alimentos. Divida ae crianç~s de acordo com os 
três grupos de alimentos. Cada grupo podere ser identif~cado 
por UilA cor, colando-se em cada figura pedaços de car~ol~na ou 
colocando chapéus nas crianças (do tipo usado em aniversaries) 
Destaque a i.Dpcrtância do c até da ma.nhii e forr:e, movimentando 
as crianças, diferentes tipos de desjejum. Faça o mesmo em 
relação ao lanche. 

3. Destaque: 
a) Inclusão de alimentos nutritivos: leite, iogurte, chocola

te, sucos naturais, croquete, de preferência a bolacha, 
biscoito, pão, doces, balas, pirulito. 

b) . Inclusão de alimentos dos três grupos. 
c) . Inclusão de alimentos pouco utilizados: frutas, cenoura 

crua. 
4. Dê exe:plos de desjejuns e lanches inadequados do ponto de viE 

ta nutricional. 

11 türte: Comentários sobre o exercício n2 2 

1. Faça a correção do item 1 e -cor:cnte. 
2. Utilizando as listao dos alunoc, faça ~ lista na lous~, 

incluindo todos os alimentos que podec ser consucidos no 
desjej~ ou no lanche. Assinale, CD::l ajuda das criançús, 
todos os alicentos existentes na cantina. Co~ente o itc= 3 

3• Peça aos alunos para cite.rel:l oo diferentes tipos de !enche 
e cdé da r:anhã. Analise-os quanto à inclusão de alir.entos 
do~ três grupos e de aliDentos de alto valor nutritivo. Des 
taque a ir:rort~cia de que o deejej~ seja u=a refeição co~ 
pleta. 
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· OBJETIVOS COGliiTI\'OS 

51 8, Identificar na conse

quênciaa para a saúde 

do consuco de doces e 

re!rigerântes entre as 

refeições. 

,. 

g, Identificar os IJOl:len

tos ~is adequados ~ 

rn cons~o de doces, 

10. Dist:illz:;uir sobremesas 

de ~ior valor nutri

. tivo õe sobre~esns de 

pouco nlor nutritivo. 

~1. Identificar práticas ~ 

lbentnres coouns en- . 

tre brasileiros. 

12, .Avaliar a adequação 

des ;r:! ti c as alil:lenta

res dos brasileiros. 

Revisão 

conTE'IIDO SUCEST0ES DE ATIVIDADES 

4. Cooente o desjejum que os avós de Renato e Cláudia pre~rcrao, 

21 parte: aula sobre o tema: Produção dooiciliar de nlil:lentoe 

1. ~ostre a diferença na obtenção de alimentos na cidade e no cam 
' po. Leve as crianças a .ooncluirem que, no campo, os alimentos
. são maia baratos do que na cidade, porque são produzidoe pelos 
prÓprios consumidores, · , .. 

2, Coloque as seguintes questões para debate: t possível produzir 
alimentos na cidade? Como? Leve as crianças a concluir que é 
possível usar áreas livres el:l volta da casa para construir hor 
ta' e plantar árvores frutífera·a. -

). · Peraunte quantas crianças moral:l em case e verifique se nessas 
casas existeo árvores frutÍferas ou hortaliças plantadas ou se 
há eapcçoa para plantá-las. 

4. Peça, com as crianças, uma liste de verduras, lez:;uoes e hortc
liças que podem ser cultivadas nuca horta caGeira. Co~ente so 
bre ~teriais necessários para fazer uma horta caseira (enxa-
da, ae~entes, adubo). 

5. Destaque o papel do Engenheiro AGrÔnomo na orientação sobre 
construção de horta caseira. Esti!Julo a procurar serviços que 
forneçam esse tipo de orientação .• 

Aquisição e mu 11 parte: Cooentário sobre o exercÍcio n2 3 
- 1 Tr~screva na lousa os d~~os do iteo 1, pedindo aos alunos que 

dança de prát_! ' levantem a ::ão. Quantos: 
caa alimenta-

res (caf~ da 

I:lBJlhÃ e nlimen 

toe consUJ!lidoe 

- moram em casas 
- têm espaço livre para plantar. 
- gostariam de plantar verduras 
- cujos pais eostariBl:l que plsntasseo verduras 
- cujos pais são capazes de ajudar a fazer u:a horta caseira. 

entre as refe.! 2. 
Analiso as possibilidades dos alunoe conetruirel:l horta caseira, 
Zranscreva na lousa endereço de serviços de orientação agrícola 
Eatiriule na crianças a usá-los e a plantar verduras e hort~li-çÕee) ). 
çaa, 

4. Corrija, c~ a classe, os exercÍcios 3 a 5 e co:::ente os possí
veis erros. 

2~ parte: ~ula sobre o tema: Aquisição e ~udança de prátic~s 
ali!Jentares 

i. A partir de per{;Uiltaa le.nçsdaa à. classe, relacio.ca .ca lo:1sa os 
al~entos que são consumidos com onior fre~uêr.cia nas diferen
tes refeiçÕes: desjejum, all:loço, jantar. Relacione ts=béo os a 
limentoa consuoidoo entre ae refeiçÕes. -

2. Analise a adequação das práticas ali:entaree do brasileiro. Se 
houver alunos de diferentes origens étnicas e cem pr~ticas ali 
~entare~ diversas, oo:::pare casas práticas. -

). Enfatize n i=portância de se cons~ir alil:lentos nutritivos e 
tBl:lbém a inadequação de se ingerir •calorias ~zias" ou açúca
cares, doces e refrigerantes em exceeoo. Destaque que os açú
cares são tn=bél:l necessários, ~e deve~ ser consumidoo co= ~o
deração e e= horas determinadas (sobremesa), por causa do :al 
que fazeo aos dentes. Nostre que diversos ali:entoe conté= aç~ 
car. 

4. ~ostra que todas as_pesaoas podel:l mudar ~une práticas ali=entn 
res; é ~ questão de se acost~r a novos sabores e ali=entos. 

5. Encerre a aula com um lanche. Junte várias carteiras ou use a 
!:lesa ·do professor, Se possível, coloque :forro. Peça a cada a 
luno que coloque seu lanche eobre a =eea, Vá analieando cada
um de acordo com os princÍpios aprendidoe. Sugira !o~as de e
quilibrar o lanche, oo:binando o lanche de diferentes crianças, 

11 narte: Ca=entário nobre o exercício nQ 4 

1. Pnça um levantaoento das respostas dadas ao ite= 1. ~ostre co

IJO as crianças adquirem na práticas alil:lent~es que são ensi
nadas pelos pais, caa que a criança po~e adquirir novas práti
cas e o adulto t=bé:::. pode t:udar e.s ... .rráticne ali!Jentnres, Dê o 
exc:::plo da soja. 

2. Analioe a adequação das práticas alicentares das crianças e: 
relação ao café da :aohã e alicentoe co~su:idcc entre ao refei 
çoes. L:ostre as consequências para a s:J.Úde, de r.ráticc.s iL:J.de-: 
qundas, princirall:lente, do cons~o de õoces, tala9, refricera: 
tes. 

), !Crz:;unte o que cprenderan cc::: o texto: "ViêL ~ fn=e~da", 

~: ..: rte: Revi não cerel 
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6• a) Por que é importante estudar sobre nutrição e ali::t-ntação? 
(cont) b) - bem? O que acontece com a criança que nao se aliDenta 

c) Como deve ser uma alimentação equilibrada? 
d) Como se pode produzir verduras na cidade? 
e) Por que não se deve comer doces, chupar balas e c:ticletes 

:r) 
e tocar refrigerantes o dia inteiro? 
Será que as práticas alimentares dos brasileiros são ade-
quadas? no café ds I:lallhã, (al.t:!oço e 
refeiçÕes. 

no jantar), entre as 

2. Peça novos exercÍcios destacando alimentos de ~aior valor nu-
tritivo de alimentos de menor valor nutritivo que podem ser 
cons~idos no café da nanhã, no lanche e entre as refeições. 

3. Faça 2xercÍcios elaborando cardápios para o café ds ~anr~ e 
.Para o ianche • 

• Paça avaliação informal pereuntando o que os alunos achar:?.: 
ds Unidade sobre nutrição e alimentação. 

5. Lembre que na prÓxima aula haverá prova sobre os assuntos es-
tudados. Os alunos podem usar os exercÍcios para recordar a 
matéria. 

7• Aplicação do pós-teste 

O~::'IVOS ! ".>2TIVOS 

1. Aceitar que é necessário mudar ao prÓprias práticas alimentares. 

2. Acreditar que é caraz de mudar as prÓprias práticas alicentares. 

), ~creditar que as condiçÕes de nutrição influenciam a saúde. 
\ 

4, :is;or-se a ~udar as práticas alinentares. 

5. !ecc=-':.ecer que a ali.l:lentação deve ter prioridade no orçanento :f~linr. 

l'.Ú::'!Ct.S !E S..!:ttl!: 

1. Incluir, no café da =hã, alimentoll dos diferentes crur.os. 

2. :c=s~r, no lanche, alicentos de alto valor nutritivo. 

J, L~uir o ccLs~o de doces· e refricerantes no lanche e entre ao refeiçÕes. 

4, Consu:ir sucos de frutas e refrescos naturais de preferência a refriaera.~tes e refrescos artificiais. 
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ll aula 

Objetivos espec!ricos 

- .lpllcação cio _pré-teste 
- .lpreeentação do programa 

SugestÕes de at1Tidadea 

1. laça uma introdução rápida 
os objetivos do pré-teste. 
pré-teste oom cuidado para 
ção entre as crianças. 

ao programa e:z:~licando 
Passe à a~licação do 

que não haja comunica• 

2. Faça a apresentação 'do programa, a~ós a a~licação 
do pré-teste, diecorrendo eobre seus objetivos e 
detalhando seu conteúdo. Eecreva o conteúdo na 
louea e ~eça aos alunos para copiarem. 

~ - ConteÚdo: Inrluência da alimentação sobr~ .: aparência ~eseoal, personalidade, cérebro e aprendi
ZflBem1 "rigor e produtividade 1 sàúde, enfermidades 

Objetivos eepec:!:Ucos 5ugestões de atividades 

01. Dist1nguir entre nutrição e alimentação. 
02. Identificar razões que justificam o estudo de 

nutrição e alimentação. 
O). Identificar aspectos que são inrluenciados pe 

la boa ou má nutrição em relação a: aparênciã 
pessoal, personalidade, cérebro e aprendizagem, 
Tigor e produtividade. 

04. RelAcionar condiçÕes de nutrição com desempe
nho n& escola. 

05, Citar aspectos que podem ser inrlúenciados .P.!!. 
la boa ou má nutrição. 

1. Inicie a aula motivando para a unidade, perguntan 
do às crianças se acham importante eetudar sobre
nutrição e alimentação. 

2. Escreva na lousa os termos •nutrição• e •alimenta 
ção•, Pergunte aos alunos se· acham esses termos
iguais ou diferentes. Anote as sugestõe-s, Compare 
com os conceitoe do texto (p.51). 

3. Mostre ilustrações de criança bem nutrida e de 
• criança mal nutrida, Solicite aos alunos que fa

çam comparações, mostrando as consequências da bo 
a e da má nutrição. 

4. Enfatize as coneequências da nutrição sobre a a~ 
rência pessoal, personalidade, cérebro e aprendi= 
zagem, vigor e produtividade, saúde e doença (te~ 
to, p. 53). 

5, Lance perguntas para sondar as práticas alimenta
res doe alunos e de suas famílias, as razões de 
dete~das práticas. Analise a adequação des
sas práticas. 

)I aula · - ConteÚdo: Grupos de alimentos. Dieta balanceada, 

Objeti~os espec!ricos 

06, Dist1nguir, ·entre di:!erentes tipos de desjejum, 
o mais adequado do ponto de vista nutricional. 

01. Identificar o prinCÍpio básico de uma alimenta
ção equilibrada, 

08. Localizar diferentes alimentos nos respectivos 
grupos. 

09 • .lTlÜ.iar a importância do caté da manhã. 
lO. Identificar um conceito de alimentação equili

Sugestões de atividades 

11 parte: Comentários sobre o e:z:erc!cio nR 1 

1. Solicite os conceitos de •nutrição• e "alimenta
ção• pesquisados. Compare-os com o cone e i to do 
te:z:to. Destaque a diferença entre os dois conce! 
tos. 

2. J. partir · das respos_tas aos itene 2 e 3 faça uma 
recordação sobre oe efeitos da nutrição eobre os 
diferentes aepectos estudados. . brada, 

11. !TRliar a utilidade prática da divisão 
mentes nos diferentes grupos. 

dos ali- , 3. Peça aos alunos para relatar suas experiências a 
partir da descrição eolici ta da no i tem 4. Mostre 

12. Identificar o critério básico para a inclusão 
dos diferentes alimentos nos diferentes grupos. 

1), Distinguir alimentos de alto valor nutritivo de' 
alimentos de baixo valor nutritivo. 

A-9 

como o estudo deeta unidade vai ajudar, pelo me
nos em parte, a resolver o problema da alimenta
ção e nutrição inadequadas, 

21 parte 

1. Utilizando uma roda de alimentos, explique o cri 
tério para inclusão de cada alimento no seu rea= 
pectivo grupo .e a utilidade práticã da divisão 
dos alimentos nos diferentes grupos, 

2. Mostre que uma dieta equilibrada deve conter ali 
mentoa dos diferentes grupos nuca proporção ade~ 
quada; que a forma mais fácil para se consumir u· 
ma dieta balanceada é incluir alicentação varia= 
da nas diferentes refeiçÕes. · 

3. Peça aos alunos que sugiram alimentos (comidas e 
bebidas) que costu:am consumir no c~é da manhã. 
Paça uca lista na lousa · e, em seguida, divida os 
·alimentos nos diferentes grupos, 

4. Componha, junta=ente com os alunos, diferentes 
tipos de desjejum. Enfatize, além . do princ!pio 
mencionado no item 2, que é importante consumir 

· alimentos de alto valor nutritivo (frutas, sucos 
naturais) de preferência a alimentos de pouco va 
lor nutritivo (doces, balas, refrigerantes, c~; 
:tinho, su·cos artificiais). -
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41 aula - Conteúdos Disponibi~idade de alimentol!ll região, época, preços, produção domiciliar, 

ObjetiToe espec!:Ucos SugestÕes de atividades 

lA. Identificar como mais baratos os ~1! 
mentes da região. 

~. Relacionar preço, quantidade e quali 
dade doe alimentos oom estaçõel!l do ã 
no e produção local. -

16, Citar :rormas de produção domiciliar 
de alimentos. · 1 

11. Citar alimentos dos di!erentes gru
pos produzidos na região. 

18. Relacionar di!erentes alimentos com 
a época de sua produção. 

lt parte: Comentários sobre o exercÍcio nG 2 

l. Peça a alguns alunos para escrever na lousa o ca:ré da manhã 
proposto. Analise cada proposta em termos do valor nutriti 
vo ·dos di.:f'erentes alimentos e da inclusão de alimentos do 'i 
di:rerentes grupos. 

· 2, Paça correção dos itens 2 e 3 e justi!ique a resposta, 
3. Analise as respostas dos alunos aos itens 4, 5 e 6. 
4. Em relação ao item 7 1 compare as indicações das di!erentes 

pessoas pesquisadas com as dos alunos. Analise eventuais 
\conceitos !alhos e enfatize a importância de se utilizar a
\limento~ de alto valor nutritivo e, sempre que possível, sub.!!. 

titutos mais baratos. 

21 parte 

l. Destaque que cada região produz determinados alimentos e 
que, para suprir as necessidades da população, alimentos são 
trazidos de outros Estados e até importados de outros paises. 
Mostre que os alimentos da região são, e.m geral, de melhor 
qualidade e de preços mais baixos. Desenvolva a mesma idéia 
em relação à produção de alimentos em determinadas estações 
do ano. 

2. Leve os alunos a concluir que a produção domiciliar de ali
mentos, além de se constituir numa atividade de lazer, con
tribui para o barateamento doe alimentos e a obtenção de a
limentos de melhor qualidade. Discorra sobre as di:rerentee 
!ermas de produção de alimentos e as possibilidades dessa 
produção {p.l20). 

3. Estimule os alunos a procurarem na comunidade, serviços ou 
pro!ieeionais que possam ser consultados a respeito da cons
trução de horta caseira. 

51 aula- Conteúdo: Aquisição e mudança de práticas alimentares: ca:ré da manhã e alimentos consum1dos entre 
as re!eições 

Objetivos eepecí:ricos Sugestões de atividades 

11 parte: Comentários sobre o exercício nR 3 19, Identificar os momentos mais adequados 
~ consumo de doces. 

20, Citar substitutos J:JB.ie nutritivos para 1 • 
refrigerantes. 

A partir do item l, peça aos alunos para citarem todos os a
limentos que consideram da época e os que não consideram da 
época e :raça duas listas separadas. Em seguidA, :raça o mes
mo em relação aos alimentos produzidos no Estado de são Pau
lo e aos que vêm de !ora do Estado. Seguindo o meemo procedi 
mente, assinale os alimentos considerados mais caros (+) e 

n, Distinguir sobremesas de maior valor 
nutritivo de sobremesas de pouco valor 
nutritivo. 

~. Identi!icar práticas alimentares comuns 
entre brasileiros. 

~. !vsliar a adequação das práticas alimen 2• 
tares doe brasileiros. 

os considerados mais baratos (-). Procure relacionar época 
e local de produção com preço, clleponibilidade e qualidade. 
Juntamente com os alunos, tome os alimentos escritos na lou
sa e.:raça o meemo que cada aluno :rez no item 2. 24, !vsliar crenças relacionadas a práticas 

3 alimentares dos brasileiros. • Transcreva na lousa os dados do item 3, pedindo aos alunos 
que levantem o braço indicando: quantos moram em casa? Têm 
espaço livre para plantar? Gostariam de plantar verduras? 
CU~os pais são capazes de ajudar a !azer uma horta caseira? 
Analise, a partir doe dados levantados, as possibilidades de 
os alunos construirem horta caseira. 

4. Pergunte se aJ.eum aluno conhece aJ.eum pro!issional ou serrl
ço da comunidade que possa orientar na construção de horta 
caseira. Em caso positivo, transcreva os endereços e tele!o-
ne na lousa. 

21 parte 

1. Peça a alguns alunos que digam o que co:nerB.:l no ca:ré da ma
nhã, no almoço ou jantar e no lanche imediata:nente anterio
res à aula. Insista para que tudo seja incluido, inclusive 
lÍquidos e sobremesa. Escreva a relação :rornecida por cada 
aluno separadamente, em di!ersas colunas. 

2. Analise,c~ os alunos, em que.medida as re!eiçÕes citadas 
correepondem àquilo que, em geral, a população brasileira 
consome. Em caso negativo, pergunte aos alunos o que as 
pessoas, em·geral, costuoam comer no ca:ré da canhã, a1coço 
ou jantar e lanche. 

3. Analise a •dieta básica• do brasileiro em termos de: (a) in 
clusão de alimentos dos di:rerentes grupos; (b) insu!iciência 
ou excesso de alimentos de determinados gru:pos; (c) inclusão 
de alimentos de alto valor nutritivo de preferência a alimen 
tos de baixo valor nutritivo; (d) importância dada ao ca!é
da J:JB.nhã. 

4. Escreva na lousa a lista de alimentos abaixo e solicite aos 
alunos para indicarem quais são I:lllis coneunidos :pelas crian 
ças e adolescentes: !eijão, soja, :acarrão, peixe, leite, b! 
las, iogurte, suco de truta, bolachas, chicletes, arroz, c~ 
ne, re!rigernntes, cafezinho, ovo, verduras, queijo, ~o, 
frutas, legw:es. Analise em que medida são cons=idos ali
mentos dos di:rerentes gru:pos e de alto valor nutritiTo e ae 
razões das Jlráticae adotadas. 
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~ - Conteúdo: Obtenção ~ manipulAção doe alimentos: (a) seleção 
mento, (c) mani~ação e preparo 

e compra, (b) conservação e armazena-

Objethoe especÍficos Sugestões de atividades 

25, Explicar. em·.que consiste a manipu
lação dos alimentos. 

26. Citar formas de proteção dos alimen 
toa que permitem evitar sua c i>ntami 
nação, · - , 

rt. Citar e explicar as :formas mais co
muns de preservação dos alimentos.· 

28 • .lnllar a in:rluência de diferentes 
fatores sobre a seleção e oompra de 
alilllentos. · 

29. Explicar cuidados que devem ser to
mados na preparação de alimentoe. 

)0, Citar e explicar :procedimentos que 
devem ser adotados no preparo de 
verduras. 

)1, Identi:t'icar aspectos relacionados à 
eeleção, compra, armazenamento e pr~ 
paro doe alimentos que in!luenciem 
eeu valor nutritivo e a saÚde. 

)2, Citar formas de melhorar a dieta :t'a 
lliliar através da produção domicili 
ar de al1mentos. -

11 parte: .Comentários sobre o exerc!cio nQ 4 

1. !ame os j_tene 1 a 6 e analise as res:postas dadas peÍos alunoe. 
Comente cada questão, reforçando os conceitos da aula anteriol 

2. 7&ça um levantamento das respostas dadas à questão 7: Quantoe 
responderam SIM e NIO ou outras respostas? Principais mot1-
TOB alegados e sugestões oferecidas. 

3. l'aça uma relação na lousa das crendices em relação à alimenta 
Ção a pnrtir do levantamento dos alunos, .Analise a validade

\ de cada uma. 
21 parte \ 

I . 
1. Explique o que signi:t'ica "mani~ação dos alimentos• (p.l07). 

Analise as caracter!sticas das pessoas que, em geral, lidam 
com os alimentos (agricultor, :feirante, doméstica, açouguei
ro) e seu despreparo a respeito do assunto. • 

2. Tome medidas para se evitar contaminação dos alimentos (:p, 
1.11) e analise cada uma delas, mostrando sua importância, so 
licitando aos alunos exemplos de situações em que cada fator 
pode contribuir para a contaminação dos a11mentos. 

3. Analise cada uma das :formas de preservaÇão dos alimentos (p. 
1.11) en:t'atizando .as mais utilizadas (:fervura, refrigeração e 
congelamento). 

4. Analise os principais fatores que influenciam na seleção e 
compra dos alimentos (p.ll3) e mostre como é possível melho
rar a dieta, memno com um orçamento limitado. 

5. :Explique alguns cuidados Msicos . que devem ser tomados no pre 
paro dos alimentos a fim de preservar seu valor nutritivo, · me 
lhorar seu sabor e aparência. -

6. Mencione a produção domiciliar de alimentos como :forma de di 
minuir o custo da alimentação e de melhorar sua qualidade. -

71 aula - Conteúdo: Composição do cardápio para: ca:t'é da manhã, almoço, lanche, jantar, 

Objetivos especÍficos Susestões de atividades 

3), Indicar o número de porções de cada 11 parte: Comentários sobre o exercíc:i:o nQ 5 
grupo de alimentos que deve :figurar 
na refeição diária, 

)4, Compor di:t'erentes cardápios para di 
!erentes dias, incluindo as diver-
eaa re:t'eiçÕes. 

~:Revisão 

91 a~: .Aplicação do pÓs-teste 

Objetivos afetivos 

1. Tome o item 1 e analise cada pergunta coe os alunos verifi
cando em que medida as Práticas adotadas sao corretas. 

2. Analise as respostas ao item 2. 
3. A partir do item 3, peça aos alunos para relatarem suas im

pressões. Formnle conclusões, 
4 • .Analise as respostas aos itens 4,5 e 6 e reforce os aspectos 

que não !oram respondidos corretamente. 

21 parte 

1. Sendo uma aula ecinente~ente prática, deverá desenvolver-se 
através de exerc!cios, Tome a questao nQ 33 do teste e o 
texto, p. 86-90 e apresente aos alunos, na lousa ou através 
de cartaz, a quantidade de alimentos doe diferentes grupos, 
que representam uma porção. 

2. A partir do esquema, proponha, juntamente com os alunos, vá
rios cardápios para o ca:t'é da manhã, almoço ou jantar e lan-
cb. · 

Sugestões de atividades 

1. Solicite a alguns alunos que apresentem os cardápios elabora 
dos no exerc:!cio nR 6 e analise-os com a classe.. Reforce oã 
conceitos aplicados corretamente e proponha correções, quan
do for o caso, Enfatize sempre o café da DBDbã e alimentos 
COnBUliÚdOS entre as refeições, . 

2. A partir doa objetivos espec:!ficos e do instrumento de ava
liação; verifique os pontos .que necessitam ~ior reforço e 
discuta-os. com os alunos. Se for o caso, elabore um rotei
ro com perguntas e procure respondê-las, juntamente com os 
alunos, 

3. Faça avaliação in:t'on:lal. ;perguntando o que os e.J.unos acharam 
da _unidade sobre alimentação e·nutrição. 

4. Le:cbre que na prÓxima aula haverá prova sobre os assuntos es 
tudados. Recomende aos alunos que utilize:c os exerc:!cios ~ 
ra recordar a ~téria, 

·Ol. l!econhecer que as pessoas 1 de :o do geral, poeaueJ: práticas ali:lentares inadequadas. 

~. Jceitar que é neceeaário :udar as prÓprias práticas ali:centaree, 

0), Jcredi ter que é c a ])a%.- de mudar a e prÓprias pnÍticae ali:centares. 

: OC, l!econhecer que é importante a colaboração da !ll!:Úlla na mudança de _práticas ali:le.ntares. 

~. Jce1tar que existe correlação positiva entre conhecimentos sobre nutrição e condições de saÚde, 

06, !creditar que as condiçÕes de nutrição in!luenci~Uro a saÚde. 
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07. Aceitar que o conhecimento das consequências da alimentação inadequada a~uda na ~udnnça das práticas al! 

~tenteres. 
I 

08. !creditar que a educação nutricional pode levar a uma ~elhoria das condiçÕes alimentares da população. 

09. Dispor-se a construir horta caseira. 

10. Aceitar que é neceesário esforço para ~dar as práticas alimentares. 

ll. Dispor-se a estudar nutrição e a adotar práticas recomendadas. 
I 

12. Reconhecer .que o n!vel educacional influencia as práticas a~entarea. 

13. Reconhecer que é necessário planejar a seleção e compra de alimentos, principalmente quando o salário é 

baixo. 
\ 

14. Reconhecer que pode ajudar na ~udança das práticas alime~taree da família, com base nos conhecimentos e~ 
\ 

bre nutrição aprendidos na eecola. 

15. Dispor-se a z::udar ae práticae alimentaree. 

16. Dispor-ee a resistir às pressÕes do grupo quando se trata da adoção ou ~utenção de práticas alimenta-

reli incorretae. 

17. Dispor-se a eliminar preconceitos contra dete~dos a~entos. 

18. Reconhecer que a a~entação deve ter prioridade no orçamento f~liar. 

19. !creditar que bons hábitos a~entares determinam ~elhores c~ndiçÕes de saúde. 

20. Dispor-se a utilizar conhecimentos sobre a~entação e nutrição na formação da futura família. 

Práticas n1il:lentares 

01. I.nclus..=r., no ca:ré da rmnl:.ã, al.il:lentos dos diferentes grupos. 

02. ConsUilir, no lanche, a~entos de alto valor nutritivo. 

~. D~uir o consumo de doces e refrigerantes no lanche e entre as refeiçÕes. 

~. Consu:ir sucos de frutas e sucos naturais de preferência a refrigerantes ou sucos artificiais. 

05. !d~uirir alimentos da época e da região de preferência aos importados e prÓprios de outras estações. 

06. Colaborar com os pais na preparação de listas de co::~pra de alii:lentos. 

~. !o cooprar alil:lentos, dar preferência aos naturais eo relação aos já preparados. 

08. Construir horta caseira. 

og. Selecionar, para consumo, sobre:::1esas de alto valor nutritivo. 

10. lta.nipular corretBI:lente os a~entoa. 

ll. Proteger adequad.ru:Jente oe alil:lentos. 

~.!dotar f~_ae'adequadae de preservação e armuzenB:::lento doe alimentos. 

1). !dotar fo=s de preparo de hortaliças que pe~tam preservar seu valor nutritivo. 
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.11 aulA ! 
Objetivos especÜicoe 

Aplicação do pré-teste 

Apresentação do programa 

Sugestões de atividades 

1. laça uma introdução rápida ao programa explicando os objetivos do 
pré-teste. Passe à aplicação do pré-teste com cuidado para que nao 
haja comwrl.cação entre os alunos. · . 

2. laça a apresentação do programa, ap6s a aplicação do pré-teste, die 
ccrrendó sobre seus objetivos e detalhando seu conteÚdo. Escreva o
conteÚdo na lousa e peça aoe alunos ·para copiarem. 

21 aula Conteúdo: . Influência da alimentação sobre: aparência pessoal, ~erscnalidade, cérebro e aprendiza
gem, Tigor e produtividade, ' en!ermidades, saÚde, 

• ;.. I 

~jetivos especÜicoe Sugestoes de atividades 
I 

01. Distinguir entre nutrição e a- 1. Inicie a aula motiVando para a unidade, perguntando aos alunos se 
licentação. acham importante estudar sobre nutrição e alimentação. 

02. Identificar o conceito de saú- 2. Analise o conceito de saÚde da Ol!S: "SaÚde é o completo bem estar 
de da ~. ~!sico, mental e social". Eelacione saÚde com nutrição, 

03, Identi~icar aspectos que são 3. Escreva na lousa os termos "nutrição" e "alimentação". Pergunte 
~luenciados pela boa ou má aos alunos se acham esses termos iguais ou diferentes, Anote as 
nutrição em relação a: aparê~ sugestões. Compere com os conceitos do texto (p.Sl). 
cia pessoal, personalidade, 4. Mostre ilustrações de criança bem nutrida e de criança mal nutrida, 

cérebro e aprendizagem, vigor Solicite aos alunos que façam comparaçÕes, mostrando as consequên-
e produtividade, saúde e en- cias da boa e da má nutrição. 
!ermi.dades. 5. l!ostre a importância do estudo da nutrição (p.52). 

04, Explicar a importância do e~ 6. Enfatize as consequências da nutrição sobre a aparência pessoal, 
t~do da nutrição e alimenta- personalidade, cérebro e aprendizagem, vigor e produtividade, saú-
çao. de e doença (p. 53). 

05. Citar aspectos que podem ser 
influenciados pela boa ou má 
nutrição. 

31 aula - ConteÚdo: Grupos de alimentos. Dieta balanceada. 

Objetivos espec:!:ricos 

06, Identificar um conceito de nu
triente. 

07. Identificar o critério básico 
para a inclusão dos diferentes 
alimentos nos di~erentes grupoe. 

08. Avaliar a utilidade prática da 
divisão dos alimentos nos dife
rentes grupos. 

09. Localizar diferentes alimentos 
nos seus respectivos grupos. 

10. Dada u:na lista de alimentos, 
compor um desjejum equilibrado 
e de baixo custo. 

11. Distinguir, entre diferentes t! 
pos de desjejum, o mais adequa
do do ponto de vista nutricional. 

12. Avaliar a importância do cdé da 
manhÃ. 

13. Identificar. o princ:!pio básico de 
uma dieta equilibrada. 

14. Distinguir, entre diferentes ti
pos de lanche, o mais saudável. 

15. Identificar um ooncei to de ali
mentação equilibrada, 

Sugestões de atividades 

11 parte: Comentários sobre o exercÍcio nP 1 

1. Solicite os conceitos de "nutrição" 
Compare-os com o ccncei to do texto. 
aea termos. 

e "alimentação" pesquisados. 
Destaque a diferença entre es 

2. A partir das respostas aos itens 2 a 6 recorde os efeitos da nutr! 
ção sobre o tndivÍduo. 

3. Peça a alguns alunos que leiam a resposta à questão 3. Co~ente as 
respostas. 

4. Recorde o conceito de saúde da ffi!S mostrando a importância da nu
trição para a saúde, 

21 parte 

1. Apresente aos alunos a roda de alimentos. Explique o critério bá
sico para se classii'icar os· .alimentos em determinado grupo. Uos
tre a utilidade prática dessa divisão (p. 83-86). 

2. Faça, com os alunos, uma lista de alimentes que são ou podem ser u 
tilizados no café da manhã. Classifique-os nos 3 grupos básicos:
construtores, energéticos, reguladores. 

3. Mostre que uma refeição completa deve incluir alicentos doe três . 
grupos e~ determinadas quantidades e proporções. · 

4. Forme,·juntomente com os alunos, diferentes tipos de ca:fé da l:lR

nhã. Analise-os quanto à inclusão de alimentos dos diferentes ~ 
pos e de alimentos de alto valor nutritivo. Mostre substitutos mais 
baratos para alimentos maia caros (p.90). 

5. Conclua mostrando que o princÍpio básico de uma dieta equilibrada 
é comer alimentação variada, :Mostre as consequências de = ali
mentação desequilibrada (p. 91 e seguintes). 

41 •ula- Conteúdo: Grupoe de alimentos. Dieta balanceada (cont.). 

Objetivos espeC:Í!icoe 

16. Citar !atores que devem ser le
ndos em conta no estabelecil:en 
to de w::a dieta individual equi 
librada. -

11. ldentUicar as leis da nutrição. 
l!. Citar e explicar consequências 

de = dieta desequilibrada, 
19. DietJ.nsuir alicentos de e.l to va 

lor nutritivo de a1imentos de 
baixo valor nutritivo. 

Sur.estões de atividadee 

11 parte: Comentários sobre o exercÍcio nQ 2 

1. Analise os diferentes tipos de desjejum e lanches propostos pelos 
alunos. 

2, Corrija as queatÕes 3 e 4. 
3. Paça recordação sobre a roda de alicentos. 

21 parte 

1. Recorde os conceitos de nutrição e alimentação (p, 51-52). 
2. ~catre, através de exemplos, caco a al~entação deve variar em!~ 

ção do e~o, idade, peso, altura, etc. (p,82). 
3. Explique cada uma das leie da nutrição (p, 82-83). 
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.2. 7• e a·· séries 

.51 aula - Conteúdo: Disponibilidade de alimentos: região, época, preços, produção domiciliar. 

O'lljetivoa espe.eÚicoe Sugestões de atividades 

Identificar_ como :~tais baratos 
08 alimentao preparados em ca 
sa, da época e da região. -

21. Belacionar preço, quantidade 
e qualidade : doe. alimentos cam 
estações do ano e produção l~ 
cal. · 

22, Citar alimentos dos cllferen
~es grupos produzidos na regi 
ao. 

23. Indicar a época :cais prÓpria 
para a produção de determiJla
dos alimentos. 

11 parte: Comentários sobre o exercício no 3 

l. Comente eventuais ~alhas na resposta ao item 1 (construção da roda 
·de alimentos. 

2. Analise · as_ respostas ao item 2. 
3. Analise as respostas às questões 4,5,6. 
21 pnrte: 

1. Destaque que cada região produz determinados alimentos e que, para 
suprir as necessidades da população, alimentos são trazidos de ou
tros \ Estados1 e até importados_ do :!;nterior e de outros paises. '1!o! 
tre ·cano os alimentos da regiao aao, em geral, de melhor qualidade 
e .de preços maia baixos. Desenvolva a ~eama idéia em relação à 
produção de alimentos em determinadas estações do ano •. 

2. Leve os alunos a concluir que a produção domiciliar de alimentos, a 
lém de se constituir .numa atiVidade de lazer, contribui para o bm 
teame.nto doa alimentos e a obtenção de alimentos de melhor qunlidi 
de. Discorra sobre as diferentes formas de produção domiciliar de 
alimentos e as possibilidades dessa produção (p. 120). 

3 • . Estimule os alunos a procurarem .na cacunidade, serviços ou profis
sionais que possam ser consultados a respeito da construção de hor
ta caseira. 

4. A partir da lista abaixo, indique a época de produção de cada ali
mento. Mostre como os preços e a qualidade dos alimentos perecí
veis variam em !unção da época e local de produção mais do que os 
alimentos não perecÍveis. 
Alimentos: Arroz, feijão, carne, laranja, ba.nans, abacate, pepino, 
to:cate, alface, cenoura, mamão, milho, soja, repolho, abacaxi. 

61 a~- Conteúdo: Aquisição e mudança de -práticas aliDentares. 

Objetivos especÍficos 

24, Citar aubsti tu tos r.aie nutri ti
vos para os re!ribera.ntes. 

~. ldecti!icer práticas aliDenta
:res ci:::uns entre brasileiros. 

26. J.n.llar a adequação das práti
cas a~entares doa brasileiros. 

~. Avaliar crenças relacionadas a 
práticas al~entaree dos brasi
leiros. 

SugestÕes de atividades 

11 parte: Comentários sobre o exercício .nO 4 

1. To~e o exercício de um dos alunos (item 1) e verifique, co~parando 
c~ os de~is alunos, em que medida as indicações referentes a cada 
alimento são concordantes. 

2. Analise as conclusões apresentados no item 2. 
). Analise os itens 3 e 4 e leve os alunos a !o~ular conclusões. 

21 ;p.3rte 

1. Faça um levant~ento sobre as práticas ~ia co~une entre brasilei
ros ec relação ào cll!erentee refeiçÕes, enfatizando o café da manhã 
e alimentos consumidos entre ao refeiçÕes. 

2. Analise essas práticas e mostre !alhae com base nos conceitos deoea 
volvidos .no tema anterior. 

3. Analise os fatores que deter:dnaQ as práticas alimentares (p.74). 
4. Faça, com· os alunos, uma lista de alimentos. (sÓlidos e lÍquidos) que 

podem ser consucidos .no café da manhã, no lanche e entre ao refei
çÕes. Selecione os de ~ior valor nutritivo e indique substitutos 
mais baratos para a~entoe de mais alto custo (por exemplo: banana 
ao invés de ~acão ou banana .nanica ao invés de prata). 

71 aula -Conteúdo: Obtenção e r.a.nipulação doe alh:ientós: seleção e co~pra, conservaçao e an::aze=ento, ~
nipulação e preparo. · 

~jetivos especÍficos 

28. Explicar e:::a que consiste a :ani 
pulação doe nlicentos. 

29. Citar aspectos que são influen
ciados pelo l:!odo c=o são r.an.i
pulsdos os ali=entoe. 

)0, Citar !or:;.as de cont=insção dos 
· alicentos. 

)l, Dieti!l.,'"llir entre i.n!ecçiio, in-: 
!estação e intoxicação nlicentar. 

)2, ldtnti!icar doenças decorrentes 
dt in!ecçõee, infestações e in
to:dcações alil::entares. 

Sugestões de atividades 

11 parte: C=entárioo sobre o exercício no 5 
l. Solicite eugeatõe dos alunos sobre subetitudos para os refrigeran

tes e analise as possibilidades reais de adotarem novao práticas. 
2. A partir dos itens 2 a 4, analise os principais proble:ns ligados 

às práticas alimentares dos brasileiros, as consequênciae dessas 
p:áticao para a saúde, as diterençae regionais. 

3. Faça u:a relação das crendices do povo em relação ào práticas ali
~entareo. A.nalioe as possíveis consequênciae Tara a saúde dessas 
crendices. Por· e~e~plo: a Eestante e puérpera não comer certos a
limentos. 

21 parte 

1. ~plique o que oi&nificn •manipulação dos al~entos(p.l07). JJmlioe 
as características das pessoas que, em &eral, lidac c~ alicentoa 
(ncricultor, !eir~~tes, do~ésticae, açougueiro) e seu despreparo ~ 
ra lidar cc:: alil:entos (!alta de higiene). 

2. T=e as ~edidaa Pare se evitar cont~inação dos ali=entoa (p.lll) e 
e.nnllee cada = delas, · t!Oetra.ndo sua i::.portância, solicitando aos 
alunos e~e~ploa de situaçÕes e~ que cada !ator pode contribuir pn
ra a contn=inaçno doa alicentoa. 

3. Analise cada u:a das !o~_ns de preservação doa ali::.entos(p.lll). 
4. Analise os principais !atoree que in!luenci~ na seleção e cc:;ra 

doe ali=entoe (p. 113) e mootre co:o é possível melhorar a dieta, 
mee:co c c:: orçn:::ento 11::11 tado. 

5. Explique alg-.llla cuidados básicos que deve::: ser to--Bdoa no _pre;aro 
dos ali=entoe a fi::. de preservar seu valor nutritivo, 
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·81 aula- ConteÚdo: Obtenção e manipulação doa alimentos (cont,). 

Objetivos espccÍ:ricos 

)6, J.valiar a i.n!luência de di!eren 
tes !atores aobre a aeleção e 
co:pra de alimentos, 

37, Citar cuidados que devem aer to 
nados na seleção e comPra 'de a
llientos. · 

')8. Identiticar ·:rormas corretas de 
ar=a:ene=erito de alimentos. 

39. Explicar cuidadoa que devem aer 
to:r.ados na Jlreparnção de alime,a 
tos, 

40, Identificnr aspectos relaciona
dos à aeleção, cocpra, o.r:Ja:z.ena 
~ento e preparo dos a~entos -
que influenciam seu valor nutri 
tin, -

41. Citar for::aa de melhorar a die
ta fe.::iliar através da Jll"Odução 
d~ciliar de alimentos, 

SugestÕes de atividades 

11 parte: Comentários aobre o exercício nQ 6 

1, Peça aos alunos que relatem os resultados de suas observações. Co-
mente-as com a classe, ' 

2, Come~te as respostas aos itens . 2 e J, 
J, Peça aos alunos para apresentarem seus cnrta:z.es e explicar seu con 

teúdo. Você poderá propor uma votação para selecionar os ~elhorea 
que serão afixados na aala de aula ou nos murais da escola. 

4, Fixe os· conceitos de infecção, infestação e intoxicação alimentar 
e reforce as doenças que podem aer provocadas pelos diferentes ti
pos de éontaminaçÕo doe alimentos, 

5. Peça aos alun~s que-expliquem cada uma das medidas citadas noite~ 6. 
21 parte 

1, llostre, através de exemplos, como a manipulação dos alimentos pode 
interferir na quantidade de seus nutrientes, aparência, sabor, cus 
to, segurança para o consumo (p, 107-108). -

2. Faça o mesmo, mostrando as diferentes formas de contacinação doe ~ 
11mentoa (p. 108). 

). lloatre como certos Jll"OCedimentos na ~anipulação dos alimentos con
tribuem para a preservação do seu valor nutritivo (p. 114-118). 

4. Analise n i.n!luência de fatores como renda faciliar, n!vel educacio 
nal, educação nutricional, preparação de listas de compras, tabus e 
crenças i.n!luenciam na seleção e compra de alimentos. 

5. Cite os ~rincipsia cuidados que devem ser to=ndos no ar-~:z.c~ento 
dos alimentos e explique cada um deles (p. 116). 

6. ~encione a produção dociciliar de alimentos co~o forma de diminuir 
o custo da alimentação e da melhorar sua qualidade. 

91 aula- Conteúdo : Cocposição do cardápio para café da manhã, almoço, lanche, jantar 

Objetivos coJroitivos 

42. Indic= o nÚJ:!ero de porçÕes de 
cada GrUPO de alimentos que de 
ve !i!;UT&r na refeição diária: 

43. Co::Jpor diterentes cardá~ios P.! 
ra di!erentes dias, incluindo 
as diversas refeiçÕes. 

~- IleTisão 

~: !;licação do pÓs-teste 

Obietivoe afetivos 

Sugestões de atividades 

11 narte: C~eritários sobre o exercÍcio ng 7 
1. Analise as respostas soa itens 1 e 2. 
2. Peça aos alunos para relatarem e comentarem suas observa\Õea no su

permercado e suas conclusões. 
J. Peça a cada aluno para apresentar a c~plementação de ~a frase do 

item 4 e explicar sua resposta, 
4. Faça o ~eSDo em relação ao item 5. 
5. Peça aos alunos para relatarem suas experiências com cons trução de 

horta caseira, criação de aves e animais de pequeno porte. Identi
fique alunos que tenham experiências positivas e peça que as rela
tem para a classe. 

21 parte 

1. Sendo uca aula eminentemente prática, deverá desenvolver-se através 
de exercÍcios. Tome o texto, p. 86-90, e apresente aos alunos na 
1ousa, ou através de cartaz, a quantidade de aliDentos dos diferen
tes grupos, que representam uma porção. 

2. A partir do esque~:~a, proponha, juntamente com os alunos, vários car 
dápios para 'O café da IlLl.nhã, lanche,elmoço ou jantar. 

Sugestõe.s de atividades 

1. Solicite a alguns alunos que apresentem os cnrdápios elaborados no 
exercÍcio ng 8 e analise-os coe a classe. Reforce os conceitos a
plicados corretamente e proponha correções, quando for o caso. En
fati:z.e secpre o café da manhã e alimentos consumidos entre se re
feiçÕes. 

2. A partir doa objetivos especf:ricoa e do inat~ento de avaliação, 
verifique os pontos que necessitam caiar reforço e discuta-os com 
os alunos, Se ter o caso, elabore um roteiro com percuntas ·e pro
cure · respondê-las com a classe. 

3. Faça avaliação informal perguntando o que os alunos achara: da uni 
dade sobre nutrição e alimentação. 

4. Lembre que na prÓxima aula haverá prova sobre os assuntos estudados 
e rec~eode aos alunos que utilizem os exercícios para recordar a 
::.atéris. 

01. Reco::!:ecer que as pessoas, de :cedo geral, p~eeu= práticas al~entaree inadequadas. 
02 • .Acei ts.r que é oecennário ::udar as prÓJ:riae Jlráticas ali.l:entares. 
0). ~cre~itar que é cape.:; de ::u:lar as prÓprias prtÍtice.s ali.l:entarea. 
0(, F.ecc::!:ccer que é i::ports=te a colaboração de fa:Ília na mudança de práticas aliceoteree. 
OS. Aceitar que existe correlação positiva entre coclleci::lentoo· sobre nutrição e con:iiçÕes de caúde 
06, lere~ tar que as condições de nutrição in!lueocis= a eaúde. 
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7' e 81!..'ser1es 
••• 
01 • .Aceitar que o conhec~ento dae coneequênciae da alimentação inaOequaOa ajuda na ~udaoça das práticas al! 

~ente.ree. 
j 

08. !creditar que a educação nutricional pode levar a uma melhoria das condiçÕes almentares da população. 

09. Dispor-se a construir horta caseira. 

10. lceitar que é necessário esforço para mudar. as práticas a~entarea. 

11. Diepor-se a eetuda.r nutrição • a, adotar práticas rec=endadaa. 

12. l!econhecer que o nível educacional influencia as práticas a~entarea. 

13. l!econbeoer que é necessário planejar a seleção • compra de almentos, principa~ente quando o ealário é 
bai:J:o. 

H. Reconhecer que pode ajudar na mudança das prát~.cas almentares da fWÚlia., com base nos conhecimentos s~ 

bre nutrição aprendido~ na escola. 

15. Dispor-se a I:Uda.r as práticas almentares. 

16. Dispor-se a resistir às preeeõee do grupo quando se trata da adoção ou I:anutenção de práticas ~enta-

ree incorretae. 

17. Diepor-ee a el~ preconceitos contra deteri:inados a~entos. 

18. Reconhecer que a al.im~;ntação deve ter prioridade .no orçrunento :familiar. 

19. !creditar que bons hábitos almentares determinam melhores condiçÕes de saÚde. 

20. Dispor-se a utilizar conhecimentos sobré a~entsçãc e nutrição na :for.cação da :futura :fWÚlia. 

Práticas ~enta.res 

01. Inclu:b-, no caté da c.a.nhã, almentcs doe diferentes grupos. 

02. Consuoir, no lanche, alimentos de alto valor nutritivo. 

03. Dicinuir o consumo de doces e refrigerantes no lanche e entre as refeiçÕes. 

04. Consuoir sucos de trutas e sucos naturais .de preferência a refrigerantes ou sucos artificiais. 

05. ldquirir alimentos da época e da região de preferência aos importados e prÓprios de outrse estaçÕes. 

06. Colaborar co: os :pais na pr_eparação de listas de co::.pra de alimentos. 

01 • .Ao co:::~prar almentos, dar preferência aos naturais em relação aos já preparados. 

08. Construir horta caseira. 

09. Selecionar, para consumo, sobromesas de alto valor nutritivo. 

10. l:!.e.!rlpul.ar corret!li:lente os all:::!entos. 

11. Proteger adequadamente os almentos. 

12 • .Adotar :fon:as adequadas de preservação e armazenai:lento dos all:::!entos. 

1) • .ldotar :forras de :preparo de hortaliças que J>ermi tam preservar seu valor nutri tive. 
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ANEXO 3: EXERCICIOS 1!! A 8'ªSERIE 

PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 1~ Serie 
' 

Escola Estadual de Primeiro Grau: -------------------------------------
Nome: Data: I /1981 

------------~-----~---- ----

EXERC!CIO NQ 1 
TEMA: INFLUENCIA DA ALIMENTAÇ~O SOBRE A SAODE E O DESEMPENHO NA ESCOLA 

1. Pinte a criança que tem boa saüde: 

zy.-., . . 
. 

Maria toma leite, ~orne ovos e 
frutas 

2. Pinte a criança que se alimenta bem: 

3. Recorte e cole: 

Criança que se alimenta mal 

Anita chupa balas e pirulitos~ 
e toma refrigerantes 

Joãozinho não gosta de estudar 
e tira notas baixas 

Criança que se alimenta bem 

OBSERVAÇ~O: Os pais podem ajudar a criança a fazer o exercício lendo as instru 
ções quando a criança não for capaz de fazê-lo. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇJ\0 NUTRICIONAL - l~ Série 
I 

Escola Estadual de Primeiro Grau: --------------------------------------
Nome: --------~---~-~--- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 2 
TEMA: GRUPOS DE ALIMENTOS •. DIET,l\ BALA~CEADA 

1. Pinte de AMARELO todos os alimentos parecidos com carne e o leite, pinte de 
VERDE os parecidos com bamna. e·n?polho e pinte de VERMELHO os parecidos com 
doces, pao e batata: 

2. Pinte o café da manhã melhor para a saúde: 

i~-·· . ,.... I 
I . 
I : 

3. Pinte o lanche melhor para a saüde: 

OBSERVAÇAO: Os pais podem ajudar a criança a fazer o exercício lendo as instru 
ções quando a criança não for capaz de fazê-lo. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL - 1~ S~rie 

Escola Estadual de Primeiro Grau: --------------------------------------
Nome: Data: I /1981 ----------------------------------------- ------

EXERCI CIO NQ 3 
TEMA: AQUISIÇAO E MUDANÇA DE PR~TICAS ~LIMENTARES 

1. 

Ana come 
inteiro 

tem dentes fortes e bonitos: 

Josefina come doces apõs as refei 
ções e, em seguida, escova os den 
tes. 

2. Faça um círculo em volta dos alimentos.que fazem mais bem para a saude: 

3. 
Que caminho Daniel deve seguir par~ ~onseguir os 
alimentos indicados para um bom desJeJum? 
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-PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 2~ Serie 
' 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ----------------------------------------
Nome: ----------~--------Data: _/_/1981 

EXERCTCIO NQ l 

TEMA: INFLUENCIA DA ALIMENTAÇ~O SOBRE A SAODE 

l. A criança que se alimenta bem estã geralmente bem disposta, gosta de brincar 

e de estudar. 

Pinte a criança que se alimenta bem: 

Maria toma leite, come ovos 
e frutas 

Anita chupa balas e pirulitos 
e toma refrigerantes 

2. Pinte a figura que mostra a criança que se alimenta bem: 

,,,., . 

3. A criança que se alimenta bem: 

(a) e alegre 

(b) gosta de brincar 

(c) não gosta de estudar 
(d) fica sempre doente 

(e) e triste 

(f) não gosta de brincar 

(g) gosta de estudar 
(h) tem saiíde 

4. Recorte figuras de alimentos (comidas e bebidas) que podem ser usados no ca 

feda manhã e no lanche e leve-as para a escola na prõxima aula sobre ali 

mentação. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇAO NUT~ICIONAL - 2~ Série 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ----------------------------------------
Nome:----,------------------- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 2 
TEMA: GRUPOS DE ALIMENTOS. ·DIETA'BALANCEADA 

1. Ivone gosta de tudo, come de tudo. Cristina nao gosta de muitos alimentos e 
por isso não come alimentação variada. Quem val ter mais saüde? 
(a) Ivone 
(b) Cristina 

2. Pergunte a seus pais ou a uma pessoa conhecida o que e alimentação equiZibrg_ 

da e responda: Quem tem boa saúde? 
(a) quem come alimentação equilibrada 
(b) quem não come alimentação equilibrada 

3. Vi ã cantina de sua escola ou a uma lanchonete prExima a sua casa e anote: 

Três alimentos que fazem bem 
para a saúde: 

1) ------------------
2) ---------

3) ------------------

•·····• ... •· ---------------------, 
Tr·~s a 1 imentos que têm pouco 
valor para a saúde: 
l) 

?.) 

3) 

4. Você fica bem disposto, tem vontade de estudar' e brincar quando: 
(a) se alimenta bem 
(b) se alimenta mal 

5. Faça uma lista dos alimentos (comidas e bebidns) que podem ser usados no c~ 

feda manhã. Escolha alguns deles para seu cafe da manhã e escreva-os aqui: 

6. Vi ã cantina da escola (ou a um supermercado) e anote os alimentos que sao 
vendidos li e que servem para o lanche. Escolha alguns para seu lanche e 
escreva-os aqui: ---------------------------------------------------
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PROGRAMA DE EDUCAÇJ\0 NUTRICIONAL - 2~ SERIE 
I ' 

Escola Est~dual de Primeiro Grau: 
--~-----------------------------------

Nome: --__,~-----~-~---------- Data: _/_/ 1981 

EXERC!CIO NQ. 3 

TEMA: AQUISIÇJ\0 E MUDANÇA DE PRATICAS ALIMENTARES 
\ 

l. Você acha que as cr.ianças brasileiras comem muito 
) sim ) não 

Você acha que comer muito doce e bala faz bem para 
• 

) sim ( J não 

Você acha que nunca se deve comer doces e balas? 

) sim ) não 

Qual a hora certa para se comer doces? 

2. o que e melhor .para a saüde? 
( ) suco de frutas 
( ) coca-cola 
( ) f anta 
( ) Q-suco 

doce e balas? 

) não sei 

a saüde? 
) não sei 

) na o sei 

3, Marque três sobremesas que são melhores para a saüde: 
( ) chicletes 
( ) pudim de lei te 
( ) chacal ate 
( ) pirulito 
( ) bala 

( ) compota 
( ) gela ti na 

4. Comer doces, chupar balas e chicletes, tomar refrigerantes o dia inteiro: 
faz bem para a saüde 

) faz mal para a saüde 

5. Recorte a figura de uma criança bem alimentada e de uma criança mal alimenta 
da, Cole aqui as figuras: 
Criança bem alimentada Criança mal alimentada 
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Escreva o que acontece com cada uma dessas crianças. 
I 

' \ 
6. Na prõxima aula sobre alimentação, vamo5 fazer um piquenique na escola. Tra 

ga um lanche simples, mas variado, como você aprendeu nas aulas sobre alimen 
tação. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NU~RICIONAL - 3~ E 4~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ---------------------------------------
Nome:------------------ Data: _/_/1981 

EXERCTCIO NQ 1 
,, 

TEf~A: INFLUENCIA DA ALIMENTAÇ~O CORRETA SOBRE A SADDE E O DESEMPENHO ESCOLAR. 
\ 

1. Faça as seguintes perguntas a uma pessoa conhecida e anote o que ela respo~ 
. ') 

der: 
a) Você jã leu 

·( ) sim 
alguma coisa sobre nutrição e alimentação? 

) não ) não se lembra 

b) Você acha importante ter conhecimentos sobre esse assunto? 
( ) sim ) não ( ) não sabe 

c) Se respondeu sim ou nao, por que? 
~-------------------------------

2. Cole nos espaços abaixo a figura de uma criança bem alimentada e de uma crian 
ça mal alimentada. Escreva, em baixo de cada figura, qual criança tem boa 
saüde e qual não tem boa saüde. 

3, Ligue: 

j Criança bem a_l imentada: J 

I Criança ma 1 a 1 imentada j 

4. Leia o texto: Férias na fazenda. 

• não tem vontade de estudar 
tem boa saude 

• estã sempre alegre 
. e desanimada 
. presta atenção na aula 

5. Recorte figuras de alimentos que podem ser servidos no cafe da manhã e no lan 
che (comidas e bebidas) e leve para a prõxima aula sobre alimentação. 
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- PROGRAMA DE EDUCAÇAO NUTRICIONAL - 3~ E 4~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ---------------------------------------
Nome: ____ ____;_---~~----~--~- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 2 

TEMA: DIETA BALANCEADA. GRUPOS DE ALIMENTOS 

l. L i gue: 

Criança que consome a 
limentação equilibraaa 

Criança que não conso 
me alimentaç~ equilT 
brada -

. I 

• tem boa saüde 
estã sempre bem disposta 

• não. tem vontade de estudar 
• gosta de estudar 
• estã sempre desanimada 
• gosta de brincar 

2. Faça uma lista de alimentos (comidas e bebidas) que podem ser usados no cafe 
da manhã ou no lanche: 

1) -----------------
2) -----------------

3) -----------------

4) ------------------

5) ------------~----

6) -----------------

7) ------------------8} ________________ _ 

9) ~---------------
10) --~-------------

Verifique os que existem na cantina da escola e marque-os com um X. 

3. Como você pode tomar um lanche melhor? 
( ) levando o lanche de casa 
( ) comprando o lanche na çantina 

4. Escolha alguns dos alimentos que você escreveu no item 2 e forme três tipos de 
cafê da manhã e três tipos de lanche: 

CAFt DA MANHl\ LANCHE 

lQ TIPO 2Q TIPO 3Q TIPO l Q TIPO 2Q TIPO 3Q TIPO 

5. Leia o texto: Chegada na fazenda. 
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.PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 3! E 4~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 
~-------------------------------------

Nome:--:--------'-----~----------- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 3 

TEMA: PRODUÇ~O DOMICILIAR DE ALIMENTOS\ 
\ 

1. Você mora: 
( ) em casa 
( ) em apartamento 

Se voce mora em tasa, sua casa tem jardim ou espaço livre com terra? 
( ) sim 
( ) não 

Em caso positivo, voce gostaria de plantar verduras nesse espaço livre? 
) sim 
) nao 

Seus pais gostariam que você plantasse verduras no quintal? 
( ) sim 
( ) não 

Seus pais sao capazes de ajudar a fazer uma horta? 
( ) sim 
( ) nao 

2. Você conhece algum engenheiro agrônomo? 
( ) sim 
( ) não 

Se você conhece, pergunte onde se pode conseguir ajuda para construir uma 
horta. Anote: 
Endereço: 
Pessoa que deve ser procurada: Tel.: --------------------------

3. O cafe da manhã que os avõs do Renato e da Clãudia prepararam: 
( ) e bom para a saüde 
( ) não tinha alimentos variados 
( ) não tinha alimentos nutritivos 
( ) tinha alimentos de todos os grupos 

4. Marque os alimentos melhores para a saude: 
( ) ovos ( ) balas 
( ) frutas ( ) pirulito 
( ) refrigerantes ( ) iogurte 
( ) suco natural ( ) chicletes 
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5. Ma~que com um X o que você acha certo: 
- I 

{ ) na fazenda os alimentos são mais baratos do que na cidade. 
( ) na fazenda os alimentos são mais frescos do que na cidade. 
( ) na fazenda são usad~s muitos alimentos enlatados. (conservas) 
( ) na·. cidade tambem se pode produzir verduras e frutas. 

' . \ 

6. Na prõxima aula sobre alimentação, ~amos. fazer um piquenique na sala de aula. 
Traga um lanche simples, mas.variado e nutritivo, como você aprendeu nas au 
las sobre alimentação. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUT~ICIONAL - 3~ E 4~ StRIES 

Escola Est~dual de Primeiro Grau: -------------------------------------Nome: Data: I /1981 
-----~~------------------- -- --

. EXERC!CIO NQ 4 

TEMA: AQUISIÇJ\0 E MUDANÇA DE PR~TJCAS ALIMENTARES 
\ 

1. Os japoneses que moram no Japão comem os mesmos alimentos que os 
que nasceram e moram no Brasil? 

) sim ( ) nao 

Você acha que as pessoas podem mudar as prãticas alimentares? 
( ) sim ) não 

japoneses 

2. O que você costuma tomar no. cafe da manhã? ------------------------------
O café damanhã que voce costuma tomar (tem/não tem) alimen 
tos dos três grupos e (contem/não contem) alimentos nutriti 
vos. 

3. Marque o que voce costuma comer ou beber durante o dia, entre as refeições: 

( ) refrigerante ( ) balas 
( ) cafê-com-leite ( ) chicletes 
( ) toddy ( ) suco de fruta 
( ) doces ( ) frutas 
( ) iogurte ( ) Q-suco 

As coisas que você costuma comer ou beber durante 
( ) fazem bem para a saüde 
( ) não fazem bem para a saüde 
( ) algumas fazem bem para a saüde e outras na o 

4. Vou pedir a meus pais para me ajudarem a: 
) tomar um cafe da manhã com alimentos variados 
) tomar um Janche bastante nutritivo 

o dia, entre as refeições: 

) conseguir dinheiro para comprar bala~ chicletes, doces 
) consumir sucos de frutas de preferência a refrescos artificiais 

5. Se eu fizer tudo aquilo que aprendi sobre alimentação e nutrição: 
vou ser forte e cheio de saüde 
vou ter pouca saüde 

6. Leia o texto: A vida na fazenda e responda: 
a) Os pais de Renato e Clãudia (recomendam/não recomendam) que 

eles comam frutas ao invês de balas e doces. 
b) Eles dizem que a hora certa para comer doces e ------------------------
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PROGRAMA DE EDUCAÇAO NUTRICIONAL - 5~ E 6~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 

Nome:-----~--~~-------- Data: _/_/1981 

EXERCTCIO NQ 1 
TEMA: INFLUENCIA DA ALIMENTAÇAO SOBRE A'APAR[NCIA PESSOAL, PERSONALIDADE, APREN 

' . \ 

DIZAGEM, VIGOR, PRODUTIVIDADE, SAODE 

1. Procure num dicionãrio ou enciclopédia as palavras NUTRIÇAO e ALIMENTAÇAO. 
Leia as explicações e responda: Qual a diferença entre nutrição e alimentação? 

2. Escreva na frente de cada afirmação: alimenta-se bem ou alimenta-se mal. 

a) Cristina tem pele rosada; Ela 
~~-----------------------------------

b) Pedro aprende com facilidade. Ele -----------------------------------
c) Justina se irrita com facilidade. Ela --------------------------------
d) Jucelia estã s~mpre indisposta e sem vontade de estudar e brincar. Ela 

e) Mãrio. não fica doente com facilidade. Ele ----------------------------
3. Muitas crianças moram em favelas e não têm o que comer. Mas outras crianças 

comem bem, porque seus pais têm recursos para comprar todos os alimentos 
necessãrios e são orientados sobre os alimentos que são melhores para a saüda 

Quais as crianças que aprendem mais, tiram notas melhores e se 
mais pelo estudo? 
a) as crianças da favela 
b) as outras crianças 

L Você jã viu uma criança pobre pedindo esmola na rua? 
sim ( ) não 

interessam 

Se você jã viu, descreva como ela parecia e explique porque sua aparência era 
tão ruim. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇJ\0 NUTRICIONAL - 5~ E 6~ SERIES 
. I ' 

Escola Estadual' de Primeiro Grau: ---------------------------------------
Nome:----~-~-------~----- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 2 

TEMA: DIETA BALANCEADA. GRUPOS DE ALIMENTOS 
' 

1. Faça uma lista dos alimentos (sõlidos e líquidos) que costumam ser servidos 
no café da manhã, em sua casa. 

Escolha alguns deles e forme um café da manhã bem nutritivo. 

2. Uma refeição, para ser completa e equilibrada, deve conter: 
a) alimentos caros 
b} o mãximo de alimentos 
c) alimentos variados 
d} poucos· a 1 imentos, mas em grande quantidade 

3. Cite três alimentos de cada um dos grupos abaixo: 

CONSTRUTORES REGULADORES ENERGtTICOS 

.. 

4. Por que o café da manhã é uma refeição importante? 

5. Qual a utilidade de se dividir os alimentos em diversos grupos? 

6. Os alimentos que contém mais proteínas formam o grupo dos 
Os alimentos que contém mais vitaminas e sais minerais formam o grupo 

Os alimentos contem mais 
... formam o grupo dos que açucar 
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7. Pergunte a três pesso?s quais dos alimentos abaixo têm alto valor nutritivo 
e quais têm pouco valo~ nut~itivo. Em seguida marque o que você acha. 

Marque com um X os alimentos considerados de alto valor nutritivo. 

l~ Pessoa 2~ Pessoa 3~ Pessoa Sua Opin.ião 
\ 

Ovos 
I 

-· 
Refrigerantes 
Soja 
Frutas 
Iogurte 
Pirulito 
Suco de Laranja 
Coca-cola 
Guaranã 
Chicletes 
Queijo 
Carne 
Verduras 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 5ª E 6ª SERIES 
. t . 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 
----------------------~---------------

Nome: ---~~-----~-------- Data: _/_/1981 

EXERC!CIO NQ 3 
TEMA: DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS 

\ 

1. Quem em sua casa faz feira ou compra verduras, frutas e legumes no supermer 
cado? 

--~----------------------~--------------------------------

2. Faça uma relação dos legumes, frutas e verduras que costuma comprar e marque 
na frente do nome os que, na ultima semana, foram mais caros (com sinal +) e 
os que foram mais barato (com sinal -). Escreva apõs o sinal, se o alimento 
e da epoca ou nao, e se e colhido no Estado de Sio Pau~o ou se vêm de outros 
Estados ou de outros países. 

ALU1ENTOS + ou - t DA tPOCA? E DO BRASIL? 
SIM NAO SIM NAO 

Quais alimentos sio mais caros, os da epoca e da região ou os que estio fora 
de epoca e vêem de fora do Estado? 

3. Tome somente os alimentos mais baratos da lista acima e escreva-os no quadro 
abaixo: 

ALIMENTOS CONSTRUTORES ALIMENTOS REGULADORES ALIMENTOS ENERGtTICOS 
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-3. Você mora: 
( ) em casa 
( ) em apartamento 

Se você mora em casa, sua casa tem jardim ou espaço livre com terra: 
) sim ) não 

Em caso positivo, voce gostaria de plan~ar verduras nesse espaço livre: 
( ) sim ( ) 'não 

Seus pais gostariam que você plantasse verduras no quintal? 
( ) sim ( ) não 

Seus pais sao capazes de ajudar a fazer uma horta? 
{ ) sim ( )-não 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 5~ E 6~ SERIES 
. ' 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ----------------------------------------Nome: Data: I /1981 
---~-----~------~~~------ -- --

. EXERCICIO NQ 4 

TEMA: MUDANÇA DE PR~TICAS ALIMENT~RES 

1. As crianças e também os adolescentes e adultos, em geral: 
( ) evitam comer entre as refeiÇões 
( ) chupam balas e tomam refrigerantes entre as refeições 
( ) quando comem.alguma.coisa entre as refeições, escolhem sõ alimentos nu 

tritivos 

2, O que você costuma comer entre as refeições? 
--------------------~------

As coisas que você costuma comer entre as refeiÇões: 
( ) são muito nutritivas 
( ) são pouco nutritivas 
( ) algumas são mais nutritivas outras sao menos 

3. Você acha que: 
) nunca se deve comer doces 
) os doces tambem devem fazer parte da nossa alimentação 

4. A hora mais adequada para se comer doces e: 
( ) entre as refeições 
( ) antes das refeições 
( ) - as refeições apos 

5, Complete: 
. (t/não e) . recomendãvel comer doces entre as refeições porque ------

6, Assinale o que você acha mais nutritivo: 
) refresco artificial 

( ) refresco natura 1 
) refrigerante 

Portanto, durante as refeições ou no lanche e melhor tomar 
do que ou --------------------
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7. Faça as seguintes perguntas a um medico, enfermeira, professor de ciências 
' ou dentista e anote as respostas: 

a) Você acha que as prãticas alimentares dos brasileiros são corretas? 
b} Em caso negativo, quai~ os motivos que levam a essas prãticas? 
c) O que você sugere para tentar mudar as prãticas alimentares dos brasilei 

ros? 

8. Muita gente pensa que comer manga com leite faz mal.. Serã isto verdade? 

Escreva todas as crendices do povo, que voce conhece, sobre alimentação. Com 
plete a lista, perguntando aos outros. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 5~ E 6~ SERIES -- ' 
Escola Estadual de Primeiro Grau: 
Nome: Data: I /1981 

-------'--------~------- -- --

EXERC!CIO NQ 5 
TEMA: OBTENÇ~O E MANIPULAÇ~O DOS ,ALIMENTOS 

1, Observe a empregada ou a pessoa que prepara e guarda os alimentos em sua ca 
sa e responda: 
a) Os alimentos são protegidos da poeira e dos insetos? ( ) sim ( ) não 
b) A pessoa lava.as mãos cuidadosamente antes de pegar os alimentos? 
c) A sobra dos enlatados e colocada em utensílio de louça, vidro ou plãstico? 
d) E colocada na geladeira? 
e) Os alimentos são sempre colocados em vasilhas limpas? 

Com base na sua observação você pode concluir que, em sua casa, os alimentos: 
a) são bem protegidos e conservados 
b) não são bem protegidos e conservados 
c) alguns são bem protegidos e conservados outros nao 

2. As famílias que gastam mais dinheiro com alimentação consomem alimentos mais 
nutritivos do que as que gastam pouco dinheiro com alimentação. 
(a) certo 
(b) errado 

Uma forma de comprar alimentos mais nutritivos, mesmo com menor 
de dinheiro, e planejar as compras. 
(a) certo 
(b) errado 

quantidade 

3, a) Ovos, queijos, carnes não devem ser excessivamente cozidos porque ----
b) Cenoura e batatas devem ser cozidas, de preferência, com casca porque 

. c) As hortaliças devem ser preparadas prõximo ao consumo porque ------
d) As hortaliças devem ser cozidas com pouca ãgua e pelo menor tempo possí 

vem porque --------
e) Deve-se aproveitar a ãgua com a qual se cozinha as hortaliças porque 

4. r melhor para a saüde: 
Comer hortaliças e frutas: 
(a) cruas 
(b) cozidas 

Consumi r: 

(a) fruta integral 
(b) suco de fruta 

A-36 

~-



Preparar sucos: 
(a) bem antes do consumo 
(b) no momento de serem consumidos 

5. As pessoas que moram em casas poderiam melhorar sua alimentação produzindo a 
limentos em casa. De q~e forma isso pode ser feito? 

I 

a) --------------------------~-------------------------------
b) ----------------------------------------------------

c) -----------------------------------------------------------
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· ~ROGRAMA DE EDUCAÇJI:O. NU1RICIONAL - 5~ E 6~ SER! ES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 
----------------~~-------------------

. Nome: Data: I /1981 --------------------------- --

· EXERCfCI O NQ 6 
TEMA: ELABORAÇJI:O DE CARD~PIOS PARA AS DIFERENTES REFEIÇOES 

1. Vã a feira e ao supermercado t:: rct~Yct uma llsl:a, a niais completa possivel, de 
todos os alimentos disponíveis. 

• 2. Divida os alimentos nos seis grupos: 

GRUPO l GRUPO 2 GRUPO 3 · GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

3. Acho que voce nao gosta de comer todos os dias .a mesma coisa, não e mesmo? 

Mas para variar a alimentação todos os dias, não basta ter imaginação; e pr~ 
ciso que, em cada refeição você inclua alimentos construtores, reguladores e 
energéticos. Usando os alimentos que você levantou no supermercado e na fei 
ra, componha 5 diferentes cardãpios para o almoço ou jantar. 

1~ REFEIÇJI:O 2~ REFEIÇJI:O · 3~ REFEIÇAO 4~ REFEIÇJI:O 5~ REFEIÇJI:O 

. 

4; Componha tambêm três tipos de cafê da manhã; variando os alimentos: 
19 c·afê da manhã: 
29 cafe da manhã: 
39 cafe da manhã: 

A-38 



· PROGRAMA DE EDUCAÇlíO NUT,RI CIONAL - 7~ E 8~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: --------------------------------------
Nome: Data: I /1981 -------------------------------------- ------

EXERC1 CIO NQ 1 
TEMA: INFLUENCIA DA ALIMENTAÇfíO\SOBRE ,)\PARtNCIA PESSOAL, PERSONALIDADE, ctREBRO 

E APRENDIZAGEM, VIGOR E PRODUTIVIDADt, SADDE E ENFERMIDADE 

1. Procure num dicionãrio ou enciclopédia as palavras nutrição e alimentação. 

Leia as explicações e responda: Qual a diferença entre estes dois termos? 

2. Quem se alimenta bem (marque .todas as afirmações corretas): 

(a) Tem pele rosada e boa aparência 
(b) Tem maior facilidade para aprender do que a pessoa que se alimenta mal 
(c) Tem tendência a manter seu peso um pouco acima do normal 
(d) Tem um comportamento mais equilibrado do que a pessoa mal alimentada 
(e) Estã sempre bem disposto, com vontade de estudar, trabalhar e brincar 
(f) Tem maior resistência ãs doenças.do .que a pessoa mal nutrida. 

3. Você acha importante estudar sobre nutrição e alimentação? Justifique suares 
posta. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇAO NUTRICIONAL - 7~ E 8~ SERIES 
I , 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 

Nome: Data: I /1981 
-~----------------- --

EXERCTCIO NQ 2 

TEMA: DIETA BALANCEADA. GRUPOS DE ALU1ENTOS 
\ 

l. Faça um desenho da roda de alimentos e cite 5 alimentos de cada grupo. 

2. o que e alimentação equilibrada? 

3. Por que o café da manhã e uma refeição importante? 

4. Qual o critério bãsico para se incluir os alimentos nos diferentes grupos. 

5. O que pode ocorrer com um individuo que consome uma dieta desequilibrada? 

APRENDA DIVERTINDO-SE: 
- Verti cais 

1) Apavorado, com medo 

2) Sobrenome de origem portuguesa . 

3) Alimento que e consumido e o modo como 
esse alimento e utilizado pelo organismo 

4) Cortei, 1 imitei, reprimi 

5) Em posição horizontal 

-Horizontais 

1) Burro 
6) 

7) 

Completo bem estar fisico, mental e social 

Possuir 
8) Substâncias químicas que são fornecidas 

~o organismo através . dos alimentos 

9) o que e consumido como alimento 
10) O que a pessoa toma quando estã doente 
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.PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 7~ E 8~ SERIES 
I 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ---------------------------------------
Nome: ------------------- Data: _/_/1931 

EXERC!C I O NQ 3 
TEMA: DIETA BALANCEADA. GRUPOS DE ALIMENTOS (cont.) 

1. Faça uma lista dos alimentos (sõlidos e líquidos) que costumam ser servidos 
no cafe da manhã em sua casa. 

-
-2. Escolha alguns deles e forme diferentes tipos de cafê da manhã e de lanches 

equilibrados do ponto de vista nutricional e de alto valor nutritivo. Procu 
re incluir alimentos de custo mais baixo. 

3. Um dos princípios bãsicos mais simples e mais importantes para se 
uma dieta equilibrada consiste em se consumir alimentação 

consumir 

--------

4. Uma refeição, para ser completa e equilibrada, deve conter: 
(a) alimentos caros 
(b) o mãximo de alimentos 
{c) alimentos variados 
(d) poucos alimentos, mas em grande quantidade 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 7ª E aª SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 
----------------~---------------------

Nome: ------~------------- Data: _/_/1931 

EXERCTCIO NQ 4 

TEMA: DISPONIBILIDADE DE AL1MENTOS: REGI~O, rPOCA, PRODUÇ~O DOMICILIAR 

1. Vã ã feira e faça uma relação das frutas, verduras e legumes que estão ã ven 
da. Pergunte aos feirantes a epoca prõpria para a produção de cada alimento, 
se sao produzidos no Estado de São Paulo e o preço. 

GRUPO (CONSTRUTOR, LOCAL DE PRODUÇ~ rPOCA DE ALIMENTO REGULADOR, ENERGE 
PRODUÇ~O 

(S.PAULO/FORA DE PREÇO 
TICO) - S. PAULO) 

2. A partir dos dados levantados responda: 
A- São mais baratos os alimentos: 

(a) da epoca 
(c) da região 

(b) de fora aa epoca 
(d) de fora da região 

B- Os alimentos da epoca e da região, em geral: 
(a) existem em maior quantidade (b) existem em menor quantidade 
(c) apresentam melhor qualidade (d) apresentam qualidade inferior 

3. Verifique o preço de lKg de alguma fruta que possa ser usada para fazer doce. 
Calcule o custo de lKg de doce feito em casa, somando o custo da fruta, do 
açücar e do gãs (faça uma estimativa} e do tempo gasto. Verifique o 
da mesma quantidade de doce comprado pronto. 

preço 

Com base nos seus cãlculos, responda: Quais são mais caros, os alimentos pr~ 

parados em casa ou os comprados prontos? -------------------------------
4. Qual o preço de l copo grande de suco de laranja numa lanchonete? 

Cr$ Qual o preço de l duzia de laranja? Cr$ _______ _ 
Quantos copos de suco podem ser feitos com 1 duzia de laranja? --------
0 que e mais barato: o suco preparado em casa ou aquele preparado na 1 ancho 
nete? -------------------------------------------------------------
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O. NUT,RICIONAL - 7~ E 8~ SER! ES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: 
----------~-----------------------------

Nome: Data: I /1981 
---------~----------------- --

.EXERCTCIO NQ 5 

TEMA: AQUISIÇ~O E MUDANÇA DE PR~TICAS ALIMENTARES: CAFE DA MANH~ E ALIMENTOS CON 
SUMIDOS ENTRE AS REFEIÇOES 

1. Muitas pessoas tomam refrigerantes no almoço, no jantar, no lanche e ate en 
tre as refeições. 
A - Os refrigeral')tes sao: 

(a) muito nutritivos (b) de baixo valor nutritivo 

B - t possível substituir os refrigerantes por algo mais nutritivo? 
(a) sim (b) nao 

C- Se for possível, cite alguns substitutos para os refrigerantes: ----

2. Pergunte a um medico, enfermeira ou professor de ciências: 
a) Você acha que as prãticas alimentares dos brasileiros são corretas? 
b) Em caso negativo, quais os motivos que levam a essas prãticas? 
c) O que você sugere para tentar melhorar as prãticas alimentares dos brasi 

1 ei ros? 

3. o que os brasileiros costumam comer ou beber: 
a) No cafe da manhã: 

----~--------------------------------------
b) No almoço ou jantar: -----------------------------------------
c) Entre as refeições: 

~-------------------------------------------

4. Você acha que nas diferentes refeições os brasileiros, em geral: 
a) incluem alimentos de alto valor nutritivo 
b) incluem alimentos dos três grupos bãsicos 
c) hã deficiência em quantidade e qualidade 

5, Muita gente pensa que ingerir leite com manga faz mal. Serã isto verdade? 

Escreva todas as crendices do povo, que voce conhece, sobre alimentação. Com 
plete a lista perguntando a outras pessoas. 
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' 
PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 7ª E 8~ SERIES 
. I 

Escola Estadual de PrimeiroGrau: 
Nome: ----~--~~-~--~----- Data: _/_/1931 

. EXERCTCIO NQ 6 

TEMA: OBTENÇ~O E MANIPULAÇ~O DOS ,ALH1ENTOS 
'. \ 

1. Observe a empregada ou a pessoa que prepara e guarda os alimentos em sua ca 

sa e responda: 
a) Os alimentos sao protegidos da poeira e insetos? 

(a) sim (b) na o 

b) A pessoa lava as ma os antes de pegar nos alimentos? 

(a) sim (b) na o 

c) A sobra dos enlatados e colocada em vasilha de louça, vidro ou plãstico 

(a) sim (b) não 

d) Os enlatados sao colocados na geladeira depois de abertos? 
(a) sim (b) não 

e) Os alimentos sao sempre colocados em vasilhas limpas? 

(a) sim (b) não 

Com base na sua observação, você acha que os alimentos, em sua casa: 
(a) são bem protegidos e conservados 
(b) nao sao bem protegidos e conservados 
(c) alguns são bem protegidos, outros não 

2. Quando uma pessoa compra, prepara, guarda os alimentos ela estã ------
os alimentos. --------

3. A forma como o alimento e manipulado interfere: na quantidade de seus nutri 
entes, na sua aparência, no seu sabor, no seu custo, na segurança que oferece 
para o consumidor. Você conclui que a manipulação adequada dos alimentos: 

(a) e muito importante para a saGde 
(b) tem pouca importância para a saGde 

4. Faça um cartaz mostrando os vãrios processos de contaminação dos alimentos: 
(a) por planta ou animal contaminado 
(b) por insetos, moscas, baratas, roedores 
(c) pelo contato com ãgua poluída 
(d) por manipulação incorreta. 
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5. A - As infecções ali~entares ocorrem através de ---------------------------(parasitas, microorganismos, agentes quimicos) e podem provocar as se 
guintes doenças: 

BJ- As .infestações alimentares ocorrem atraves de--------~~--
e podem provocar as seguintes doenças: 

C - As intoxicações alimentares ocorrem através de 
\ . -----------------------

e podem provocar as seguintes doenças e problemas de saüde: 

6. Cite 5 medidas prãticas que podem contribuir para se evitar a 
dos alimentos: 
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PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUTRICIONAL - 7~ E 8~ SERIES 
j 

Escbla Estadual de Primeiro Grau: -------------------------------------------Nome: Data: I /1981 
--~------------------------------------------ ------

EXERCTCIO N9 7 
TEMA: OBTENÇ~O E MANIPULAÇ~O DOS·ALIMENTOS {Cont.) 

1. As pessoas que gastam mais dinheiro com alimentação consomem alimentos mais 
nutritivos. 
(a) certo (b) errado 

2. Uma forma de comprar alimentos mais nutritivos, mesmo com menor 
de dinheiro, e planejar a compra: 

quantidade 

(a) certo (b) errado 

3. Vã ao supermercado e observe os alimentos que as pessoas compram. 
Você vai observar pessoas mais humildes (com menos dinheiro) e pessoas mais 

ricas. Quem compra em maior quantidade: 
- Refrigerantes ( ) mais ricos ( ) mais pobres 

Biscoito e bolacha ( ) mais ricos ( ) mais pobres 

Refresco artificial ( ) mais ricos ( ) mais pobres 

Balas e pirulitos ( ) mais ricos ( ) mais pobres 

- Alimentos que nao 
são muito - . ( ) mais ricos ( ) mais pobres necessan os 

Formule suas conclusões com ·base nas suas observações: 

4. Complete: 
a) Ovos, queijos, carnes não devem ser excessivamente cozidos porque ----
b) Cenoura e batatas devem ser cozidas, de preferência, com casca porque --
c) As, hortaliças devem ser preparadas prõximo ao consumo porque------
d) Deve-se aproveitar a ãgua com a qual se cozinha as hortaliças porque 

~-

e) As hortaliças devem ser cozidas com pouca ãgua e pelo menor tempo possivel 

porque-------------

5. r me 1 hor para a saüde: 

A - Comer hortaliças e frutas 

(a) cruas (b) cozidas 

8-- Consumir 

(a) fruta integra 1 (b) suco de fruta 

c - Preparar sucos: 
(a) bem antes do consumo (b) no momento de serem consumidos 
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6. As pessoas que moram em casas poderiam melhorar sua alimentação produzindo 
' 

alimentos em casa. De que forma isso poderia ser feito? 

a) -----------------------------------------------------------

b) ~------------~------------------------------------
c) -----------------------------------------------------------
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. PROGRAMA DE EDUCAÇ~O NUT~ICIONAL - 7~ E 8~ SERIES 

Escola Estadual de Primeiro Grau: ---------------------------------------
Nome: Data: I /1981 ------------------------------------------ ----

EXERCTCIO NQ 8 
. . 

TEMA: COMPOSIÇ~O DE CARD~PIOS PARA AS, DIFERENTES REFEIÇDES 
I 

1. Vã ã feira~ ao supermercado e faça uma lista, a mais completa possível, de 
todos os alimentos disponíveis. 

2. Divida os alimentos nos seis diferentes grupos: 

CONSTRUTORES REGULADORES ENERG[TICOS 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 · GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

3. Acho que· voce nao gosta de comer todos os dias a mesma coisa, nao e m~smo? 

Mas para variar a comida _todos os dias, não basta ter imaginação;~ preciso 
que, em cada refeição você inclua alimentos construtores, reguladores e ener 
g~ticos. Usando os alimentos que voe~ levantou na feira e no supermercado, 
componha 5 diferentes refeições para o almoço ou jantar: 

4. Componha tamb~m tr~s tipos de caf~ da manhã, variando os alimentos: 
19 caf~ da manhã: --------------------------------------------------
29 caf~ da manhã: --------------------------------------------------
39 caf~ da manha: 

--------------------------------------------~----
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ANEXO 4: TESTES 18 À 88 SÉRIE 

PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE 
AVALIAÇAO - 1~ SERIE 

I NSTRUÇDES ORAIS A SEREM DADAS PELO PROFESSOR 

1~ Questão: 
11 Vocês estão vendo ·duas pessoas. A do 1 ado esquerdo se a 1 i menta bem; a do 1 a do 

di rei to se ali menta mal. Atenção! Marque com um X a pessoa que tem boa saüde 11
• 

2~ Questão: 
11 0 menino se chama João; a menina se chama Maria. João tira boas notas, Maria 

tira notas baixas. Marque com um X a criança que se alimenta be.m 11
• 

3~ Questão: 
11 Pinte a criança que come alimentação variada 11 (que come de tudo). 

a -4- Questao: 
11A menina gosta de brincar; o menino estã sempre desanimado. Coloque um X na 

criança que se alimenta bem 11
• 

5~ Questão: 

"Marque com um X o quadrinho que tem o café da manhã melhor para a saüde 11
• 

6~ Questão: 

"Marque com um X o quadrinho que tem o 1 anche me 1 hor para a saüde 11
• 

7~ Questão: 

. Marque 11Certo 11 ou 11errado 11
• Atenção! 11A criança que chupa ba 1 as e come doces e!!_ 

tre as refeições (entre o almoço e o jantar) tem dentes bonitos 11 (se for neces 

sãrio dê um exemplo na lousa). 

a -8- Questao: 

Marque 11certo 11 ou 11errado 11
• Atenção! 11A melhor hora para comer doces ê depois cb 

almoço ou do jantar 11
• 

9~ Questão: 

Você estã vendo quatro sobremesas: goiabada, mamao, doce de coco, bala. 

a que faz mais bem par a a s aüde. 

Pinte 

l 
A-49 



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AVALIAÇJ\0 -1 ~ StRI E 
EM SAÚDE 

ESCOLA: . 
ENDEREÇO~:~~==========-:----~------- -PROFESSOR(iA~):~=====~===~============ ALUNO: . \ 
-~-~---== StRIE: __ DATA: _/_/ 

a 1- Questão 

a 2- Questão 

,a ,- Questão 



4a_ -Questao 

5a -- Questao 

_6~ Questão 

@~.~ 
~yt!J! _, . .,. 

)di /• ' 
~ 

o 

7~ Questão 

CERTO ERRADO 

8a -- Ques ta o 

CERTO ERRADO 

a -9- Questao 



PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE 

AVALIAÇl\0 - 2~, StRIE 

ESCOLA: 

PROFESSOR(A): 

ALUNO: SE:RIE: DATA: I I --------------'"--- --- ---

1. Marque o quadrinho com a criança que tem boa saüde: 

---
Cristina se alimenta bem Ana se alimenta mal 

2. João estã frequentando a escola e estuda bastante. Tira boas notas e estã 
sempre alegre. Você acha que João: 

( a) e _bem nutri do 
( b ) e ma 1 nutri do 

(c) toma muito refrigerante 
( d ) come mui to doce 

3. Pinte a criança que come alimentação variada: 
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4. Joãozinho estã sempre disposto, alegre e gosta de estudar. Pedrinho anda sem 
' 

pre desanimado, triste e não tem vontade para nada. 
Qual das duas crianças come uma alimentação variada? 

( a ) Joãozinho 

( b ) Pedrinho 

5. Marque com um X o quadrinho que tem o lanche melhor para a saude: 

6. Marque com um X o quadrinho que tem o cafe da manhã melhor para a saúde: 

Pão 
Margarina 

Café com 1 ei te 
Laranja 

Pão com manteiga 

Queijo 
Cafe com 1 e i te 
Ovos 

7. Marque com um X todas as respostas certas. 

Leite 
Biscoito 
Ovos 
Mel de abelha 

A criança não deve tomar refrigerantes, comer doces e chupar balas entre as 
re feições porque: 

( a) a criança cresce mui to 
( b ) o açúcar estraga os dentes 
(c) comer doces entre as refeições tira a vontade de correr 
( d ) a criança fica com força demais 

A-53 



8. Os doces devem tambem fazer parte da nossa alimentação. Indique quando se 
deve com~r doces: 

(a) entre o cafe da marhã ·e o almoço 
(b) depois do a 1 moço e do jantar, como sobremesa 

(c) entre o almoço e o jan\ar 
( d) toda vez que der vontade 

9. Entre as sobremesas abaixo, indique três que mais fazem bem para a saüde: 
(a) balas 
(b) chocolate 
(c) pe-de-moleque 

(d) mamao 
·(e) sorvete 
{f) pudim de leite 
(g) goiaba da 

Marque SIM ou NAO: 

10. Acho que eu preciso mudar minhas prãticas alimentares. 

SIM ) NAO 

11. Acredito que sou capaz de mudar minhas prãticas alimentares. 

) SIM ( ) Não 

12. A alimentação tem grande influencia sobre a saúde. 

) SIM ) Não 

13. Muitas vezes sei que um alimento e melhor para a saüde do que outro, mas 
não consigo deixar de comprar um doce ou refrigerante. 

) SIM ( . ) .NAO 

14. Acho que muitas pessoas gastam muito dinheiro com bobagens e compram pouca 
comida. 

) SIM ) NAO 
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-PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM·SAUDE 
' 

AVALIAÇAO - 3~ E 4~ StRIES 

ESCOLA: ------------------------------------------------------------ENDEREÇO: _________________________ _ 

PROFESSOR (A): -----------=--------------
ALUNO: ________________ SERIE: __ DATA:_/_/_ 

l. r importante estudar nutrição e alimentação porque: 

(a) a alimentaÇão tem influência sobre a saüde 
(b) o professor ensina o assunto na aula 
(c) a matéria entra na prova 
(d) quem sabe muito não fica doente 

2. Ligue os quadrinhos, indicando a criança que tem boa saüde: 

Criança bem alimentada 

TEM BOA SAODE 

Criança mal alimentada 

3. Anita estã frequentando a escola e estuda bastante. Tira boas notas e estã 
sempre alegre. Anita estã indo bem na escola porque: 

(a). alimenta-se bem 
(b) e protegida pela professora 
(c) toma refrigerantes e come mui tos doces 
(d) tem cadernos e lãpis bonitos 

4. Joãozinho estã sempre bem disposto, alegre e gosta de estudar. Pedrinho anda 
sempre desanimado, triste e não tem vontade para nada. 
Qual das duas crianças come alimentação variada? 

(a) Joãozinho 
(b) Pedrinho 
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5. Marque com um ·X o quadrinho que tem o lanche melhor para a saude: 

Coca-cola 
Pão 
Balas 

I 

Leite 
Ovos 
~ruta 

Guaranã 
Pão 
Bolacha 

6. Marque com um X o quadrinho que tem o café da manhã melhor para a saüde: 

Pão Pão com manteiga Lei te 
Margarinha Queijo Biscoito 
Café com lei te Cafe com leite Ovos 
Laranja 

c 
Ovos Mel de abelha 

r- r-

7. Como as fam1lias que moram em casas e têm quintal podem produzir alimentos? 

8. Marque com um X todas as respostas certas. 

A criança nao deve tomar refrigerantes, comer doces e chupar balas entre as 
refeições porque: 

(a) a criança cresce muito 

(b) o açúcar estraga os dentes 
(c) comer doces entre as refeições tira o apetite 
(d) a criança fica com energia demais 

9. Os doces devem também fazer parte da nossa alimentação. Indique qual a hora 
mais adequada para se comer doces: 

(a) entre o cafe da manhã e o almoço 
(b) apõs o almoço e o jantar, como sobremesa 
(c) entre o almoço e o jantar 
{d) toda-vez que der vontade 
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10. Entre as sobremesas, abaixo, indique três de maior valor nutritivo (as que 

são melhores para a saude): 

(a) balas 

(b) ·chocolate 

(c) pe-de-moleque 

( d) mamao 

(e) salada de fruta 

(f) pudim de lei te 

(g) doce de goiaba (goiabada) 

11. Você acha que a maioria das pessoas toma um cafe da manhã: 

(a) incompleto ou apenas com 11 calorias vazias 11 

(b) incompleto, mas de bom valor nutritivo 

(c) incluindo alimentos de alto valor nutritivo 

(d) incluindo .alimentação variada 

12. No café da manhã, em geral, as pessoas: 

(a) se preocupam em se alimentar bem 

(b) tomam qualquer coisa para enganar o estômago 

(c) deixam de comer porqu~ não estão acostumados 

(d) procuram tomar uma refeição completa 

13. Você acha que o lanche que a maioria das crianças toma na escola e: 

(a) Õtimo 

(b) bom 

(c) regular 

(d) - tem opinião nao 

Marque SIM ou NAO: 

14. Acho que eu preciso mudar minhas prãticas alimentares. 

SIM ) NÃO 

15. Aáedito que sou capaz de mudar minhas prãticas alimentares. 

) SIM ) NÃO 

16. A alimentação e um dos fatores que tem muita influência sobre a saude. 

) SIM ( ) NAO 
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17. Mui tas vezes sei q,ue um alimento ê melhor para a saüde do que outro, mas 

não consigo deixar de comprar um doce ou refrigerante. 

( ) SIM ) NÃO 

18. Acho que mui tas pessoas gastam mui to dinheiro com bobagens e compram pouco 

alimento. 

( ) SIM ) NÃO 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AVALIAÇAO - 5~ E 6~ SERIES 

ESCOLA: 
ENDEREÇO: 
PROFESSOR(A): 
ALUNO: SERIE: DATA: I I ------------------ --- ---

· 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira indicando o conceito de: 
(1) Alimentação ( é o alimento que você come e o modo pelo qual o 

organismo utiliza esse alimento 

(2) Nutrição ( ) sao os alimentos que voce come 

2. E importante estudar nutrição e alimentação, porque: 

( a ) a alimentação tem influência sobre a saude 
( b ) a professora ensina o assunto na aula 
( c ) a matéria entra na prova 
( d ) quem sabe muito não fica doente 

3. t~arque com um X as afirmações corretas: 

( a ) o individuo bem nutrido tem pele lisa, macia e rosada 
( b ) a nutrição influencia, principalmente, na formação dos dentes definitivffi 
(.c ) o individuo bem nutrido tem os olhos vivos e se adapta bem a diferentes 

intensidades de luz 
( d ) o tamanho do corpo não sofre influência da nutrição 

4. "Os problemas que a mã nutrição provoca no cérebro e no sistema nervoso prej~ 

di cam a aprendizagem". 

( a ) certo 
( b ) errado 

5. Qual o café da manhã mais completo? 

( a ) café com leite, pão, margarina, 
( b ) café com leite, pão, mortadela, 
( c ) café, pao com manteiga, queijo, 

( d ) café, pao com manteiga 
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6. O princípio mais simples e bãsico para se conseguir uma dieta equilibrada e: 

(a) consumir, de preferência, frutas e verduras 
(b) consumir, de preferência, carne, leite e ovos 
(c) utilizar alimentação variada 
(d) utilizar alimentos mais baratos 

7. Ligue cada alimento ao grupo a que pertence: 

ALIMENTOS 
CONSTRUTORES 

ALlt~EiHOS 
REGULADORES 

ALIMENTOS 
ENERGETI COS 

biscoito 
- carne 
- laranja 
- arroz 
- lei te 
- alface 
- batata 
- ovos 
- cenoura 
- mamao 
- doces 
- feijão 
- milho 
- mandioca 
- soja 
- repolho 
- tomate 
- pao 
- banana 
- pepino 

8. o cafe da manhã ou desjejum e uma refeição importante porque: 

(a) influencia o rendimento escolar e no trabalho, principalmente,nas ulti 
mas horas da manhã 

(b) os alimentos incluídos no desjejum não podem ser incluídos em outras re 
feições 

(c) pela manhã, geralmente, o apetite e maior 
(d) as alternativas b e c estão corretas 

9. Quando um indivíduo ingere todos os nutrientes nas quantidades recomendadas 
em função das diferentes etapas do ciclo vital e que atendem ãs suas peculi~ 
ridades individuais, dizemos que esse indivíduo tem uma alimentação: 

(a) balanceada 
(b) ajustada 

(c) jus ti fi cada 

( d) na tu r a 1 
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10. A divisão dos alimentos em três grupos bãsicos, de acordo com as funções de 
i 

seus nutrientes no organismo, ê muito útil porque: 

(a) mostra os nutrientes mais importantes 
(b) inclui todos os nutrientes 
(c) destaca a importãncia das proteínas 
(d) facilita a composição de. uma dieta equilibrada 

ll. O critério bãsico para se incluir os alimentos em determinado grupo e: 

(a) a importãncia de seus nutrientes 
(b) o principal nutriente neles contidos 
(c) sua importância para a saude 
(d) sua aparência externa 

12. Assinale com um X três alimentos de maior valor nutritivo: 

13. 

(a) bala 
(b) 1 e i te 
(c) peixe 

De modo geral , quais alimentos 

( d) re fri ge r ante 
(e) fígado 
(f) arroz 

são mais baratos? 

(a) aqueles que são comprados prontos 

(b) aqueles que são preparados em casa 

(c) os importados 

(d) os produzidos na região 

(e) os prõpri os de cada epoca ou estação 

14. Os alimentos prÕprios da estação do ano e produzidos na localidade, de modo 
geral: 

(a) são mais caros 

(b) são de melhor qualidade 
(c) têm preços menores 
(d} existem em maior quantidade 
(e) são mais difíceis de encontrar 

15. Como as famílias que moram em casas e têm quintal podem produzir alimentos? 
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16. Cite três alimentos de cada grupo, que sao produzidos na região: 

Alimentos Construtores: 1) --------------------------------
2) --------------------------

3) --------------------------

Alimentos Reguladores: l) --------------------------------
2) ------~------------------
3) --------------------------

Alimentos Energéticos: 1) --------------------------------
2) --------------------------

3) ------------------~------

17. O açucare os doces devem tambem fazer parte da nossa alimentação. Indique 
qual a hora mais adequada para se comer doces: 

(a) entre o cafe da manhã e o almoço 

(b) apõs o almoço e o jantar, como sobremesa 

(c) entre o almoço e o jantar 

(d) toda vez que der vontade 

18. Durante as refeições e entre elas você pode substituir o refrigerante por 
outros liquidas de maior valor nutritivo. Cite três deles: 

(a) ------------------
(b) ___,___ _____ _ (c) ---------

19. Entre as sobremesas abaixo, indique três de maior valor nutritivo: 

(a) balas (e) sorvete 
(b) chocolate (f) pudim 

(c) pe-de-moleque (g) goiabada 
( d) mamao (h) chicle te 

20. Você acha que a maioria das pessoas toma um cafê da manhã: 

(a) incompleto, mas de bom valor nutritivo 
(b) incluindo alimentos de alto valor nutritivo 
(c) incompleto ou apenas com 11 calorias vazias 11 

(d) incluindo alimentação variada 

21. No cafe da manhã, em geral, as pessoas: 

(a) se preocupam em se alimentar bem 
(b) tomam qualquer coisa para enganar o estômago 
(c) deixam de comer porque não estão acostumados 
(d) procuram tomar uma refeição completa 

A-62 



22. O café da manhã, refeição matinal ou desjejum, em nosso meio, e geralmente: 

(a) considerado com todo cuidado 
(b) considerado uma refeição muito importante 
(c) bastante negligenciado 
(d) preparado com muito cuidado 

23. Indique os alimentos que são consumidos com mais frequência pela 
dos brasileiros: 

(a) no café da manhã: (a) cafê com pão 
(b) leite, pão com manteiga, fruta 
(c) café com leite, pão com queijo, fruta 

(b) no almoço ou jantar: (a) fei!jão, arroz, carne ou ovo, verdura 

(b) soja, macarrão, peixe 
(c) soja, feijão, peixe, verdura 

(c) entre as refeições: {a) leite ou chocolate 
(b) refrigerantes, balas e doces 
(c) iogurte e suco de frutas 

maioria 

24. Assinale os alimentos ou 11quidos que as pessoas, crianças ou adultos, em 
geral, consomem entre as refeições: 

(a) iogurtes (e) bolachas e biscoitos 

(b) frutas (f) suco de fruta 

(c) cafezinho (g) ba 1 as, chicletes e doces 

( d) refrigerantes (h) 1 e i te 

25. Você acha que as prãticas alimentares dos brasileiros em relação ao que con 
somem entre as refeições, de modo geral, são: 

(a) bastante corretas 

(b) totalmente corretas 

(c) bastante incorretas 

( d) um pouco incorretas 

26. Assinale com um X as afirmações corretas: 

(a) comer manga com leite faz mal 
(b) comer banana ã noite faz mal 
(c) quando se prepara salada de frutas, pode-se incluir qualquer tipo defr~ 

ta 
· (d) comer peixe faz ficar mentiroso 
(e) quem come muito come bem 
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27. Que e manipulação dos alimentos? 

28. Cite medidas prãticas que podem ~er adotadas a fim de se evitar contamina 
çao dos alimentos: 

(l) __ ~------------~-----------------------------
(2) ______________________________________________ __ 

(3) ______________________________________________ __ 

(4) ______ ~----------------------------------------
(5) ______________________________________________ __ 

29. Cite três formas de preservaçao dos alimentos e explique em que 
cada uma delas: 

consiste 

(1) ______________________________________________ __ 

(2) ______________________________________________ __ 

(3) ______________________________________________ __ 

30. Marque com P todos os fatores que influenciam positivamente na seleção e 
compra de alimentos e com Nos que influenciam negativamente: 

( ) boa renda familiar 

( ) crenças e tabus alimentares 
( ) orientação sobre seleção e compra de a 1 i mentos 

( ) conhecimentos corretos sobre alimentação e nutrição 

( ) não se preocupar com organização de 1 i s tas de compra 
( ) programar cardãpios para a semana 

31. Explique porque: 

(a) ovos, queijo, carnes nao devem ser muito cozidos: 

(b) carne de porco e salsicha devem ser bem cozidos: 

(c) cenoura e batatas devem, de preferência, ser cozidos com casca: 
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32. Cite, pelo menos, três cuidados que devem ser tomados no preparo de hortali 
ças e justifique cada um de 1 es : 

(a) ----------------------------------------------------------------
(b) ______________________________________________ ___ 

(c) ----------------------------------------------------

33. Assinale com um X as afirmações corretas: 

(a) o consumo de hortaliças e frutas cruas proporciona maior aproveitamento 
dos seus nutrientes 

(b) a fruta integral fornece menos nutrientes do que seu suco 
(c) o preparo de sucos de frutas na hora do consumo proporciona maior aprovej_ 

tamento dos seus nutrientes 
(d) a aparência, sabor e valor nutritivo dos alimentos sao influenciados p~ 

la higiene e têcnica de preparo 
(e) seleção, compra, armazenamento e preparo dos alimentos têm relação com 

seus efeitos sobre a saude 

34. Cite três formas de melhorar as condições de alimentação através da produção 
domiciliar de alimentos; 

( 1) 

(2) 

( 3) 

35. Complete cada quadro de forma a organizar três cardãpios equilibrados para 
o café da manhã e três para o lanche: 

CAFE DA MANHA LANCHE 

l 9 TIPO 29 TIPO 39 TIPO 19 TIPO I 29 TIPO I 39 TIPO 

l I 
I I 

I I I 
I I I 

t'.arque a resposta que estã mais de acordo com o que voce pensa: 

36. A maioria das pessoas possui prãticas alimentares inadequadas: 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
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37. Acho que eu preciso mudar minhas prâticas alimentaresi 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

38. Acredito que sou capaz de mudar minhas prâticas alimentares. 

(a) concordo plenamente (b),concordo, em parte (c) discordo · 

39. Se minha familia me ajudar, penso que serâ muito mais fãcil mudar minhas pr~ 

ticas alimentares, quando for preciso. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

40. Conhecer mais sobre nutrição e importante para toda pessoa que deseja ter boa 
saude. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

41. Penso que a nutrição e um dos fatores que tem grande influência sobre a saude. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

42. Se eu conhecesse quais os danos para a saude que a ma nutrição provoca creio 
que me alimentaria melhor. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

43. Se os pais, professores e profissionais de saude orientassem melhor as crian 
ças e os adolescentes, certamente as. condições de nutrição do brasileiro se 
riam melhores. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

44. Sem esforço as pessoas nao conseguem mudar suas prãticas alimentares. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

45. Acho muito complicado o estudo da nutrição e da aiimentação. O melhor e comer 
o que for possivel, sem se preocupar com muitas normas. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

46. Acho que se as pessoas fossem mais instruidas seriam capazes de se alimentar 
melhor. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
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47. Acho que quanto menor e o salãrio das pessoas, mais cuidado deveriam tomar 
na seleção e compra de alimentos. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
\ 

48. Tenho certeza de que podere,i fazer com que minha família mude suas prãti cas 
alimentares se eu a ajudar com base no que eu aprender na escola. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

49. Muitas vezes sei que um alimento e mais nutritivo do que outro, mas nao con 
sigo deixar de comprar um doce ou refrigerante. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

50. Quando estou com meu grupo procuro comer sem me preocupar com o valor nutri 
tivo dos alimentos. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

51. Não como certas coisas porque são alimentos de pessoas com menos recursos. 

(a) concordo plenamente {b) concordo, em parte (c) discordo 

52. Acho que muitas pessoas gastam mais do que deviam com l~oupas, bijutedas, el!:_ 
trodomesticos, prejudicando a compra de alimentos. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

53. Tenho certeza de que, se eu melhorar minhas prãticas alimentares, terei me 
lhor saude. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c} discordo 

54. Quero aprender muito sobre alimentaç~o e nutrição porque, se eu tiver filhos 
no futuro, poderei tratã-los e orientã-los corre1amente. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) di s cor do 

55. Acredito que cuidaria de uma horta para rn-=lhorar a alir~~:::ntação da minha fami 
lia, se tivesse espaço e orientação para isso. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em p~rte (c) discordo 

~- Sua mae (ou a pessoa que faz compras em sua casa) costuma fazer u~a 
das coisas que i rã comprar na feira ou no sups-nnet'cado? 
(a) Sim (b) não 

A-67 



Em caso positivo, v~cê ultimamente tem ajudado ou tem dado sugestões para a 
·elaboração dessas listas? 

(a) sim (b) nao 

57. Indique, entre os produtos abaixo, aqueles que foram adquiridos no supe_!:. 
mercado no filtimo m~s,·colo~ando a quantidade aproximada entre os parênteses: 

( ) Hi-ci ( ) Q-suco ou Q-redresco 
( ) refrigerantes ( ) maguari, jandaia e similares 
( ) lanjal, tanjal e similares 

58. Você mora: 

(a) ·em casa (b) em apartamento 

Se voce mora em casa, hã jardins ou espaços livres, com terra, sem cimento 

ou ca 1 çamen to? 

(a) sim (b) -na o 

Em caso positivo, em alguma ocasião foram plantadas verduras ou h'ortaliças 
nesses espaços livres? 

(a) com frequência (b) raramente (c) nunca 

59. Você costuma ajudar na preparaçao .das refeições? 

(a) sim (b) não 

Em caso positivo, que cuidados você toma na manipulação dos alimentos? 

60: Assinale como são preparados e/ou consumidos, em sua casa, os alimentos abai 

xo: 
(1) cenoura e batatas sao preparadas: 

(a) com casca 
( b ) sem ca s c a 

(2) a ãgua em que são cozidos legumes e hortaliças: 
-(a) e aproveitada para fazer outros pratos 

(b) e jogada fora 

(3) as hortaliças sao consumidas, em geral: 

(a) cozi das 
(b) cruas 

(4) os sucos de fruta são preparados, em geral: 
(a) pouco antes do consumo 
(b) com bastante antecedência 
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- -PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE 

AVALIAÇAO - 7~ E aª srRIES 

ESCOLA: 

ENDEREÇO: ------------------------------------------------~-
PROFESSOR{A): ------------------------
ALUNO: SERIE: DATA: I I ----------------------------------- ---- .---

1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira indicando o conceito de: 

( 1 ) alimentação ( ) e o alimento que você come e o modo pelo qual o 

(2) nutrição ( 

organismo utiliza esse alimento 

) são os alimentos que você come 
(3) saúde ( ) completo bem estar físico, mental e soei al 

2. Narque com um X as afirmações corretas: 

(a) o indivíduo bem nutrido tem pele lisa, macia e rosada 
(b) a nutrição influencia, principalmente, na formação dos dentes definitivos 
(c) o indivíduo bem nutrido tem os olhos límpidos, vivos e se adapta bem a 

diferentes i ntensi da eles de 1 uz 
(d) o tamanho do corpo nao sofre influência da nutrição 

3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando características 
de pessoas bem e mal nutridas: 

( 1 ) pessoas bem nutri das ( ) são ansiosas 
( ) estão de bom humor 

(2) pessoas mal nutri das ( ) irritam-se facilmente 
( ) não têm controle emocional 
( ) têm confiança em si 
( ) não têm vontade para nada 
( ) têm vontade de progredir 
( ) têm disposição para cooperar 

4. Porque e importante estudar nutrição e alimentação? 

5. Marque com um X o lanche mais adequado do ponto de vista nutricional: 

(a) café com leite, pão, margarina, 1 aranja 
(b) café com leite, pão, morta de 1 a, queijo 

(c) café, pao com manteiga, queijo, iogurte 
( d) c afê, pao com manteiga 

A-69 



6. Tome a lista de alimentos abaixo, e componha três tipos de café da manhã ou 
' 

desjejum, equilibrados do ponto de vista nutricional e com o menor custo po~ 

si vel: 

- I • Alimentos: quelJO, pao, marganna, manteiga, cafê com leite, mamao, biscoito, 
café, banana, mel de abelha, laranja, ovos. 

19 tipo 29 tipo 

7. Uma. di e ta equi 1 i brada deve: 

(a) conter a maior quantidade possivel de alimentos 

(b) conter alimentos variados 

39 tipo 

(c) incluir maior quantidade de leite e carne do que outros alimentos 

(d) constituir-se, principalmente de alimentos crus 

8. Ligue cada alimento ao grupo a que percente: 

ALIMENTOS 
CONSTRUTORES 

ALIMENTOS 
REGULADORES 

ALIMENTOS 
ENERGETI COS 

-biscoito 
- carne 
- 1 aranja 
- arroz 
- 1 eite 
- alface 
- batata 
- ovos 
-.cenoura 
- mamao 
- doces 
- feijão 
- milho 
- mandioca 
- soja 
- repolho 
- tomate 
- pao 
- banana 
- pepino 

9. O cafe da manhã ê um. refeição importante porque: 

(a) os alimentos incluidos nó café da manhã não podem ser incluidos em outras 
refeições 

(b) hã um longo intervalo entre o jantar do dia anterior e o cafe da manhã e 
este repõe as energias consumidas nesse periodo 

(c) um café da manhã incorreto·ou incompleto QOde aumentar o risco de aciden 
tes de trabalho, por fraqueza ou desatençao 

(d) as proteínas do cafe da manhã não podem ser obtidas em outras refeições 
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10. Uma alimentação equilibrada, ou seja, que e ao mesmo tempo suficiente, com 

pl ~ta, hannõni ca e adequada: 

(a) atende as necessidades do organismo 
(b) impede o aparecimento de qualquer tipo de doença 
(c} propicia melhoria nas condições de saüde 
(d) livra a criança das d?enças transmissiveis 

11. As substâncias quimicas indispensãveis ao organismo e que sao fornecidas a 

ele através dos alimentos são chamadas: 

(a) calorias 
(b) nutrientes 

(c) reguladoras 

(d) energe~icas 

12. Para que a alimentação seja equilibrada e necessãrio que cada individuo ob 
tenha dos alimentos que consome todos os nutrientes nas quantidades recome~ 
dadas .pelbs especialistas. Essas quantidades variam de indivf~uo para indi 
vfduo, em função de alguns fatores. Cite .cinco desses fatores: 

13. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando cada uma das 
leis da nutriçio: 

(1 ) Lei da quantidade · ) a alimentação deve fornecer quantidade sufi 
ciente de calorias e de cada nutrient~ -que 
o individuo necessita 

(2) Lei da qualidade ( ) a alimentação deve ser apropriada de acordo 
com a idade, sexo, estatura 

. . 

(3) ·Lei da harmonia · ) a ·alimentação deve conter todos os tipos de 
nutri entes 

( 4) Lei da adequação ( os diferentes nutrientes de vem ser ingeri dos 
numa proporção adequada 

14. A divisão dos alimentos em três grupos bãsicos, de acordo com as funções de 
seus nutrientes no organismo, e muito util porque: 

(a) facilita a composição de uma dieta equilibrada 
(b) mostra os nutrientes mais importantes 
(c) inclui todos os nutrientes 
(d) destaca a importância das proteinas 

15. o critério bãsico para se incluir os alimentos em determinado grupo e: 
(a) a importância de seus nutrientes 
(b) o principal nutriente neles contidos 
(c) sua importância para a saude 
{d) sua apar~ncia externa 
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16. Cite e expliRue, p~lo menos, uma consequ~ncia da alimentação equilibrada: 

1 7. Assinale com um X três alimentos de maior valor nutritivo: 

(a) bala (d) re fri ge r ante 

(b) 1 e i te (e) fÍgado 

(c) peixe (f) arroz 

18. De modo geral, quais alimentos sâo mais baratos? 

(a) aqueles que são comprados prontos 

(b) aqueles que sâo preparados em casa 

(c) os importados 

( d) os produzidos na região 

(e) os prõprios de cada epoca 

19. Os alimentos prõprios da estação do ano e produzidos na localidade, de modo 

gera 1 : 
(a) sâo mais caros 
(b) têm melhor qualidade 
(c) têm preços menores 
(d) existem em maior quantidade 
(e) são mais difíceis de encontrar 

20. Cite três alimentos de.cada grupo que sao produzidos na região: 

ALIMENTOS CONSTRUTORES: 1) ----------------------------
2) -------------------------

3) --------------------------

ALII~ENTOS REGULADORES·: 1) ----------------------------
2) --------------------------

3) --------------------------

ALIMENTOS ENERG~TICOS: 1) ----------------------------2) ______________________ __ 

3) ______________________ __ 

21. Durante as refeições e entre elus você pode substituir o refrigerante por 
outros liquidas de maior valor nutritivo. Cite três deles: 
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22. Em nosso meio,-o cafe da manhã, de modo geral e: 
(a) frequentemente omitido, incompletó ou insuficiente· 

(b) composto de todos às nutrientes bãsicos 

(c). composto principalmente .de leite, pão, manteiga e frutas 

(d) preoarado com todo cuidado 

23. Indique os alimentos que sao consumidos com mais frequência pela 

dos brasileiros: 

A) no cafe da manhã: 

B) no almoço e jantar: 

C) entre as refeições: 

(a) café com pão 
(b) leite, pão com manteiga, fruta 
(c) cafe com leite, pão com queijo, fruta 

(a) feijão, arroz, carne ou ovo, verdura 
(b) soja, macarrão, peixe 
(c) soja, feijão, peixe, verdura 

(a) leite ou chocolate 
(b) refrigerantes e doces 
(c) iogurte e suco de frutas 

maioria 

24. Assinale os alimentos ou líquidos que as pessoas, crianças ou adultos, em 
geral consomem entre as refe.i;:Ões: 

(a) iogurtes (e) bolachas ou biscoitos 
(b) frutas {f) suco de frutas 
(c) cafezinho (g) balas e doces 
( d) refrigerantes (h) 1 e i te 

25. Você acha que o lanche que as crianças compram na cantina da escola, do 
ponto de vista nutricional, em geral e: 
(a) õtimo 

(b) bom 

(c) regular 

(d) não tem opinião 

26. Você acha que as prãticas dos brasileiros, em relação ao cafe da manhã, de 
modo geral: 

(a) sao bastante cDI~retas 

(b) sao totalmente corretas 

(c) sao bastante incorretas 

( d) - tem opinião nao 
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27. A frequente omissão da refeição matinal ou um cafe da manhã incompleto, o 
I 

baixo consumo de leite, hortaliças e frutas, o consumo ex.cessivo de balas, 
doces e refrigerantes, a seleção dos alimentos pela criança sem orientação 
adequada são alguns dos fatores que: 

(a) contribuem para que a criança tenha uma dieta equilibrada 
(b) interferem negativamente na alimentação da criança e das pessoas, em g~ 

ral 
(c) motivam a criança para conhecer mais sobre nutrição 
(d) levam· os pais a se interessarem pela orientação dos filhos quanto as 

prãticas alimentares corretas 

28. Assinale as afi"rmações corretas: 

(a) comer manga com leite faz mal 

(b) comer banana i noite faz mal 
(c) quando se prepara salada de frutas pode-se incluir qualquer tipo de fru 

ta 
(d) comer peixe faz ficar mentiroso 
(e) quem come muito come bem 

29~ Que e manipulação dos alimentos? -------------------------------------

30. A forma como são manipulados os alimentos influencia vãrios aspectos. Cite 
três desses aspectos: -----------------------------------------------

31. Os alimentos podem ser contaminados de diversas maneiras. Cite duas delas: 

(l) -------------------------------------------------------
(2) ____________________________________________ ___ 

32. NL.nTiere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando as doenças cau 
sadas por cada tipo de contaminação alimentar: 

33. 

(l) infecção 
(2) infestação 
(3) intoxicação 

Numere a segunda coluna 
formas de contaminação 
( l ) infecção 
( 2) infestação 
(3) intoxicação 

) teniase (solitãria) 
) tifo 

( ) contaminação por estafilococo 
( ) envenenamento por arsênico 
( · ) hepatite 
( ) as cari d1 as e (1 ombri ga) 

de acordo com a primeira, indicando 
alimentar: 

( ) paras i tas 
( ) microorganismos 
( ) agentes quimicos 
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34. Cite .medidas prãticas que podem ser ~atadas a fim de se evitar contaminação 
! 

dos a 1 imen tos: -------------------------------------------------------

35. Cite três formas de conservação dos alimentos e explique em que consiste ca 
da uma delas: 
1) ___________________________________________________ _ 

2) ----------~----~-----------------------------------
3) -----------------------------------------------------

36. Marque com um X as afirmações corretas: 

{a) aumentando-se a renda da família automaticamente hã melhora na dieta fa 
mili ar 

(h) conhecimentos corretos sobre alimentação e nutrição ajudam no consumo 
de uma dieta alimentar mais equilibrada 

(c) em todos os grupos populacionais existem crenças e tabus alimentares que 
influenciam negativamente o comportamento alimentar 

{d)·organizar lista de compras em nada ajuda ao comprar alimentos 

37. Marque com um X as afirmações corretas: 

(a) quando se cozinha os alimentos hã diminuição da vitamina C 

(b) manter os alimentos na geladeira não provoca perda do seu valor nutri 
tivo 

(c) a carne congelada tem menor valor nutritivo do que a carne fresca 

(d) frutas e hortaliças desidràtadas perdem parte das vitaminas Bl e C 

(e) quando se reconstitui o leite em pÕ, pode-se colocar mais agua que o 
normal, sem que se diminua seu ~alor nutritivo 

(f) nos enlatados, de módo geral, hã diminuição das vitaminas Bl e C 

38. Que cuidados devem ser tomados na seleção e compra dos alimentos em relação 

a : 
1) quantidade: --------------------------------------------------------

2) local de compra: 

3) pesquisa de preço: 

A-75 



39. Assinale com um X t?das as afirmações corretas: 

(a} leite e derivados devem ser armazenados em geladeira, destampados 

(b) carnes devem ser colocadas nas partes mais frias da geladeira 
(c).pescados e v1sceras devem ser consumidos no dia· da compra 

(d} alimentos congelados devem ser rescongelados de uma sõ vez mesmo 
não sejam consumi~os de uma sõ vez 

(e} hortaliças e verduras devem ser co~ocadas nas partes menos frias da 
ladeira 

que 

{f} as frutas, inclusive abacaxi e banana, devem ser conservadas em gelade.:!_ 
r a 

(g) cereais, leguminosas e tubérculos devem ser conservados em lugar fres 
co, fora da geladeira 

{h) alimentos cozidos para consumo na refeição seguinte ou no outro dia, d~ 
vem ser conservados em geladeira 

(i) deve-se proteger pães, bolos e outros alimentos de poeira, moscas, bara 
tas e roedores 

(j} ovos não devem ser colocados na geladeira 

40. Explique por que: 

1) ovos, queijo, carnes nao devem ser muito cozidos: --------------------

2) carne de porco e salsicha devem ser bem cozidos: ---------------------

3} cenoura e batatas dev~m, de preferência, ser cozidos com casca: 

41. Assinale com um X as afirmações corretas: 

(a} o consumo de hortaliças e frutas cruas proporciona maior aproveitame~ 
to dos seus nutrientes 

(b} a fruta integral fornece menos nutrientes do que seu suco 

(c) o preparo de sucos de frutas na hora do consumo proporciona maior apro 
veitamento dos seus nutrientes 

(d) a aparência, sabor e valor nutritivo dos alimentos são influenciados p~ 
la higiene e técnica de preparo 

(e) seleção, compra, armazenamento e preparo dos alimentos têm relação com 
seus efeitos sobre a saúde 

42. Cite três formas de melhorar as condições de alimentação atraves da prod~ 

ção domiciliar de alimentos: 

1 ) 

2) __________________________________________________ _ 

3) ----------------------------------------------------------
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43. Complete cada·quadr9 de forma a organizar três cardãpios equilibrados para o 
café da manhã e três para o lanche: 

CAFE DA MANHA LANCHE 

19 tipo 29 tipo 39 tipo 19 tipo 29 tipo 39 tipo 

\ 

Marque a resposta que estã mais de acordo com o que você pensa: 

44. A maioria das pessoas possui práticas alimentares inadequadas· 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

45. Acho que eu preciso mudar minhas prãti cas alimentares 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

46. Acredito que sou capaz de mudar minhas prãticas alimentares 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

47. Se minha fam1lia me ajudar, pen?O que sera muito mais fãcil mudar 
prãticas alimentares, quando for preciso 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

minhas 

48. Conhecer mais sobre nutrição ~ importante para toda pessoa que deseja ter 
boa saúde 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

49. Penso que a nutrição ê um dos fatores que tem grande influência sobre a sau 
de 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

!:}0. Se eu conhecesse quais os danos para a saúde que a mã nutrição provoca, creio 
que me alimentaria melhor 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

51. Se os pais, professores e profissionais de saúde orientassem melhor as cri 
anças e os adolescentes, certamente as condições de nutrição do brasileiro 
seriam melhores 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
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52. Sem esforço as pessoas nao conseguem mudar suas prãticas alimentares 
' 

(a)_.con~ordo plenamente (b) concordo; em parte · (c) discorda 

\ 

53. Acho muito complicado o estudo da nutriçâo e da alimentaçâo. O melhor i co 
mero que for possível, sem se preocupar com muitas normas. 

(a) concordo p 1 enamen te (b) concordo, em parte (c) discordo 

54. Acho que se as pessoas fossem mais instruídas seriam capazes de se alimen 
tas melhor 

(a) concordo plenamente. (b) concordo, em parte (c) discordo 

55. Acho que quanto menor i o salãrio das pessoas, mais cuidado deveriam tomar 
na ~eleçâo e compra de alimentos. 

·(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

56. Tenho certeza de que poderei fazer com que minha família mude suas prãticas 
alimentares se eu a ajudar com base no que eu aprender na escola 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

57. Muitas vezes sei que um alimento i mais· nutritivo do que outro, mas não con 
sigo deixar de comprar um doce ou refrigerante 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

58. Quando estou com meu grupo procuro comer sem me preocupar com o valor nutri 
tivo dos alimentos 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

59. Não como certas coisas porque são alimentos de pessoas com menos recursos 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

60. Acho que mui tas pessoas gastam mais do que deviam com roupas, bijuterias, 
eletrodomésticos, prejudicando a compra de alimentos 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

61. Tenho certeza de que, se eu melhorar minhas prãticas alimentares, terei me 
lhor saude 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
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62. Quero aprender muito sobre alimentação e nutrição porque, se eu tiver fi 
' 

1 hos. no futuro, poderei tratã-los e ori entã"':' los corretamente 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

63. Acredito que cuidaria de uma horta para melhorar a alimentação de minha fa 
mil ia, se tivesse espaço e 'orientação para isso 

(a) concordo plenamente (b) cbncordo, em parte (c) discordo 

64. Sua mae (ou a pessoa que faz compras em sua casa) costuma fazer uma 

das coisas que irã comprar na feira ou no·supermercado? 

(a) sim (b) nao 

lista 

-Em caso positivo, voce ultimamente tem ajudado ou tem dado sugestões para 
a elaboração dessas listas? 

(a) sim (b) na o 

65. Indique, entre os produtos abaixo, aqueles que foram adquiridos no superme_!: 
cada no ultimo mês, "colocando a quantidade aproximada entre os parênteses: 

( ) Q-suco ou Q-refresco 

( ) refrigerantes 
( ) lanjal, tanjal e similares 

( ) Hi -ci 

( ) maguari , jandaia e similares 

66. Voce mora: 

(a) em casa (b) em apartarrento 

Se você mora em casa, hã jardins ou espaços livres, com terra, sem cimento 

ou c a 1 çamen to? 

(a) sim (b) na o 

Em caso positivo, em alguma ocasião foram plantadas verduras ou hortaliças 
nesses espaços livres? 

(a) com frequênci a . (b) raramente (c) nunca 

67. Você costuma ajudar na preparaçao das refeições? 

(a) sim (b) não 

Em caso positivo, que cuidados você toma na manipulação dos alimentos? 



68. Assinale como sao preparados e/ou consumi dos, em sua casa, os alimentos aba i 
' 

xo: ·. 

(1 ) cenoura e batatas sao cozi dos: 

. (a) com casca 

(b) sem casca 

(2) a ãgua em que são 'cozidos legumes e hortaliças: 

(a) e aproveitada para fazer outros pratos 

(b) e jogada fora 

(3) as hortaliças sao consuQidas, em geral: 

(a) cozi das 

(b) cruas 

(4) os sucos de fruta são preparados, em geral: 

(a) um pouco antes do consumo 

(b) com bastante antecedência. 
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ANEXO. 5: NORMAS E GABARITOS PARA CORREÇAO DOS TESTES 

GERAIS 

1. Sempre que houver apenas uma resposta córreta considera-se acerto= 100% e 
erro= O% (esta norma não vale para a 1~ serie). 

2. Quando hâ mais de uma resposta numitem, e atribuido um valor percentual pr~ 

porcional ao numero de acertos. Nestes casos, uma resposta errada anula 
outra correta, exceto nos casos expressamente mencionados no gabarito. 

3. o teste e excluído da amostra quando: 
a) Não foram completadas pelo menos 90% das questões que avaliam o aspecto 

cogni.tivo. 
b) Não foi respondida uma ou mais questões que avaliam atitudes ou prãticas. 

Cada uma das partes que avalia conhecimento, atitudes e prãticas pode 
ser considerada independentemente das demais, desde que tenham sido aten 
didos os critérios acima, ou seja, se um sujeito não respondeu as que~ 

tões que avaliam conhecimentos, mas respondeu as referentes a atitudes ou 
prãticas, estas são consideradas. 

1~ SÉRIE 

1. Corrigir os testes de toda a classe. 

2. Verificar quantos acertaram cada questão no pre-teste. 

3. Con-siderar apenas as questões em que houve menos de 90% de acerto. 
Para.isso, calcular os acertos de cada questão para cada classe separadame~ 

te. 

4. Levando em conta somente as questões que atenderam ao criterio, ca1cu1ar a 
porcentagem de acerto no total de questões, para cada aluno. 

'f- SÉRIE 

Neste caso, e atribuída uma nota para conhecimentos e outra para atitudes. 

a) Conhecimentos 

1. Usar o mesmo criterio dos itens 1, 2 e 3 da 1~ serie. 

2. Atribuir a cada questão o valor percentual, conforme consta no primeiro 
i tem: Gerais. 
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3. Calcular a média ,percentual de acertos para cada aluno. 

b) Atit.udes 
\ 

1. Somar o total de pontos atribuidos, de acordo com o gabarito. 

· Observação: Em relação ã segunda série, portanto, haverã duas notas: uma 
conheci,~entos · (medi a da \perce~tagem de cada questão) e outra 

atitudes (soma dos pontos obtidos) . 

~roceder como na segunda série, seguindo o gabarito. 

· 58 À 88 SÉRIE 

para 
para 

Segue-se o mesmo procedimento da 2~ série, com as seguintes modificações ou a 

cresci mos: 

1. Hã três notas: de conhecimentos, de atitudes e de prãticas. 

2. Os conhecimentos e ·as prãticas são medidas da mesma forma que o jã explicado 
· para conhecimentos : · 

3. Para atitudes somam-se os pontos, agora sendo 2-l-0 (ver gabarito) 

4. Não hã necessidade de verificar se hã questões com mais de 90% de acerto. O 
teste e considerado no seu todo. 

5. Em prãticas, quando a indicação. for SR (sem resposta) nao se atribui nota a 
questão e a mesma e excluida quàndo se calcula a média. 
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18 SÉRIE 

l. Esquerda 

2. Direita 
3. Esquerda 

4. Esquerda 

5. Esquerda 

28 SÉRIE 

CONHECIMENTOS: Certo: 100% 
Errado: O% 

1. Esquerda 
2. a 
3. Direita 
4. a 
5. Ésquerda 
6. 19 (pão, margarina, cafe 

com.leite, laranja) 
7. b, c (50% cada - uma er 

radã anula uma certa) 
8. b 

9. b, d, e, f (33% cada) 
uma-erradã anula uma certa 

38 E 48 SÉRIES 

CONHECIMENTOS: Certo: 100% 
Errado: 0% 

1. a 
2. criança bem alimentada 
3. a 

4. a 

5. 29 (leite, ovos, fruta) 
6. 19 (pão, margarina, cafe 

com leite, laranja) 
7. Plantando (a) frutas e 

{b) verduras e (c) crian 
do pequenos animais (33% cada) 

8. b, c (50% cada - uma errada 
ãnuTa uma certa) 

9. b 
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6. Esquerda 
7. Errado 
8. Certo 
9. Mamão 

ATITUDES 

1 o. Sim: 1 Não: o 
11. Sim: 1 Não: o 
12. Sim: 1 Nãõ: o 
13. Sim: o Não: 1 

14. Sim: 1 Não: o 

10. Chocolate, mamão, salada de frutas, 
pudim de leiteJ(33% cad~ uma erra 
da anüla uma certa) 

11. a 

12. b e c ou b ou c (marcando uma das 
. duas-cons Tdera-=-se certo: 100%) 

13. Nula 

ATITUDES 
14. Sim: Não: o 
15. Sim: 1 Não: o 
16. Sim: 1 Não: o 
17. Sim: o Não: 1 
18. Sim: 1 Não: o 



CONHECIMENTOS: 01 a 35 

01. Ordem da numeração: 2-1 (lO~~ou O%) 

02. ! (100% ou O%) 

03. !' c (50% cada) 
04. a 
05. a 
06. c 

07. 5% cada acerto (erro nao anula): 
-Construtores: (leite, carne, ·avos, feijão, soja) 

- Reguladores: (laranja, alface, cenoura, mamão, repolho, tomate, banana, 
pepino) 

- Energ~ticos: (biscoito, arroz, batata, doces, milho, mandioca, pão). 

08. a 
09. a 
10. d 

11. b 

12. ~. ~' ~ (33%) 
13. ~. ~. ~ (33%) 

14. ~. ~· ~ (33%) 
15. Plantando verduras (hortaliças), ãrvores frutTferas e criando animais de 

pequeno porte (ou.respostas equivalentes) - 33% cada aspecto) 
16. A resposta deve preencher os dois aspectos: (a) ser produzido na região (Es 

tado de São Paulo) e (b) estar incluído no grupo cOl'l"eto (11~~ cada item 
correto). 

17. b -

18. Suco, leite: laranjada.,.vitamina, limonada, iogurte, etc. (33?b cada); nao 
considerar água e chá. 

19. ~, ~' ~' f (33% cada) 
20. c 
21. b ou c 

22. c 

'23. A-!, B-!, C-~ {33%) (sã anula dentro de cada item) 

24. ~' ~. ~' ~ (25%) 
25. ~ (100%) ~ (50%) 
26. c 

27. Manipulação de um alimento ~ tudo o que acontec com o alimento desde. sua 
produção (cultivo, cri ação), co 1 heita, processe .. 1ento ~ armc:zenagem e preparo 
para consumo. Resposta totalmente correta: 100%; parcialmente correta; 50% 

28~ (a) Fiscalização sanitãria dos ali~ 2ntos, (b) trat::mr.:nto da ãQua, (c) depo 
sição correta de escretas humana~ (d) deposição e remoção ~dequadas do lT 
xo, (e) combate aos insetos e l'Oedores, (f) exame de saúde periõdico dos 
manipuladores de alimentos, (g) manipulação higiênica de alimentos, (h) hi 
giene do local de compra, arr.1azenamento, preparo e consumo dos alimentos: 
(1) cuidados na! =leção e higiene dos utensilios e r:qui;-.c:;.entos rl::lãciona 
dos com a a 1 irnem ação, (j) uti 1 i zação correta dos metoó( 1S de pr-eservação dóS 
alimentos, (1) pt'ãtica:., de higiene na compra, armazenãrn2nto, preparo e con 
sumo de alimentos. 20~ c~da item correto. 



29. (a') Esterilização ou. fervura, (b) refrigeração, (c) congelamento, (d) paE_ 
teurização, (e) desidratação. 33% cada. Indicação sem explicação ou com 
explicação incorreta: 16,5 cada. 

30. P N P P N P (16,5% cada). Uma errada não anula uma correta. 

31. a) Tornam-se d~ro~, escuros e de menor volume 

b) Eliminam-se os germes que podem prejudicar a saude (ou provocar doenças) 

c) Retem maior quantidade de vitaminas e sais minerais. 

33% cada. 

32. a) Preparo prõximo ao consumo: a vitamina C oxida-se em contato com o ar, 
perdendo-se ou, porque preserva-se a viTamina ~· 

b) Cozinhar inteiras: estruturas íntegras retem os nutrientes e dificultam 
sua passagem para a ãgua onde são cozidos. 

c) Utilizar a menor quantidade de igua e o menor tempo de cocção possiveis: 
protege as vitaminas termo-lãbeis. 

d) Aproveitar a ãgua de cocção em outras preparações: vitaminas e sais mine 
rais passam para a igua onde são cozidas as hortaliças; jogando-se fora 
à ·ãgua, esses nu~ri entes são perdi dos. 

e) Não juntar bicarbonato de sõdio para avivar a cor: provoca perda de vi 
tamina Bl e c. 

33% cada. SÕ citação do cuidado: 16,5% 

33. a, c, d, e (25% cada). Se assinalou todas as alternativas; atribuir 50% 
na questãõ. 

34. a) Cultivando hortaliças (legumes, verduras) -horta caseira. 

b) plantando ãrvores frutíferas - fazendo pomar. 
c) criando animais (de pequeno porte) -coelhos, galinhas. 

33% cada. 
35. Cafe da manhã: incluir alimentos dos três grupos em cada tipo. 

Lanche: incluir alimentos de bom valor nutritivo em cada tipo (considerarer 
rado se incluir refrigerantes, chã, pipoca, doces em geral). -

ATITUDES: 36 a 55 

a=2; b=l; c=O exceto 48, 52, 53 e 54 em q~e 

a=U; b=l; c=2 
Somar o total de pontos obtidos em Atitudes. 

PR~TICAS: 56 a 60 

56. 1~ alternativa: a + 2~ alternativa: a = 100% 
l~ alternativa: a + 2~ alternativa: b = 0% 
1~ alternativa: b = SR (sem resposta) 

57. 3~ ou 5~ alternativa: 100% (alternativa errada 

58. Não tem espaço: SR 

Tem espaço e planta com frequência: 100% 

Tem espaço, mas planta raramente ou nunca: 0% 
59. a + indicação de dois cuidados = 100% 

a + indicação de um cuidado = 50% 
a sem indicação de cuidado = 0% 

b = SR 
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60.
1 1) a 

2) ~ 

3) É_ ou ~· e É. 
4) ~ 

25% ·cada 

78 E ·88 SÉRIES 

CONHECIMENTOSi 01 a 43 

01. Ordem da numeração: 2, 1, 3 (33%) 

02 ~ ~' ~ (50% cada-) 
03. 2, l, 2, 2, 1, 2, 1,1 (12,5% cada) - 25,0 - 37,5 - 50,0 - 62,5 - 75,0 - 87,5 -100,0 

04. Porque a nutrição e a alimentação tem relação com saude - Porque quem se 
alimenta corretamente tem boa saüde, etc. 

05. a 

06. Cada tipo deve conter, .pelo menos, um alimento de cada grupo. 
07. b 

08. Construtores: carne, leite, ovos, feijão, soja 
Reguladores: laranja, alface, cenoura, mamão, repolho, tomate, banana, pepl 

no 
Energéticos: biscoito, arroz, batata, doces, milho, mandioca, pao. 

' 
5% cada 

09. É.' ~ (50% cada) 
10. ~' ~ (50% cada) 
11. nutrientes (b) 
12. Sexo, idade, peso, altura,. atividade, hãbitos alimentares, ambiente, nivel 

s5cio-econ6mico, disponibilidade de alimentos (20%) 

13. 1 , 4, 2, 3 ( 25% cada) 
14. a 

15. b 

16. Melhores condições de saüde,·o indivíduo tem mais saüde, não fica 
com facilidade (citação e suficiente) 

17. É.'~'~ (33, 66, 100) 

18. É.' ~' ~ (idem) 
19. É.~~'~ (idem) 
20. A resposta deve preencher os dois aspectos: (a) ser produzido na 

{Estado de São Paulo) e {b) estar incluido no grupo correto: 
11% cada 

doente 

região 

21. Suco, leite, laranjada, vitamina, limonada, iogurte, etc. (33% cada). Não 
considerar água e chá. 

22. a 
23. A-~, B-~, C-É_ {33%). SÕ anula dentro do mesmo item. 

24. ~' ~' !' ~ (25%) 

25. c 

26. c 

27. b 

28. c 
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29 ! ManipulaÇão dé um alimento e tudo o que acontece com o alimento desde sua 
.produção (cultivo, criação), colheita, processamento,armazenagem e preparo 
para co~sumo • . 
-: R-esposta totalmente correta: 100% 
- Resposta parci~lmente correta: 50% 

\ . 

30. Aparê~cia, sabor, custo., segurança (33% cada item correto) 

31. a) Planta ou animal contamiriado 
b) Doenças transmitidas po~ insetos, mos~as, . \ 

baratas, roedores 
c) Contato com .ãgua .poluida ou escretas 
d) Manipuiação inadequada . (falta de higiene na manipulação) 
50%-cada item correto -

32 •. 2, 1' 3, 3, l; 2 (16,5 - 33~0- 50,0- 66,5 - 82,0- 100,0) 

33. 2, 1' 3 (33%) 
34. a) Fiscalização sanitãria dos alimentos 

b) Tratamento da ãgua 
c) Deposição correta de escretas humanas 
d) Deposição e remoção .adequadas do lixo 
e) Combate aos .insetos e roedores 
f) Exame de saGde periõdico dos manipuladores de alimentos 
_g) Manipulação h~gi~nica de alimentos 
h) Higiene do local de compra, armazenamento, preparo e consumo dos alimen

tos 
i) tuidados na seleção e higiene dos utensllios e equi~amentos relacionados 

com a alimentação 
j) Utilização correta dos métodos de preservaçao dos alimentos 
1) Prãticas de higiene na . compra, ·armazenamento, preparo e consumo de ali 

mentes. 
33% cada item correto. 

35. a) Esterilização ou fervura: . pela ação do calor 
b) Refrigeração: rebaixamento da temperatura 
c) Congelamento: rebaixamento da temperatura a - 30°C ou 40°C e depois ma 

nutenção dos alimentos a 0°C, 

d) Pasteurização: combinação de frio e calor 
e) Enlatamento: esterilização . pelo calor e conservação em recipiente 

ticamente fechado 
f) Desidratação: retirada da ãgua 
33, 66, 100%. 

36. E.· c (50%) 
37. !• E.• ~. f (25% cada) -' 

38. a) Quantidade: relacionada ao numero de comensais, facilidades de 
namento, durabilidade do alimento. 

herme 

armaze 

b) Local de compra: onde os alimentos são mais frescos (feiras}, mais varia 
dos, onde hã maior movimento de vendas. 

c) Controle de instrumentos de peso e medida: 
d) Pesquisa de preço: ... sem prejuizo da qualidade 

39. ~. ~· !·i·~. i (16,5 - 33,0 - 50,0 - 66,5 - 82,0 100,0) 
40. a) Tornam-se duros, escuros e de menor volume 

b) Eliminam-se os germes que podem prejudicar a saude (ou provocar doenças) 
c) Retem maior quantidade de vitaminas e sais minerais 
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41. a, c, d, e (25% cada; se assinalou todas as alternativas, considerar (~ 
"frfõuir) 50%) · 

42. a) Cultivando hortaliças . (legumes, verduras); fazendo horta caseira. 
b) ~lantando 5rvores frutTferas; fazendo pomar. 
c) Criando anima.is ·de pe'queno porte: coelho, galinha. 

33% cada. 
·. ; 

43. Cafe da manhã: incluir -. alimentos dos três grupos em cada tipo. 
\ 

Lanche: incluir alimentos .de bom valor nutritivo . em cada tipo (considerarer 
rado se i nc lu i r . refrigerantes, ch5, pipoca, doces, em gera 1). -

(16,0 - 33 - 50 - 66 - 82 - 100) 

ATITUDES: 44 a 63 

a= 2; b = 1; c= O exceto 55, 59, 60 e 61 em que: 

a=O; b=l; c=2 
Somar o total de pontos obtidos em atitudes. 

PR~TICAS: 64 a 68 

64. 1~ alternatiNa: a+ 2~ alternativa: a= 100% 
· a a 1- alternativa: a + 2- alternativa: b = 0% 
1~ - alternativa: b = SR (sem resposta) 

65. 3! ou s! altérnativa: 100%. (alternativa errada anula outra certa) 
Nenhuma assinalada = SR 

66. ~ão tem espaÇo: SR 
Tem espa ço e planta com frequência: 100% 
Tem . espaço~ mas planta raramente ou nunca: 0% 

67. a+ citação de 2 cuidados = 100% 
a+ citação de 1 6uidado := 50,0% 
a - sem citação = 0% 
b = SR 

68. 1 ) a -
2) a -
3) b ou a e b -
4) a -
25% cada. 
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PAIS 

.CONHECIMENTOS: 01 a 22 ' 

01. ~ (100% ou 0%) 

02. !' ~ (50%:cada) 
03. a · 

04. c 
05. 312312312. 23133122322 - 5% cada acerto 
06. d 

07. d 

08. ~' ~' ~ (33% cada) 
09. ~' ~' ~ (33% cada) 
10. ~' ~' ~ (33% cida) 
11 • b 

12. Suco, leite, laranjada, vitamina, limonada (33% cada) -não considerar água 

~3. ~~ ~' ~' f (33% cada) considerar somente 3 respostas como satisfat5rio 
14. c . 

15. ~ou~ (100%) assinalando uma das duas respostas, atribuem-se os pontos 
16. c 

17. ~' ~' ~' ~ (25% cada) 
18. ~ (ou ruim, se a1guem acrescentou) 
19. c ou d (100%) - assinalando uma das duas respostas, atribuem-se os pontos 
20. c 

21. P N P P N P (16,5% cada) 
22. Caf~ da manhã: incluir alimentosdos três grupos em cada tipo 

Lanche: incluir alimentos de bom valor nutritivo em cada tipo 
16,5% cada~ 

ATITUDES: 23 a 39 

a= 2; b = 1; c= O exceto 32, 35 e 36 em que 

a=O; b=l; c=2 
Somar o total de pontos em atitudes. 

PR~TICAS: 40 a 44 

40. a 
41. 3~ e 5~ alternativas (50% cada) 
42. Não tem espaço: SR (sem resposta) 

Tem espaço, mas planta raramente ou nunca: 0% 
Tem espaço e planta com frequência: 100% 

43. a ou b + indicação de dois ou mais cuidados - 100% (considerar correto 
a ou b + indicação de um cuidado - 50% (se indicou so os cuidados) 
c: SR (sem resposta) 

44. 1) a 2) a · 3) ~ou ~e~ 4) ~ (25~~ cada) 
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ANEXO 6: QUESTIONARIO E TESTE PARA OS PAIS 

PROGRAMA DE EDUCA~AO NUTRICIONAL 
QUESTION~RIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS(*) 

Prezado(a) Senhor(a), 

Um grupo de professores da Universidade de São Paulo, em colaboração com a esco 
la de seu filho, estã fazendo um estudo sobre prãticas alimentares dos escola 
res e de suas fam11ias. Para isso; precisamos de sua colaboração no sentido 
de fornecer os dados solicitados neste questionãrio, da maneira mais exata po~ 

si ve 1. 

Este questionãrio ~ confidencial e seus dados serão usados somente para fins 
cientificas; portanto, o anonimato serã rigorosamente mantido. 

Agradecemos sua colaboração 

1. I denti fi cação 
Nome: Sexo: idade: anos ----------------------------------
Endereço: 
Escola de seu filho: 

-2: Escolaridade do pai e da mãe 

Marque o ultimo ano cursado: 

1 Q GRAU 

1~ 1 2~ 1 3~ 1 4~ 1 
5ª 1 6~ 1 

7~ 

( primãrio) I (ginãsio) 

pelo pai I I I I I I 
pela ma e I I I I I I 

8~ 

Bairro: ----------------

29 GRAU SUPERIOR 

1~ I 2~ I 3~ I 4~ 1~ 12~ 1 3~ 14~ 15~ 16~ 

(colegial) (faculdade) 

I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

3. _Qual a profissão do pai?-----------------------------
Descreva o que ele faz em seu trabalho: 

*·Aplicado no pré-teste 
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4. Qual a profissão da mãe? ----------------------------------------
Descreva o que faz em seu trabalho: 

5. Quantas pessoas da .familia moram em sua casa? ------------------------

. 6. Entre essas .pessoas, quantas . trabalham? ---------------------------------

7. Somando o salãrio de todas essas pessoas e outros rendimentos, se 

quanto dã? Cr$ -------------

8. Quantos filhos tem no primeiro grau, nesta escola: 
- na primeira s~rie: idade: Nome: 

- na segunda seri e: -- i da de: Nome: 

- na terceira serie: i da de: Nome: 

- na quarta se ri e: idade: Nome: 

- na quinta se ri e: idade: Nome: 

- na sexta se ri e: i da de: Nome: 

- na setima seri e: i da de: Nome: 

- na oi ta v a serie: idade: Nome: 

Se tiver mais de. um filho na mesma serie, use as linhas abaixo: 
- na serie idade: Nome: 

na serie i da de: Nome: ----
í 

9. A Sra. acompanha as lições ou atividades escolares dos filhos 
. aciina? 

(a) sempre (b) -as vezes (c) nunca 

houver, 

mencionados 

10. Seus filhos comentam com a Sra. as coisas que aprendem na escola? 

(a) sempre (b) ãs ve zes (c) nunca 

11. A Sra. acha que aprende alguma coisa com seus filhos? 
(a) bastante (b) alguma coisa (c) pouco ( d) nada 

12. A Sra. costuma brincar ou conversar com seus filhos? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

13. A Sra. , acha que a escola de seu fi lho: 
(a) e boa (c) e regular -( c) e ma ( ruim) 
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A Sra. vera, a seguir um teste sobre nutrição. Pedimos 

que responda-o da niel hor forma possivel . . Sua final ida 

de ê apenas · a de nos dar uma i dei a sobre o que jã 

conhece a respeito do assunto. Isto nos ajudarã na 

orientação de s~Ú filh~ na e-scola. Responda o teste 

com o mãximo de cuidado. O que nao souber, deixe em 

· branco. 

OBRIGAOO 

A-92 



PROGRAMA DE EDUCA,AO NUTRICIONAL 
QUESTIONARIO PARA OS PAIS(*) 

NOME: ---------------- DATA: __ / __ /1981. 

Em março deste ano voce realizou um teste ·sobre nutrição na escola de seu fi 

1 h o. Em segui da foi inicia do um programa de orientação sobre nutrição para os 

alunos. Alguns pais receberam um material escrito sobre o assunto; outros 
ti verar.J · oportunidade de conversar com seus fi lhos sobre o programa desenvolvi. 

do na escola. Na televisão, no rãdio," nas revistas e jornais sempre se fala so 

bre nutrição e alimentação. Com este teste queremos saber se essas informações 

tiveram alguma influência sobre você e sua familia. Para isso pedimos que res 

panda este teste com o mãximo de atenção e cúidado. 

Antes de iniciar o teste, por favor, responda os itens abaixo. 

1. Você recebeu material da escola com o titulo 11 NUTRIÇÃO E SA0DE 11 ? 

(a) sim (b) não 

-2. Se voce recebeu esse material, voce: 

(a) leu todo o material e fez todos os exercicios 
(b} leu todo o material, mas não fez todos os exercicios 

(c) leu parte do material 
(d) emprestou o material para alguem que nao fosse de sua familia. 

-voe e Se você marcou a letra~' indique o nome da(s) pessoa(s) para quem 

emprestou o material: ----------------------------------------------

3. Apõs 

(a) 

(b) 

-o mes de março deste ano voce: 

viu algum programa de televisão sobre nutrição e alimentação 

ouviu algum programa de rãdio sobre nutrição e alimentação 

(c) leu em algum jornal, revista ou outro material noticias sobre nutrição 

e alimentação. 

Se você marcou um ou mais itens desta questão, descreva os assuntos tra 
ta dos: -----------------------------------------------------------

* Ap 1 i c a do no põs -teste. 
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4. Seu fi 1 h o comentou a· respeito do programa de nutrição desenvo 1 vi do na esc o 

la neste semestre? 

(a) com frequência 

( b) · raramente 

(c) nunca 

· s~ Se voce tem observações a fazer 'sobre o· programa · de nutrição, 

aqui. 
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f 
TESTE SOBRE NUTRI,AO E ALIMENTAÇAO · 

Ob~ervaÇão.: Hã perguntas com mais de uma resposta certa. Quando este for o ca 
\ 

so, marque todas • a? respostas certas. 

1; r importante estudar nutrição e al 0mentação porque: 
(a) o assunto e ensinado na escola 
(b) a alimentação tem influ~ncia sobre a saGdé 
(c) quem sabe muito não fica doente 
(d) quem estuda nutrição e respeitado pelos outros 

2: Marque com um X todas as · afirmaÇões .corretas: 

3. 

(a) o indivíduo bem nutrido tem pele lisa, macict e rosada 
{b) a nutrição influencia, principalmente, na furmação dos dentes definitivos 
(c) o indivíduo bem nutrido tem os olhos vivos e se adapta bem a diferentes 

intensidades da · luz. 
(d) o tamanho do corpo não sofre influ~ncia da nutrição 

Qual o café da manhã mais completo? 

.(a) cafe com leite, pão; ma rga ri na, 1 a ranja 
( b) café com leite, pão, · mortadela, queijo 

(c) cafe, pao com manteiga, queijo, iogurte 
( d) cafe, pao com manteiga 

4. O princ1pio mais simples e bãsico para se conseguir uma dieta equilibrada e: 
(a) consumir, de prefer~ncia, frutas e verduras 
{b) consumir, de prefer~ncia, carne, leite e ovos 
(c) utilizar alimentação variada 
{d) utilizar alimentos mais baratos 

5. Nurrer.e a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando o grupo a que 

pertence cada alimento: 

( 1) ALIMENTOS CONTRUTORES 

(2) ALIMENTOS REGULADORES 

(3) ALIMENTOS ENERGETICOS 

( ) 
( ) 
( ) 
(. ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

biscoito 
carne 
laranja 
arroz 
leite 
a 1 face 
bata ta 
ovos 
cenoura 
mamao 
doces 
feijão 
milho 
mandioca 
soja 
repolho 
tomate 
pao 
banana 
pepino 



6. o c'afe da manhã e uma 'refeição importante porque: 

-(a) os alimentos incluidos no cafe da manhã não podem ser incluidos em outras 
refeições 

(b) pela manhã, geralmente, o apetite e maior 
\ 

(c) quem não toma cafe não almoça bem 
(d) influencia o rendimento. escolar e no trabalho, principalmente nas ultimas 

horas da manhã. 

7. A divisão dos alimentos em três grupos bãsicos, de acordo com as funções de 

seus nutrientes no organismo, e muito Ütil porque: 
(a) mostra.os nutrientes mais importantes 
(b) inclui todos os nutrientes 
(c) destaca a importância das proteinas 

(d) facilita a composição de uma dieta equilibrada 

8. Assinale com um X três alimentos de maior valor nutritivo: 

(a) ba 1 a (d) refrigerantes 

(b) 1 e i te (e) fi gado 

(c) peixe (f) arroz 

9. De modo geral, quais alimentos sao mais baratos: 

(a) aqueles que são comprados prontos 

(b) aqueles que são preparados em casa 

(c) os importados 
(d) produzidos .-os na reg1ao 

(e) os prõprios de cada 'época ou estação 

10. Os alimentos prÕprios da estação do ano e produzidos na localidade, de modo 
gera 1: 

(a) sao mais caros 
(b) sao de melhor qualidade 
(c) têm preços menores 
(d) existem em maior quantidade 
(e) sao mais dificeis de encontrar 

11 .. O açucare os doces devem também fazer parte da nossa alimentação. 
Indique qual a hora mais adequada para se comer doces: 
(a) entre o cafe da manhã e o almoço 
(b) apõs o almoço e o jantàr, como sobremesa 

(c) entre o almoço e o jantar 
(d) toda vez que der vontade 

12. Durante as refeições e entre elas você pode substituir o refrigerante por 
outros liquidas de maior valor nutritivo. Cite três deles. 
a) b) __ _ c)--------
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14. 

Entre as sobremesas abaixo, indique três de maior valor nutritivo: 
(à) .balas (e) sorvete 

{b) chocolate· (f) pudim de 1 e i te 

(c) pe-de-moleque (g) goiabada 
( d) mamão (f) chiclete 

Você acha que a maioria das pessoas toma um cafe 
(a) incompleto, mas de bom valor nutritivo 
{b) incluindo alimentos de alto valor nutritivo 
(c) incompleto ou apenas com 11 Calorias vazias 11 

{d) incluindo al.imentação variada 

da manhã: 

15. No cafe da manhã, em geral, as pessoas: 
(a) se preocupem em se alimentar bem 
(b) tomam qualquer coisa para enganar o estômago 
(c) deixam de comer porque não estão acostumados 
(d) procuram tomar uma refeição completa 

16. O cafe da manhã, refeição matinal ou desjejum, em nosso meio, e geralmente: 
(a) considerado com todo o cuidado 
(b) considerado uma refeição importante 
(c) bastante negligenciado 
(d) preparado com muito cuidado 

17. Assinale os alimentos ou liquidos que as pessoas,. crianças ou adultos em g~ 

ral, consomem entre as refeições: 

(a) iogurtes 
( b) frutas 
(c) cafezinho 

· ( d) refrigerantes 

(e) bolachas e biscoitos 
(f) suco de fruta 
(g) balas, chicletes e doces 

(h) 1 e i te 

18. Você acha que o lanche que as crianças compram na cantina da escola, do po~ 

to de vista nutricional, em geral e: 
(a) Õtimo (b) bom (c) regular (d) não tem opinião 

19. Você acha que as prãticas alimentares dos brasileiros, em relação ao que 
consomem entre as refeiç6es, de modo geral, são: 
(a) bastante corretas 
(b) totalmente corretas 
(c) bastante incorretas 
(d) um pouco incorretas 
(e) não tem opinião 
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. 20 ) Assinale com um X todas as afirmações corretas: 

(a) comer manga com leite faz mal 
(b) comer banana ã noite faz mal 
(c) quando se prepara salada ~e frutas, pode-se incluir qualquer tipo de 

fruta. ' 
(d) comer peixe faz ficar mentiroso 
(e) quem come muito como bem 

21. Marque com ·f todos . os fatores que influenciam positivamente na seleção e 
compra de alimentos e com~ os que influenciam negativamente: 
a( ) boa renda familiar 
b( ) crenças e tabus alimentares 
c( ) orientação sobre s·eleção e compra de alimentos 
d( ) conhecimentos corretos sobre a 1 i mentação e nutrição 
e( )·· não se preocupar com organização de listas de compra 
f( ) programar cardãpios para a semana. 

22. Complete cada quadro de forma a organizar três cardãpios equilibrados para 
o café da manhã e três para o lanche: 

CAFE DA lv1ANHA LANCHE 

19 tipo 29 tipo I 39 tipo 19 tipo I 29 tipo 39 tipo 

I 
I 

I I I I 
I I I 

~Erque a resposta que estã mais de acordo com o que você pensa: 

23. A maioria das pessoas possui prãticas alimentares inadequadas. 

(a) concordo plenamente (b) concord~ em parte (c) discordo 

24. Acho que eu preciso mudar minhas prãticas alimentares. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

25. Acredito que sou capaz de mudar minhas priticas alimentares. 

(a) concordo plenarrente (b) concordo~ em parte (c) discordo 

' 
26 Conhecer mais sobre nutrição ·é importante para toda pessoa que deseja ter 

boa saude. 
(a) concordo plenamente {b) concordo, em parte (c) discordo 

. A-98 



. 27. Penso que a nutriç~o é um dos fatores que tem grande influência sobre a sau 
de. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

28. Se eu conhecesse quais os danos para a saude que a mã nutrição provoca, creio 
que me alimentaria melhor. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

29. Se os profissionais de saude orientassem melhor as crianças e os adolescen 
tes, certamente as condições de nutrição do brasileiro seriam melhores. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

30 .. Sem esforço as pessoas não conseguem mudar suas prãticas alimentares. · 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em-parte (c) discordo 

31. Acho muito complicado o estudo da nutrição e da alimentação. O melhor é co 
mero que for possível, sem se preocupar com muitas normas. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo · 

32. Acho que se as pessoas fossem mais instruídas seriam capazes de se alimentar 

melhor. 
(a) concordo plenamente (b) ·concordo, em parte (c) discordo 

33. Acho que quanto menor é o salãrio das pessoas, mais cuidado deveriam tomar 
na seleÇão e compra de alimentos. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

34; Muitas vezes sei que um alimento é mais nutritivo do que outro, mas nao con 
sigo negar a .meus filhos balas, doces e refrigerantes. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

35. Não como certas coisas pol~que são alimentos de pessoas com menos recursos. 
(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

36. Acho que muitas pessoas gastam mais do que deviam com roupas, bijuterias, 
eletrodom~sticos, prejudicando a compra de alimentos. 

37. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

Tenho certeza de que, se 

lh017 saude. 
(a) ·concordo plenamente 

eu melhorar minhas prãticas alimentares, terei me 

(b) concordo, em parte (c) discordo 

38. Quero aprender muito sobre al ir1entação e nutrição porque'· assim, 
tratar melhor e ~rientar minha família corretamente. 

poderei 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 
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39. Acredito que cuidaria· de uma horta para melhorar a alimentação de minha fa 

m11 ia, se tivesse espaço e orientação para isso. 

(a) concordo plenamente (b) concordo, em parte (c) discordo 

40. Você·ou a pessoa que faz compras em sua casa, costuma fazer uma lista das 

41. 

coisas.que irã comprar na feira ou no supermercado? 

(a) sim (b) não · 

Indique, entre os produtos abaixo, aqueles 

c a do no ultimo mês, colocando a quantidade 

( ) Q-suco ou Q-refresco 

( ) refrigerantes 

( ) lanja 1, tanja 1 e similares 

( ) h i -ci 

( ) magua ri, jandaia e similares 

que foram adquiridos no superme~ 

aproximada entre os parênteses: 

42. Você mora: 

(a) em casa (b) apartamento 

Se voce mora em casa, hã jardins ou espaços livres, 

ou c a 1 çanien to? 

(a) sim ( b) -na o 

Em caso positivo, em alguma .- foram plantadas ocas1ao 

nesses espaços 1 i vres? 

(a) com frequência ( b) raramente 

-43. Em sua casa voce: 

(a) prepara as refeições 

(b) ajuda a preparar as refeições 

(c) nao interfere na preparação das refeições 

com terra, sem cimento 

verduras ou horta 1 iças 

(c) nunca 

Sé você prepara ou ajuda a preparar as refeições, que cuidados toma ao lidar 

com os a 1 imen tos? -----------------------------------------------------

44. Assinale como são preparados e/ou consumidos em sua casa, os alimentos abai 
xo: 

(1) Cenoura e batatas sao cozidas: 

(a) com casca 

( b) sem ca s ca 

(2) A ãgua em que sao cozidos legumes e hortaliças: 

(a) e aproveitada para fazer outros preparos 
(b) e jogada fora 
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(3) As hortaliças sao consumidas, em geral: 
(a) cozidas 
(b) cruas 

(4) Os sucos de fruta são preparados, em geral: 

(a) pouco antes do ~onsumo 
(b) com bastante anteced~ncia 
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ANEXO 7 - TEXTO PARA OS PAIS 

-
N U T R I Ç A O 

E 

-. 
S A U DE 
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S~nhores pais, 
. \ 

A escola- de seu filho esti des~n~olvendo um programa com a 

finaiid~de de atender as necessidades de sa~de de todos os 

seus alunos·. Dentro deste programa pretende dar atenção esp!l:_ 

cial aos aspectos relacionad~s com alimentação e nutiição ~ 

Vocês sabem que muitas pessoas nao se alimentam corretamente 

porque não têm recursos para adq~iri~ os alimentos de ~ue ne 

cessitam. Muit~s, entretanto, não se alimentam bem porque em 

pregam mal o dinheiro reservado para compra de alimentos. E 

xiste~ mesmo muitas famflias que têm dinheiro suficiente p~ 

ra compr~r todos os alimentos que desejam, mas deixam de com 

prar aquilo que -~ importante para a sa~de, gastando muito 

com produtos de pouco valor nutritivo. 

Muitas pessoas se alimentam incorretamente porque nao sabem 

preparar as refeiç;es ou na hora das refeiç~es não comem os 

alimentos mais nutritivos ou e~a~er~ro ~ro algumas coisas,de! 
. '/ 

xando de lado outros alimentos importantes. Em outras pal~ 

vras, muitas pessoas nao . consomem dieta equilibrada. 

Muit~s· ·crianças, adolescentes e mesmo adultos . tomam refrig~ 

rantes·, ch~~am b~las ~ mastigam chicletes durante o dia to 

do, prejudicando pr:lncipairoente os dentes. 

A escola de seu filho esta preocupada com as priticas alimen 

tares dos alunos e de suas famflias, porque a sa~de depende 

principalmente de uma boa nutrição que se consegue com ali 

mentação ~orreta. Nosso organismo ~ como uma miquina e o ali 

menta ~ · como . seu corobustfvel. Quando o combustfvel ~ de roi 

qualidade ou insu~iciente, a miquina não . funciona bem. 

Esperamos, portanto, que vocês colaborem com a escola,a fim 

de ~ue ~sse programa de orientação ·sobre nutrição e aliment~ 

çao . seJa bem sucedido, trazendo beneffcios para toda a famf 

lia. 
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-CONTEÓDO pag. 

Você e aquilo que'você come. 

Quem come muito come b~~? •• .. 
E ficil alimentar~se ~orretamente. 

Como baratear o custo de alimentos?. 

Perisei que meus filhos se alimentassem bem . 

Minha empregada e Õtima •• 

03 

os 
08 

10 

15 

18 

Seleção, compra, armazenamento e preparo dos alimentos • 19 

• seleção e compra • 

• armazenamento. 

• preparo. 

. consumo. 

Gohtanlamoh de eonvida-loh pa~a pa~tieipa~ de va~ah pale~ 
t~ah hob~e nut~~ão e alimenta~ão na eheola_de heu· 6~lho. 

Mah he~a exigi~ demaih de voeêh. Po~ ihhO elabo~amoh ehte 
mate~ial, em linguagem- 6aúl, de manei~a-que .voeêh pode~ão 

aeompanha~ em eaha o que ehta hendo enhinado ao heu 6ilho 
na eheola.. 

7.<?.) Le.ta a.nteh eada. texto ap~eh entado. 
. 

zq} Fa.~a., a. hegui~, o tehte hOb~e a. leitu~a ~ealizada; dê 
hua ~ehpohta. po~ ehe~to e não apenah mentalmente. 

3g] Conói~a. hUah ~ehpohta.h homente depo.[h de te~ eompleta. 
do ea.da. teh;te. Ca.ho não tenha aee~:tado alguma queh:tão, 

eonhulte novamente o texto. 

20 

23 

25 

2 6 • 

Observação: Em reunião realizada na escola, os pa1s foram infor 

mados de que este trabalho, alem de constituir-se 

num programa de saúde normal da escola, e um traba 

lho de pesquisa realizado com ajuda de professores 

da Univer~idade de são Paulo. Por essa -raz ao, este 

material e de seu uso exclusivo. Não deve ser em-

prestado a outros pa1s. 
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VOCÊ É AQUILO QUE VOCE COME 

A vida moderna i muito. agitada. Temos mil coisas a fazer: i o 

cabeleireiro, i a moda, sio.as r~vistas, as novelas.Estamos sem 

pre preocupados em ficar por dentro. De todos os lados somos so 

licitados: os amigos, a escola, a propaganda, o midico, o den 

tista. Mas afinal, o que e realmente importante atender? Não dã 

para fazer tudo! 

Entre os itens abaixo, marque os tris que sio mais 

para voce: 

(1) ir semanalmente ao salão de beleza 

(2) 

(3) 

ver novelas 

planejar os 

prados 

alimentos que -sao ·com 

(4) acompanhar o trabalho escolar dos 

filhos 

(5) orientar a empregada na seleção e 

preparaçio das refeiçÕes 

(6). cuidar para que a limpeza seja peE 

feita 

(7) cuidar da alimentação dos filhos 
. I . 

Virias dessas coisas dev~m ter sido consideradas 

importantes 

importantes. 

Se voei marcou os itens 3, 5 e 7 (ou um ou doi~ deles), voei jã 

estã preocupada com ·a influincia da alimentação sobre o organi~ 

mo. Espero que este material a aj~de a cuidar ainda mais de sua 

alimentação e da alimentação de sua família. 

Se não marcou os itens 3, 5 e 7 voce certamente ainda nao dã a 

devida importância ã alimentação. Agora voei terã oportunidade 

de saber porque a alimentaçio i tão importante e poderã mudar 

suas práticas e ajudar sua família a fazer o mesmo. 

Va.mo.6 veJt o que voc.ê. .õa.be a. Jte.ópe.<..to da. .<..nfiiuê.núa. da. a..f..ünenta. 

~ão .t,obJte o .<..nd.<..vZduo; ma.Jtque CERTO (C) ou ERRAVO (E): 

1. (C) (E) A nutJti~ã.o .<..nfi.f.uenúa. a. a.pa.Jz.ê.nc..<..a. da..ó pe.ó.6oa..6 poJt 

que de.f.a. depende a. fioJz.ma.~ão da. pele, do.6 dente.6, do.6 
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cabelo~ e o tamanho do eonpo. 

2. • (C) (E) A· elt.ianç.a mal al-i.men:tada, em genal, e ma.<.~ v.i.va, e~ 

penta,· ealma e equ.i.l.i.bnada do que a en.i.anç.a bem al-i. 
menta da. 

3. (C) (E) A e/z..ianç.a bem aUmentada de~e.nvolve. melhon o eê:ne.bno 
e tem ma-i.~ 6ae.i.l.i.dadi pana apne.nden. 

4. (C) (E) A elt.ianç.a bem al.i.mentn da te.m ma.<.~ d.i.~ po~.i.ç.ã.o pana 
e~tudan e b/z..inean do que. a en.i.anç.a mal aUmentada. 

5. (C) (E) A e/z..ianç.a que. ~e. aUmenta poueo nã.o engonda e. te.m 
ma.<.~ ne~.i.~tê.núa ã~ doenç.a~. 

Confira suas respostas 

1. Cento 2. e.nnado 3. eentn 4. eento 5. ennado (ne~ponda~em 

pne. no te.xto ante~ de. ~on6en.i.n ~ua~ ne.~po~ta~). 

AVALIAÇÃO 

5 ne~po~ta~ ee.nta~-: v o eê. jã. ~ abe. que. a al.i.mentaç.ã.o é. únpontante 

pana a ~aude. Ma~ nã.o ba~ta .<.~to. t pnee.i.~o 

~aben eomo al.i.me.ntan-~e. eonne.tame.nte. e. eolo 
ean e.m pnã.t.i.ea e.~~n~ nonma~. vã. ad.i.ante. e. 
de~eubna eomo ~e. al.i.me.ntan eonne.tame.nte.. 

3 a 4 ne.~po~ta~ eenta~: voeê. te.m alguma~ duv.i.da~ ~obne. o pape.l 
da al.i.me.ntaç.ã.o no de~e.nvolv.i.me.nto e. ene.~e.i. 

menta da e/z..ianç.a. Lendo a~ pnÕx.i.ma~ pâ.g.i.na~ 

te.nho eente.za de. que. voeê. ~e eonvenee.na de. 

que." S amo~ o que. eome.mo~ ". 

o a 2 ne.~po~ta~ ee.nta~: e~te maten.i.al vao ~en mu.i.to ut.i.l pana 

RECORDANDO 

voeê.. Le..i.a-o eom ate.nç.ã.o. Aeho que. voee va-i. 
~e .i.nte.ne.~~an mu.i.to pon aqu.i.lo que va-i. e.n 

eontnan nele. 

(1) A boa alimentação ê importante porque faz com que a pele do 

indivíduo fique lisa, macia, Úmida, rosada e mais resisten 

te ãs infecçÕes; influencia na formação dos dentes, ajuda a 

boa visão, ajuda na formação dos cabelos e unhas, influen 

cia no crescimento e na postura. Portanto, a boa 

influencia a aparência pessoal. 
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(2) Pessoas bem nutridas têm, em geral, mais alegria, bom hu 

(3) 

(4) 

mor, capacida~e de cooperação, ponderação, confiança em si, 

são mais calmas, têm maior interesse pela vida social, mais 

ambição e desejo de progresso. 

A criança mal alimentada pode ter problemas no crescimento 

do cérebro, dificultando a aprendizagem. 

Indivíduos 

e produzem 

bem nutridos têm mais disposição para 

mais em tudo o que fazem. 

É IMPORTANTE ALIMENTAR-SE BEM PORQUE A 

NUTRIÇÃO INFLUENCIA A SAÚDE DO INDIVÍDUO 

QUEM COME MUITO COME BEM? 

trabalhar 

Ah~ Hoje comi bem. Estou com a barriga tao cheia ••• 

A maioria das pessoas acredita que comer muito ê comer bem. E 

você? 

Marque com um x quemse alimentou melhor no cafê da manhã: 

(a) Pedro: um pãozinho com margarina, uma xícara de cafê comlei 
-te e uma fatia de mamao. 

(b) Antônio: duas xícaras de café com leite, um pão com queijo 

e mortadela> um copo de yogurte. 

(c) Josê: dois pãezinhos com manteiga, leite com chocolate, uma 

fatia de queijo. 

(d) RÔmulo: salada de frutas, cereais com cafê, uma colher de 

mel, quatro colheres de arroz doce. 

Se voce marcou a você acertou. O importante e consumir alimen-

tação equilibrada e não comer grande quantidade de alimentos. 

Mas como podemos saber se uma refeição ê ou não equilibrada? 

Quantos pratos sao necessários para que urna refeição seja equi 

librada? 

Para resolver este problema foi criada a RODA DOS ALIMENTOS. 

Cada alimento tem dentro de s1 o que se chama NUTRIENTE. Os nu 

trientes são substâncias que vao para o organismo e fazem com 
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a pessoa fique bem nutrida. 

Cada alimento contêm vãrios nutrien 

tes em maior quantidade. Os especi~ 

listas dividiram os alimentos em três 

grupos, conforme o nutriente que con 

têm em maior quantidade. Por exemplo, 

a carne possui em maior quantidade um 

nutriente chamado PROTEÍNA. As verdu 

ras e frutas possuem, em maior quanti 

dade, VITAMINAS. sais minerais, celu

lose e ãgua. Os cereais e açúcar, po~ 

suem, em maior quantidade, um nutrien 

te chamado HIDRATO DE CARBONO. 

Você estã achando isto complicado? Talvez seja,mas de qualquer 

.forma, voce precisa entender bem isto, porque s6 assim serã ca 

paz de alimentar-se corretamente. 

Olhe o desenho da RODA DE ALIMENTOS: voce observa que leite e 

derivados, carnes, ovos e leguminosas são chamados alimentos 

CONSTRUTORES, porque sao mais ricos em proteínas e ajudam a 

construir o corpo do indivÍduo. São muito importantes na infân 

cia e na adolescência, que são perÍodos de grande crescimento 

do indivíduo. 

As hortaliças, verduras, legumes e frutas sao chamados 
I 

tos REGULADORES. Conform~ o pr6prio nome indica, esses 

alimen 

alimen 

tos sao ricos em vitaminas, sais minerais, celulose e ãgua e 

ajudam a manter o equilÍbrio do organismo. 

Por fim, temps os cereais, batatas e açúcar, como também os 6 

leos e gorduras, que são chamados de ENERGÉTICOS, porque forne 

cem energia para o organismo. 

Para que nossa alimentação diária seja EQUILIBRADA e para que 

atenda a todas as nossas necessidades, deve conter alimentos 

dos três grupos, numa certa quantidade, conforme veremos adian 

te. 

Agora que você já sabe responder o que é uma refeição ou alimen 

taçao equilibrada: é a que contêm alimentos dos três grupos. 

Não adianta comer muita carne, leite, ovos, que~JO e deixar de 

consumir alimentos reguladores e energéticos. Da mesma forma, 
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nao adianta comer sã frutas e verduras ou exagerar nos doces e 

comidas e bebidas açucaradas. 

Mais adiante você vai saber melhor como preparar um cardapio e 

quilibrado. 

RESPONDA 

-(1) Pão com manteiga, 

café da manhã: 

café com leite, uma fatia de mamao. 

(a) esta equilibrado (b) não esta equilibrado 

(2) Bolacha e -guarana. Este lanche: 

(a) contém alimentos de alto valor nutritivo 

(b) não contém alimentos de alto valor nutritivo 

(3) Uma refeição, para ser equilibrada, precisa conter 

tos: 

(a) sÕ construtores (b) construtores e regulares 

(c) construtores, reguladores e energéticos 

Este 

alimen 

(4) Uma refeição, para ser equilibrada precisa conter alimentos 

(5) A divisão dos alimentos em três grupos facilita a prepar~ 

ção de uma alimentação equilibrada? 

(a) sim (b) não 

(6) Os alimentos são incluÍdos nos diferentes grupos com base 

no _____________ que possui maior quantidade. 

(7) Tome esta lista de alimentos e escreva-os dentro da roda de 

( 8) 

alimentos: 

Leite 

Queijo 

Agrião 

Arroz 

Coalhada 

Milho 

Banana 

Mamao 

Alface 

Carne 

Couve 

Pão 

Ovos 

Biscoito 

Peixe 

cara 

Escarola 

Mandioca 

Feijão 

Repolho 

Soja 

Amendoim 

Batata 

Laranja 

,(f) 
o 

.Y-~ .~ 
\ 

Por que o café da 

' Vc!) 
manhã e uma refeição -.,'f./ê} 

importante? 
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(9) Marque com um X OS· alimentos de maior valor nutritivo: 

(a) suco de frutas 

(e) pirulito 

(b) Q-suco 

(f) chicletes 

(c) yogurte (d) ovo 

(lO)Marque com um X, o cafê da, manhã melhor para a saÚde: 

-pão com ,manteiga, 
cafê com leite, 

laranja 

arroz doce, pão com 
mel, cafê com leite 

laranja, mamao, 
mel de abelha 

CONFIRA SUAS RESPOSTAS 

7 •. a. 2. b 3. c. 4. va.tU.a.do.6 5. a. 6. nu..ttU.e..n.te...6 

8 

Con.6.thu..tohe...6: le..i.te.., qu.e..ijo, c.oa.lha.da., c.a.nne.., ovo.6,pe..ixe..,6e..i 
j~o, .6oja., a.me..ndoi~. 

Re..gu.la.done..-6: a.gtU.~o,ba.na.na., a.l6a.c.e.., c.ou.ve.., e...6c.a.nola., 
lho, la.na.nja., ma.ma.o. 

ne..pE_ 

Ene..ngêtic.o.6: a.nnoz, milho, p~o, bi.6c.oi.to, ma.ndioc.a., ba..ta..ta., 

c.a.na.. 

8. O c.a.6ê da. ma.nh~ é u.ma. ne..6e..i~~o impon.ta.n.te.. ponqu.e.. hâ u.m in.te..h 
va.lo de.. .te..mpo muito gna.nde.. e..n.tne.. o ja.n.ta.n e.. o c.a.6ê da. ma.nh~; 

pon 1.6.60 é phe..ú.6o ne..poh o.6 nu..ttU.e..n.te...6 qu.e.. 6ona.m u..tiliza.do.6 

ne...6.6 e.. pe..tU.o do. 

9. a., c., d 10. (p~o c.om ma.n.te..iga., c.a.6ê c.om le..i.te.., la.na.nja.). 

Se.. voc.ê e..nnou. a.lgu.ma. qu.e...6.t~o, no ·.todo ou. e..m pa.n.te.., ne..le..ia. a..6 

e..xplic.a.~Õe...6 do .te..x.to. Se..u. 6ilho e...6.tâ he..c.e..be..ndo e..xplic.a.~Õe...6 na. 
e...6c.ola. .6obne.. e...6.te.. me...6mo a..6.6u.n.to. Qu.e..m .6a.be.. e..le.. pode..nâ a.ju.dâ-la. 

a. ne...6olve..n a.lgu.ma. di6ic.u.lda.de..! 

é FÁCIL ALIMENTAR-SE CORRETAMENTE. 

Para que voce possa mudar as práticas alimentares de sua famí 

lia ê preciso que você, seu marido e seus filhos queiram essas 

mudanças. 

Você dirá: eu gostaria de mudar m:nhas práticas alimentares,nas 

os alimentos estão muito caros! Todos sabemos que isso ê verda 

de. Mas quantas vezes gastamos dinheiro com coisas desnecessá 
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rias e deixamos de comprar alimentos de alto valor nutritivo? 

Você verâ, mais adiante, como poderã baratear o custo da alimen 

taçao e~ sua casa. 

RESPONDA 

(1) Você acha que precisa mudar as prãticas alimentares suas e 

de seus familiares? 

(a) (b) em parte (c) s~m 
-nao 

(2) Em caso positivo, você acha que é capaz de mudar essas pr~ 

ti c as? 

(a) sim -nao (b) em parte (c) 

(3) Você acha que dependem, em grande parte, dos pa~s as 

cas alimentares dos filhos? 

(a) -nao (b) em parte (c) sim 

(4) Você acha que essa or~entaçio sobre 

alimentasio e nutriçio pode ajudã

la a melhorar as condiçÕes de nutri 

çio de sua família? 

(a) (b) -nao s~m em parte (c) 

(5) Você acha que planejando a compra 

de alimentos poderã melhorar a qu~ 

lidade da alimentaçio da sua famí 

lia? 

(a) (b) em parte -nao s~m (c) 

(6) O que você costuma fazer? 

prãti 

A - Você inclui alimentos dos três grupos no café da manhã? 

(a) sempre -as vezes (c) nunca (b) 

B - Você prepara o lanche de seu filho incluindo 

de alto valor nutritivo? 

(a) sempre (b) as vezes (c) nunca 

alimentos 

C - Você dã dinheiro para seus filhos comprarem guloseimas 

(doces, balas, .refrigerantes?) 

(a) com muita freqUência (b) -as vezes (c) nunca 

D - Em sua casa você usa, de preferência, sucos naturais ao 

invés de refrigerantes e sucos artificiais? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 
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E - Você inclui verduras no almoço ou jantar? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

AVALIAÇÃO (somente da questao 6): 

Re.bpo.óta..b: (a.} 

( b'} 

10 ponto.ó 

5 ponto.ó 

(c.) O ponto.ó 

lO 

~--... 

40 a. 50 ponto.b: voc.ê e.õtâ c.túda.ndo bem da. a.limenta.ç.ã.o de. .bua. 0a. 

mllla.; c.ontlnue. a..ó.ólm. 

, 30 a. 39 ponto.ó: voc.e e .óeu.ó óa.milia.Jte.ó pJtec.Lóa.m muda.Jt a.lg uma..b 

pJtâtlc.a..ó a.llme.nta.Jte..ó. 

29 poil.to.ó ou me.no.ó: .bua. a.llme.nta.ç.ã.o e a. do.ó .óeu.ó 6a.mllla.Jte..ó pJte. 
Ú.ó a.. muda.Jt. Continue. lendo. a.te.nta.me.nte e.óte 

ma.te.Jtla.l. 

RECORDANDO : 

Quais são a.s normas práticas para uma alimentação co_E. 

reta? 

19) Cada refeição deve ser equilibrada, isto é, deve incluir a 

limentos dos três grupos. 

29) Ao escolher os alimentos, procure aqueles que têm maior va 

lor nutritivo. 

39) Não ê necessário ingerir grande quantidade de alimentos p~ 

ra que o indivíduo esteja bem alimentado. É necessário uma 

quantidade mínima de alimentos de cada grupo. 

COMO BARATEAR O CUSTO DOS ALIMENTOS 

É fácil dizer que ê preciso mudar as práticas alimentares, que 

ê preciso' melhorar a alimentação! Has, com os preços tão altos, 

isto não e possível! 

Você jâ deve ter tido esses pensamentos ou comentado isto com 

seus familiares. De fato, tudo estã muito caro e os alimentos 
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mentes mais nutritivos são sempre os mais caros. Entretanto, 

voce.verã que, mesmo com um orçamento limitado poderã melhorar 

a qualidade da alimentação de sua família. 

Vamos ver o que você jã sabe sobre como conseguir 1sso. 

(1) Quando vai ao supermercado o~ ã feita você se preocupa em 

saber se um alimento é produzido em São Paulo ou se vem de 

outros Estados ou paÍses? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

(2) Você se preocupa em saber se um alimento é da época ou fora 

da época? 

(a) sempre (b) às vezes (c) nunca 

(3) Você dã preferência a alimentos naturais ao invés de alimen 

tos jã prontos? 

(a) sempr~ (b) as vezes (c) nunca 

(4) Você costuma fazer lista dos alimentos que vai comprar? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

(5) Você costuma pechinchar os preços quando vai a feira ou ao 

supermercado? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

(6) Você aproveita sobras de alimentos, evitando desperdÍcios? 

(a) sempre (b) as vezes (c) nunca 

(7) Você prepara a maior parte dos alimentos em casa ao 

de comprar tudo pronto? 

(a) sempre (b) ãs vezes (c) nunca 

(As questÕes 8, 9 e 10 devem ser respondidas somente por quem 

tem quintal em casa). 

(8) Você cultiva horta caseira? 

(a) s1m, durante todo o ano 

ras, quando me dâ vontade 

(b) s1m, planto algumas verdu 

(c) nao 

(9) Você cria animais pequenos (aves, coelho)? 

(a) sim, durante todo o ano 

(c) nao 
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CONTAGEM DE PONTOS (Se voeê nao ~em quin~at, ~ame mal~ 30 po~ 

~oh ao ~ e.u ll.e.-6 ut~ado) : 

Re..6po~~a.6: 

AVALIAÇÃO 

a) - 1 O pordo.ó 

b) - 5 pon~o.6 

e) O pon~o.6 

80 a 100 pon~o~ - voeê ~abe. eomo ball.a~e.all. o eu~~o da alime.n 

~aç.ã.o. Cordlnue. a~~lm que. .6ua óamZtla pode.ll.â. 

allme.ntall.-~e. be.m ga.õtando me.no-6. 

60 a 89 pon~o~ - Voeê e..õtâ. eeonomlzando e.m .6Ua.6 eompll.a-6, ma.6 

40 a 59 pon~o~ 

39 a me.no-6 

pode.ll.ã. ball.ate.all. ~nda m~.6 o eu~~o do.6 alime.n 
~0.6, 

- Voeê talvez ll.e.etame. do~ pll.e.ç.o~ do~ atime.nto-6, 

ma.6 nã.o e.~~ã. eotaboll.ando pall.a que. e.te..6 eu.6~e.m 

me.no~. o eomo CÜ.6mo -e. úúmlgo da e.eonomia. 

- Tatve.z voee. na o ~e.n.ha pll.oble.ma.6 eeonôm,teo.6 

MM .6e. e.6 ~e. na o ó o ll. o ea.6 o, v o ee. pne.eL6a mu 
dall.. 

Pelo teste, voce jã percebeu o que pode fazer para utilizar me 

lhor seu orçamento na compra de alimentos. Vamos recordar: 

Os alimentos produzidos na regi ao 
-sao mais baratos do que aqueles que 

vem de outros Estados ou paÍses.Com 

o aumento do preço dos combustíveis, 

o custo do transporte aumenta e quem 

paga esse acréscimo é o consumidor, 

Pera, maçã, nozes e muitos alimen 

tos que sao usados em épocas esp~ 

ciais como na Páscoa e no Natal,mui 

tas vezes sao importados; daÍ seu 

alto preço. 

29) O mesmo problema acontece com os alimentos da época e fora 

da época, A laranja, por exemplo, é mais barata nos meses 

de março a junho, porque é a época àe sua produção maior. O 
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preço depende da oferta e da procura. Se o produto existeem 

grande quantidade, seu preço tende a baixar. Se um produto 

existe em pequena quantidade, seu preço tende a aumentar.Na 

ipoca pr~pria um alimento existe sempre em maior quantidade 

do que fora da ipoca. Procure comprar sempre os alimentos 

da ipoca e deixar de comprar os alimentos fora da ipoca ou 

diminuir seu consumo, substituindo-os por outros. 

39) Os alimentos da região e da ipoca apresentam outras vanta 

gens, alim do preço mais baixo. São, em geral, de melhor 

qualidade e ma~s nutrititvos. De fato, alimentos fora da i 

poca nao se desenvolvem bem, sao amadurecidos artificialmen 

te, são colhidos antes de estarem completamente desenvolvi 

dos, sofrém influências negativas do clima e da temperatur~ 
' 

Os alimentos importados, muitas vezes, sao tratados por pr~ 

dutos químicos para durarem mais, chegam ao consumidor pa~ 

sados ou deteriorados. Os produtos da região são, mais fres 

cos e são oferecidos em maior quantidade. 

49) Quando você compra um alimento pronto, você estã gastando 

59) 

muito mais do que quando compra al_imentos para prepará-los 

em casa. Você poderá verificar isso com facilidade atravis 

de alguns exemplos: 

a) Compare o preço de um picolé com o de um litro de leite. 

Calcule quantos picolis podem ser feitos em casa com um 

litro de leite. 

b) Compare o preço de um copo de suco de laranja tomado nu 

ma lanchonete com o preço de uma dÚzia de laranjas. Qua~ 

tos copos de suco podem ser feitos com uma dÚzia de la 

ranjas? 

Você pocÍ.erã encontrar muitos outros exemplos parecidos e con 

cluirá que este é um aspecto importante no barateamento dos 

alimentos. Os enlatados são muito mais caros do que os mes 

mos produtos na sua forma natural. 

A forma mais eficiente para se conseguir alimentos mais ba 
;;, 

ratos e produzi-los. Na cidade, isto nao é muito fácil, poE 

que grande número de pessoas mora em apartamentos ou em ca 

sas sem quintal. Entretanto, alguns moram em casa com qu~~ 

tal e o terreno fica abandonado. 

Na China, onde há mais de um bilhão de habitantes, o probl~ 
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.ma da alimentaçio ~.muito s~rio, Uma das soluç;es foi utili 

.zar todos os espaços para plantar. Nas cidades, todas as 

praças e ãreas livres sio plantadas com árvores frutíferas, 

legumes e verduras. Para nõs, parece estranho porque nao e~ 

tamos acostumados a isso. A cidade tem muitos terrenos bal 

dios, completamente abandonados. Se algu~m resolvesse fazer 

uma horta num desses terrenos, as pessoas pensariam 

coisas: ou que a pessoa ~ pobre ou que ~ louca. 

duas 

Cuidar de·plantas e fâcil e constitui-se numa atividade de 

lazer, com muitos efeitos ben~ficos para a saÚde. Para quem 

nio estã habituado, pode parecer difícil, mas e só começar. 

A criaçao de aves e coelhos jâ envolve outros problemas co 

mo, por exemplo, o aparecimento de mau cheiro por causa dos 

dejetos, a possibilidade de transmissio de doenças. Para e~ 

·te tipo de atividade~ necessário escolher bem o local, tra 

tar adequadamente os dejetos (utilizando-os ate como adubo), 

manter as instalaç;es em boas condiç;es de higiene. Aves fo.E_ 

necem carne e ovos e coelhos fornecem alem da carne, peles 

que podem ser comercializadas. 

69) A dona de casa organizada, quando vai ã feira ou ao supe.E_ 

mercado, leva uma lista dos produtos que necessita adquirir. 

As listas ajudam a lembrar tudo o que ~ necessário comprar, 

nas quantidades adequadas, evitam a compra de produtos su 

perfluos. Com a lista na mio, você deixa de prestar atençio 

a produtos desnecessários. Na lista, você pode incluir os 

preços da Última compra e, ass1m, ter uma ideia das var1a 

ç;es nos preços de epoca e de um local para outro. 

Ultimamente o consumidor estâ sendo alertado sobre a impo.E_ 

tincia da sua colabor~çio no controle dos preços. Você deve 

ter acompanhado pela televisio ou pelos jornais, os preços 

dos produtos em diferentes locais. A variaçio de preço -e 

muitas vezes, grande. Se você nio presta atenção e vai com 

prando sem olhar e comparar os preços, estarã dando chance 

ao comerciante de.colocar os preços que desejar, porque sem 

pre haverã pessoas distraÍdas que vio comprar seus produtos. 

RECORDANDO: para baratear o custo dos alimentos voce deve: 

(1) Comprar alimentos àa epoca e da regiio. 
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(2) Comprar alimentos naturais e prepará-los em casa. 

(3) Culti~ar hortà caseira e plantar ãrvores frutrferas, sempre 

que possrvel. 

(4) Criar animais de pequeno porte, sempre que houver condiçÕes. 

(5) Fazer lista dos ·alimentos a "serem comprados e "pechinchar" 

os preços. 

(6) Aproveitar as sobras de alimentos, evitando desperdrcio. 

PENSEI QUE MEUS FILHOS SE ALIMENTASSEM BEM 

Chegamos ao ponto central do nosso programa. Seu filho estã sen 

do orientado na escola e você em casa, exatamente porque oh ser 

va-se que crianças, adolescentes e mesmo adultos, em geral, nio 

se alimentam corretamente, 

Este problema ê maior em·relaçio ao. café da manhã e aos 

tos consumidos entre as refeiçÕes. 

alimen 

O café da manhã é considerado uma refeiçio sem importância e a 

maioria das pessoas limita-o a uma simples xicara de café. .Oh 

serva-se também que crianças, adolescentes e adultos consomem, 

entre as refeiçÕes, refrigerantes, doces e balas e outras gul~ 

s~imas d~ baixo valor nutritivo. Estas práticas prejudicam a 

saÚde e por isso precisam ser modificadas. 

Vamos verificar em que medida voce colabora para que seus fi 

lhos se alimentem corretamente. 

(1) Você costuma oferecer doces para seus filhos: 

(a) apÕs as refeiçÕes, como sobremesa (h) sempre que eles 

pedem (c) vãrias vezes por dia 

(2) As sobremesas que sio servidas em sua casa, em geral, sao: 

(a) de valor nutritivo muito alto (h) de algum valor nu 

tritivo (c) de· valor nutritivo muito baixo 

(3) Na hora das refeiçÕes voce costuma servir: 

(a) sucos naturais retirados das frutas (h) sucos naturais 

enlatados (c) sucos artificiais. 
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(4) Você acha que, de modo geral, as práticas alimentares dos 

brasileiros: , 

(a) sio incorr~tas (b) sio parcialmente corretas (c) -sao 

totalmente corretas. 

(5) "Comer manga com leite faz mal". "Comer banana ã noite faz 

mal". "Comer peixe faz ficar mentiroso". Você acha que es 

sas afirmaçÕes: 

(a) são incorretas (b) sio parcialmente corretas (c) -sao 

totalmente corre~as. 

(6) Entre as refeições, você costuma chupar balas ou chicletes 

e comer guloseimas? 

(a) nunca (b) raramente (c) com freqUência 

(7) Ao preparar o lanche de seu filho para a escola ou em casa, 

você, em geral: 

(a) (a) utiliza alimentos de alto valor nutritivo 

(b) Utiliza apenas alguns alimentós de alto valor nutritivo 

(c) Nio se preocupa se os alimentos têm alto ou baixo valor 

nutritivo. 

(8) Ao preparar as refeiçÕes .ou quando orienta sua empregada, 

voce se preocupa em incluir em cada refeição alimentos dos 

vários grupos? 

(a) sempre · (b) ãs vezes (c) nunca 

(9) Se observou que voce ou sua familia não se alimenta correta 

mente, acha que e possível mudar suas práticas alimen 

tares e as de sua famíli~? 

(a) sim, em grande parte 

cho ·impossivel 

CONTAGEM DE PONTOS 

Re..6pold.a..6: a. ) - · 1 O p o n:to .6 

b ) 5 p o n:to .6 

c.) O po n:to.6 

AVALIAÇÃO 

80 a. 100 pon:to.6- a..6 pi!.Õ.üc.a..6 
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~e~ de ~ua óamZ~a e~tão multo boa~. P~ocune 

mantê-la~ e melho~an pequena~ óalha~. 

60 a 79 ponto~ - você, e ~ua óamZl..i.a podem melho~an a~ p~ã.tica~ 

alimenta~e.6 e, a.6.6im, con.6eguln melhon ~aü.de. 

59 ponto.6 ou meno.6 - .6 ua.6 pnã.t-i.ca~ alimenta~e.6 e~tã.o pnejudican

do .6ua .6aÜ.de. Tente mudã.-ia.6. 

REFORCE SEUS CONHECIMENTOS 

A propaganda e a facilidade de se comprar guloseimas são os pri_!! 

cipais responsaveis por muitas priticas alimentares de criança~ 

adolescentes e adultos, que não ajudam a conseguir boa saúde. 

K comum ver-se as crianças chupando balas, pirulito e comendo 

guloseimas durante. todo o dia. O açúcar em excesso, alem de es 

tragar os dentes, tira o apetite e aumenta exageradamente as ca 

lorias no organismo, provocando obesidade. 

Os refrigerantes e sucos artificiais, com freqUência, são tam 

bêm ingeridos nas refeiçÕes, entre elas e no lanche. Esses pr~ 

dutos contem o que se chama "calorias vazias", ou seja, enchem 

o estômago mas -nao alimentam. 

Muitas vezes,os principais culpados dessa situação -sao os -pr~ 

prios pais que estão sempre com a geladeira cheia de refrigera~ 

tes, gastam boa parte do orçamento na compra de guloseimas e 

usam, muitas vezes, o dinheiro para conseguir obediência dos fi 

lhos ou que executem alguma tarefa; em geral, na primeira opor

tunidade, esse dinheiro e usado para comprar balas, chicletes, 

ret"rigerantes. 

Mudar praticas alimentares não e muito fâcil para o adulto, mas 

a criança adquire novas priticas se e acostumada desde pequena. 

Por isso, insista para que os filhos experimentem de tudo, mes 

mo que seja em pequena quantidade. Assim, vão habituando o pal~ 

dar. Introduza alimentos novos e de alto valor nutritivo como 

soja, mesmo que o adultos não estejam acostumados a consumi-los. 

A experiência mostra que as priticas alimentares são uma que~ 

tão de habito. Mesmo um alimento que parece desagradivel, com o 

tempo pode ser considerado como de Õtimo sabor. Foi durante a 

guerra, por exemplo, que o povo europeu se acostumou a utilizar 
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-carne de cavalo. Como nao havia outra carne, foram "obrigados" 

a adquirir nova pr~tica, que persiste at~ hoje. Carne de caça, 

em geral, apresenta sabor insuportável para quem não está habi 

tuado a consumi-la, mas para o caçador não há alimento ma~s sa 

boroso. 

Tente mudar suas práticas alimentares que não são recomendáveis 

e ajude seus filhos a comerem "certo" desde pequenos. Você sen 

tirã os efeitos dessas mudanças sobre sua saÚde. 

MINHA EMPREGADA é ÓTIMA 

Aprendemos que ~ importante ter certos cuidados na obtenção dos 

alimentos para conseguir baixar seu custo e, ao mesmo tempo,di~ 

por de alimentos de boa qualidade. Mas veja o que acontece sem 

pre. 

Vlia..: Ma.JÚa. la.va. po11. ba.~..:ta.n..:te ..tempo a.~ 6olha..6 do e~p.ina.61l.e,p.ic.a.

o.6 bem m.iud.inho e c.o.t.oc.a.-a.~ no 6ogo c.om ba..6i.a.n..:te â.gua., de.ix.a.ndo 

c.oz.inha.11. poll. ba.~..:ta.n..:te ..tempo. Quando o e.6p.ina.61l.e e.6..:tâ. c.oz.ido, e~ 

c.o11.11.e a. a.gua. na. p.ia.. Tudo .i.6.6o ~ 6e.i..:to bem a.n..:te~ do a..t.moço,pa.ll.a. 

ev.i..:tall. c.on6u45e.6 na. ho11.a. de po11. a mel:.a. 

Sell.â. qu.e Vna.. Ma.JU.a. ag.iu c.oll.ll.e..:ta.men..:te? Ma11.que c.om um X ..tudo o 

qu.e voc.ê a.c.ha. que e.6..:tâ. c.o11.11.e..:to: 

(a) lavar por bastante tempo as folhas 

de espinafre 

(b) cortar as folhas bem miudinhas 

(c) cozinhar com bastante agua 

(d) cozinhar por bastante tempo 

(e) escorrer a água na pia 

(f) preparar o espinafre bem antes 

do almoço 

Va.mo.6 ve11. .6e .6ua. emp11.ega.da ~ me.6mo uma boa c.oz.inhe.i11.a! 

(a.) e11.11.ado: lava11. dema.i~ a.~ 6olha.6 6az c.om que a ve11.du11.a.6 pell. 

c.am paue da.~ v.i..:ta.m.ina~. 

(b} e11.11.a.do: 6ac..iü..:ta a. pa~~agem da.~ v.i..:tam.inM e .6a.i~ m.ine11.a..i~ 

pall.a a. a.g ua.. 
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(c:}' e (d} eJl..lr.ado: veJt.duJt.a.6 devem .6elt. c.oz.i..da.6 Jt.ap.i..damen.te e c.om 

pouc.a âgua. Quanto ma.i...6 .tempo ó.i..c.am no óogo, ma.i..olt. a 
quan.t.i..dade de v.i...tam.i..na.6 que .6e pelt.de. 

(e} elt.Jt.ado: quando a veJt.du~a ~ c.oz.i..da a.6 v.i...tam.i..na.6 e .6a.i...6 mine 

Jt.a..i...6 vao palt.a a âgua;' e.6.6a âgua deve .6en aplt.ove.i...tada 

palt.a o plt.epalt.o de .6opa.6 e out.Jt.o.6 aR..i..mento.6, do c.ont.Jt.â 
Jt..i..o, glt.ande paJt..te do vaR.olt. nutlt..i..t.i..vo do alimento 
p elt. di do • 

-e 

(ó} elt.Jt.ado: M ve1t.du1t.a.6 devem .6elt. p!t.epalt.ada.6, de plt.eóeJt.ê:nc..i..a,na 

holt.a do c.on.6umo; o c.onta.to c.om o alt. fiaz c.om que a.6 velt. 
dult.M pelt.c.am v.i...tam.i..na C. 

Você deve ter levado um susto com suas respostas! Pensava que 

sua cozinheira era capaz de preparar os alimentos conservando 

seu valor nutritivo ou você se considerava assim! 

Você deve ser uma 5tima dona de casa, mas mudando algumas priti 

cas em relação ã seleção, compra, preparo e armazenamento dos 

alimentos, você poderi melhorar ainda mais. Com esta orientação, 

certamente, você . e sua familia poderão consum1r uma dieta mais 

equilibrada. 

SELEÇAOJ COMPRA) ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS 

Os seres humanos . são ma1s o . resultado do que "sentem e fazem" 

do que simplesmente do que "sabem". Atitudes favoráveis em rela 

ção aos alimentos e prá-ticas corretas são imprescindiveis para 

assegurar inflriência positi~a d~ alimentação sobre a sa~de. 

Todas as pessoas devem, o mais cedo possivel, comportar-se com 

inteligência no que se refere ã alimentação. Comportamento ali 

mentar inteligente significa: 

(a) consumir os alimentos mais nutritivos, seguros e agradáveis, 

dentre aqueles existéntP.s, e 

(b) utilizar corretamente o dinheiro disponivel para a alimen 

ção, dando-lhe destino mais proveitoso. Para tanto, ê preci 

so saber escolher, comprar, conservar e preparar os alimen 

tos. 
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SELEÇÃO E COMPRA 

Nos pa!ses em des~nvolvimento provavelmente nenhum outro fator 

isolado te~ tanta infl~iricia sobre o estado nutricional da ·pop~ 

lação como um todo quanto a renda. Sem duvida, o dinheiro real

mente afeta a dieta, afirmação que vem sendo comprovada pelo f~ 

to de que, nos pa!ses em desenvolvimento, as crianças mais dés 

nutridas são. em geral provenientes de fam!lias com rendas mais 

baixas. 

Embora a renda familiar seja prioritiria na aquisiçao de alimen 

tos, levando qualquer aumento de ingresso à ingestão de maior 

quantidade de comida, cumpre ressaltar que alta renda não resul 

ta necessariamente em dieta equilibrada; obsevem-se, por 

plo, os atuais problemas de Nutrição prevalecentes nos 

exem .. 
pa1.ses 

desenvolvidos (obesidade, diabete, doenças cardiovasculares),r~ 

feridos na literatura cient!fica como "doenças de excesso de con 

sumo". 

Por outro lado, aumento da renda sem orientação em Nutrição 

deri levar a efeitos adversos. E indiscut!vel que falsas 

p~ 

cren 

ças e tabus alimentares existem em todos os parses e grupos -so 

cio-econ3micos, influenciando negativamente o comportamento ali 

mentar. Em todos os grupos populacio~ais hi conhecimentos,atit~ 

des e priticas err3neas de alimentação suscetrveis de mudança. 

Em nível domestico, nem sempre as famrlias que despendem_ mais 

dinheiro com a alimentação conseguem obter as melhores dietas 

do ponto de vista nutritivo; por outro lado, famrlias de renda 

limitada nem sempre tiram o melhor proveito para a saúde do di 

nheiro que gastam com a alimentação. Uma orientação geral sobre 

a seleção e compra de alimentos é, portanto, valiosa. 

A verba destinada a alimentação 

ter prioridade no orçamento da 

deve 

famí 

lià. A utilização dessa verba precisa 

ser planejada para que seja possrvel 

a compra racional de alimentos. 

Os Grupos de Alimentos, apresentados 

anteriormente, são de utilidade para 

melhor emprego da soma disponrvel p~ 

ra a alimentação. Medida prãtica para 
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assegurar a obtenção de dieta equilibrada consiste em dividir a 

verba reservada para a alimentação em 5 partes e empregá-las na 

compra de alimentos aproximadamente assim: 

a) 1 parte ou + para leite e derivados (exceto manteiga) 

b) 1 parte para carnes, ovos e "leguminosas secas 

c) 1 parte ou + para frutas e hortaliças 

d) 1 parte para cereais, feculentos e derivados 

e) 1 -parte ou - para açucares 

Dessa forma a tendincia dos gastos com alimentação ~ orientada 

no sentido dos alimentos de mais alta significação nutricional. 

A organização de uma lista de compras ê recomendável; facilita 

a,atividade da compra, elimina possíveis esquecimentos e impede 

compra desordenada, da qual podem resultar aquisiçÕes super

fluas e gastos excessivos. 

A compra de alimentos deve levar em conta, entre outros aspe~ 

tos, a quantidade, a qualidade dos gineros alimentícios, o pr~ 

ço, o valor nutritivo e as preparaçÕes a que se destinam. 

A quantidade do alimento que se compra deve estar relacionada 

com o numero de comensais, as facilidades de armazenamento dis 

poníveis e a durabilidade dos alimentos. 

Alimentos perecíveis, .isto~' que se estragam facilmente quando 

deixàdos ã temperatur~ ambiente (leite, carne, hortaliças de f~ 

lha), podem ser comprados semanalmente, se a família contar com 

geladeira. Caso contrário, a compra desses gêneros deve ser diâ 

ria ou em dias alternados, em quantidades apropJ;iadas para o con 

sumo de um ou dois dias. 

Alimentos 
. .. . 

sem1.perec1.Vel.s, isto e, que nao podem ser armazenados 

por muito tempo (batatas, ovos e certas frutas), exigem compra 

de preferência semanal. 

Programar cardápios para a semana e comprar alimentos em função 

desses card~pios evita desperdício de generos q~e se estragam 

com facilidade e facilitam o trabalho da pessoa responsável p~ 

la alimentação no lar. 

O local e o modo de comprar alimentos interferem no seu preço e 

mesmo na qualidade. Por exemplo, em feiras-livres e mercados as 

hortaliças são mais frescas, mais baratas e hâ oportunidade de 
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escolha mais variada; comprar em pequenos armazens resulta mais 

caro do que em estabelecimentos mais amplos; em locais com gra.!!. 

de movimento de vendas a renovação dos gêneros alimentícios e 

constante e hi maior possibilidade de se obter alimentos . fres 

cos; comprar por telefone imped~ seleção da qualidade e contro 

le do peso; o leite e o pão entregues em casa são mais caros do 

que os adquiridos em locais que se destinam ã sua venda. Cooperati 

vas, entrepostos, mercados, feiras-livres, oferecem 

a preços mais baixos. 

alimentos 

Comprar em supermercados, exige grande controle de quem compra; 

a oferta de alimentos importados, de guloseimas variadas e a co 

locação dessas substincias ã frente dos gêneros de maior neces 

sidade no fundo do estabelecimento, podem desviar o dinheiro da 

alimentação para aquisição de alimentos mais caros e desnecessi 

rios. 

Observar com atençao o uso dos instrumentos de peso e medida e 

comprar os alimentos segundo o tipo de preparaçÕes a que se des 

tinam favorecem a economia. 

Fazer pesqu~sa dos alimentos em diferentes locais permite se 

leção daquele que, sem prejuízo da qualidade dos gêneros, ofere 

ce maior vantagem econômica. 

Aspecto de suma importincia para a escolha do local onde adqui 

rir alimentos diz respeito ã higiene; a limpeza do local, ausen 

ci~ de insetos_e roedores, aparên~ia pessoal dos vendedores, hi 

giene na apresentação e manipulação dos alimentos, cortesia no 

trato, são requisitos indispensáveis. 

De acordo com o que voce leu ac~ma, responda CERTO (C) ou ERRA

DO (E) : 

1. (C) (E) A rerida da família influencia a dieta consumida. 

2. (C) (E) Sempre que aumenta a renda de uma família ela 

a consumir uma dieta equilibrada. 

passa 

3. (C) (E) As famÍlias que gastam mais dinheiro com alimenta-

çao nem sempre consomem as melhores dietas. 

4. (C) (E) As famílias de renda limitada nem sempre gastam o que 

podem com alimentação. 

5.' (C) (E) Organizar uma lista de compras ajuda a selecionar me 

lhor os alimentos. 
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CONFIRA SUAS RESPOSTAS: 1. c.e.IL:to 2. e.ll.ll.a.do 3. c.ill.:to 4. c.e.IL 

:to 5. c.e.ll.:to 

Se. voc.e. e.ll.n.ou a..tguma.. ll.e.~po.õ:ta . , ll.e..te.la. a.~ e.xplic.a.ç.Õe..õ no :te.x:to. 

ARMAZENAMENTO 

~ indispensável empregar corretamente as tecnicas de 

gem dos ~limentos. Tal comportamento contribuiu para: 

a) conservar · os alimentos por mais . tempo; 

b) proteger a saud~, evitando contaminação; 

c) . manter as qualidades organolepticas do alimento, e 

d) evitar desperdÍcio. 

armazena 

O local e a temperatura de armazenagem variam com os alimentos. 

A higiene do local de armazenamento e a ausência de insetos e 

roedores são condiçÕes indispensáveis para preservar os generos 

alimentícios. 

Leite e derivados devem ser armazenados em geladeira, tampados, 

pois ' facilmente adquire~ o cheiro e o sabor de outros alimentos. 

Carne de vaca e de porco conservam-se bem na gela~eira, ém suas 

partes mais frias. P~scados 
~ 

e v~sceras estragam-se facilmente e 

devem ser donsumidos no dia da compra. 

Alimentos congelado~ devem ser mantidos no congelador ate sua 

utilização. 

Ovos são armazenados em geladeira, em suas partes 

rias. Temperaturas muito frias congelam a gema. 

Hortaliças conservam-se bem em geladeira, em sacos 

intermediã 

plásticos 

perfurados, colocados nas partes menos frias (gavetas). 

Frutas em geral conservam-se por refrigeração. Abacaxi e banana 

não devem ser refrigerados. O abacaxi endurece e seca. A banana 

empedra e escurece, 

Batatas, mandioca, carã, inhame, -armazenam-se a temperatura , am 

biente em lugar fresco ·e seco. 

Cereais, leguminosas, açúcar e farinhas armazenam-se em recipie:_: 

tes tampados, dispostos em lugar seco e arejado. 

Pães,bolos, são conservados ã temperatura ambiente, protegidos 
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de poeira e insetos. 

Alimentos jã cozidos, para consumo ulterior, devem ser conserva 

dos em geladeira. 

Com base no texto acima, respond?: 

1. Leite e derivados devem ser guardados em geladeira: 

(a) tampados 

(b) destampados 

2. Carnes devem ser colocados na geladeira: 

(a) nas partes mais frias 

(b) _na parte inferior 

3. Pescados e visceras duram vãrios dias, se colocados nas pa~ 

tes mais frias da geladeira(perto do congelador); 

(a) certo 

(b) errado 

4. Verduras e legumes devem ser colocados na geladeira: 

(a) em sacos plásticos perfurados 

(b) em embalagens bem fechados 

5. Hortaliças e verduras devem ser colocados na geladeira: 

(a') nas partes mais frias 

(b) nas partes menos frias 

6. Abacaxi, banana, cereais, leguminosas 

a batatas devem ser conservados fora 

da geladeira: 

(a) certo 

(b) errado 

7. Quando sobram alimentos de uma refei

çao para outra eles devem ser guard~ 

dos: 

(a) no forno 

(b) na geladeira 

8. Ovos não devem ser colocados na gel~ 

deira: 

(a) certo 

(b) errado 

9. As frutas, em geral, devem ser guardadas na geladeira: 

(a) certo 

(b) errado 
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10. Pies, bolos, biscoitos devem ser deixados descobertos,ao ar 

ltvre, para evitar mofo: 

(a) certo 

(b) errado 

CONFIRA SUAS RESPOSTAS 

1.a. La. 3.b 4.a. 5.b 6.a. 7.b 8.b 9. a. 10.a. 

Se você na.o a.ce4tou a.tguma. 4e~po~ta., 4ete~a. a.~ exp~ca.çõe~ no 
te:r..to. 

PREPARO 

A higiene e a têcnica utilizadas no preparo de alguns alimentos 

são fatores que interferem sensivelmente na sua aparência, sa 

Lor, valor nutritivo e segurança. Práticas certas de higienepe~ 

soal dos manipuladores de alimentos, limpeza adequado do local 

de preparo, de equipamentos e utensilios, comportamento riorreto 

na utilização dos gêneros alimenticios são requisitos sempre e 

·xigidos para preservar a nutrição e a sa~de. 

A têcnica de preparo dos alimentos deve ser apropriada a cada 

um deles. Por exemplo, alimentos principalmente protêicos, como 

ovos, queijos, carnes, não devem ser submetidos a cocção exces 

siva, sob pena de tornarem-se rijos, escuros e de menor volume. 

Carne de porco e salsichà devem ser bem cozidas, para garantir 

consumo de alimento seguro. Cénouras e batatas cozidas com cas 

ca .retêm mais seus nutrientes. 

Alimentos que exigem especial atençao no que se refere ao prep~ 

ro são hortaliças e frutas. 

A têcnica correta de preparo de hortaliças inclui estes 

pios: 

I preparo próximo do consumo; 

• cozinhar inteiras; 

princí 

o utilizar a menor quantidade de agua e o menor tempo de 

cocção possÍvel; 

.o aproveitar a agua de cocçao em outras preparaçoes; 

• não juntar bicarbonato de sÕdio para avivar-lhes a cor. 
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Estas recomendaçÕes -sao justificadas: 

~.a) hortaliças são principalmente fontes de vitaminas e minerais; 

(b) vitamina C oxida-se em contato com o ar. Preparo de hortali 

ças próximo ao consumo preseTva a vitamina C; 

(c) estruturas Íntegras retêm os· nutrientes e dificultam a pa.:!_ 
-sagem destes para o meio de cocçao; 

(d) o tempo de cocção deve 

vitaminas termolãbeis; 

ser o menor possível para proteger 

(e) vitaminas hidrossoluveis e sais minerais das hortaliças 

transferem~se para a ãgua de cocção; rejeitar a ãgua de co~ 

ção desses alimentos ê rejeitar os nutrientes nela dissolvi 

dos; 

(f) vitaminas B1 e C conservam-se melhor em meio ãcido;a adição 

d~ bicarbonato.de sÕdio durante a cocção de hortaliças alca 

liniza o meio e perdem-se as vitaminas B1 e C. 

É importante insistir que, para 

maior· aproveitamento dos nutrientes 

de frutas e hortaliças, diariamente 

uma parte delas deve ser consumida 

crua. Preservam-se ass1m as 

nas termo-lãbeis. 

A fruta integral aperta mais 

vitami 

nutri 

entes ao organismo do que apenas seu 

suco. Entretanto, suco de frutas 

constitui forma fãcil e agradãvelde 

~ consumir esses alimentos.Para maior 

aproveitamento do v~lor vitamínico 

das frutas seus sucos devem ser pr~ 

parados na hora do consumo. 

Os comportamentos aqu1 preconizados para seleção, compra, arma 

zenagem :e preparo dos alimentos contribuem significativamente 

para que as pessoas possam conseguir mais saÚde através da ali 

mentaçao. 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Embora a escolha de alimentos e seu consumo sejam atos indivi 

duais, sofrem influência de inúmeros fatores: os hábitos alimen 
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tares, gostos, ~ituaçao economica, sensibilidade i propaganda 

co~ercial, disponibilidade dealimentos, antecedentes culturais 

.e tantos outros. 

No que diz respeito a cult~r~, que podemo~ compreender como ''tu 
\ 

do o que e aprendido no gnipo so·cLal em que se vive e que e trans 

mitido através da linguagem e da vida do grupo", os tabus ali 

mentares desempenham importa~te papel no consumo alimentar. ·Jo 

sue de Castro refere que no Brasil jã não encontramos verdadei 

ros tabus alimentares em sua forma pura, porquanto perderam seu 

carãter de proibição sagrada. O que designamo~ como tabus ali 

ment~res, entre n~s, sao supertiç;es em relação aos 

as proibiç;es de mistura de determinados alimentos e 

çÕes de consumo em certos perÍodos fisiolÓgicos. são 

alimentos, 

as restri 

exemplos 

de superstiç;es alimentares as seguintes: "banana de manhã é ou 

ro, de .tarde e prata, de noite mata"; "leite faz · mal para o fi 

gado"; "pão quente e ãgua fria dã azia". Quanto às proibiç;es 

de mistura de alimentos, são bastante comuns estas: "manga com 

leite faz mal"; "melancia com bebida alco~lica e veneno"; "pepi 

no com leite mata" • . As restriçÕes alimentares em determinados 

perÍodos fisiol~gicos têm ainda maior importância, porque gera_!. 

mente interferem com o consumo de alimentos ricos em proteínas, 

vitaminas e minerais e~ fases de grande necessidade desses nu 

trientes. Por exempo, ~criança ~equena não deve comer ovos po.!. 

que fica ladrão"; nem comer peixe, "porque fica mentirosa"; ado 

lescentes "não devem comer queijo porque ficam esquecidos"; ' "mu 

lher que amamenta que comer coalhada tem leite talhado". Estes 

tabus a~imentares 

alimentos. 

consituem, portanto, barreira~ ao ~onsumo de 

Alem dos tabu.s, sao freqUentes as "modas alimentares" ou novida 

des, que proclama as virtudes .de u~ determinado alimento para 

dar sa~de, proldngar a vida e rejuvenescer, iem levar em conta 

seu valor nutricional. Por exemplo, aç~car preto, geleia 

iogurte. 

real, 

As "dietas milagrosas" para cura de doenças, como o cancer, die 

tas de banana, ou maça, para cura da obesidade, sao falsas cren 

ças que induzem as pessoas a mudaraem seu 

tar." 

comportamento alimen 

Os tabus alimentares, "modas" e falsas crenças sobre alimentos 
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interferem com as prãticas alimentares das pessoas, com 

cussão em sua saÚde. 

28 

repe_E. 

Os alimentos não são magicos. Não têm o poder de eliminar doen 

ças cuja cura a pr~pria Medicina desconhece. Qualquer alimenta 

çao unilateral, com um s~ tipo d.e alimento e prejudicial ã sau 

de. 

Não hi d~vida que algumas pessoas têm sensibilidade a determina 

dos alimentos (alergia); que outras têm dificuldade e demoram 

mais para digerir certos tipos de alimentos; que muitas pessoas 

se sentem mal quando cometem excessos alimentares -- comem qua~ 

tidade abusiva, por exempo, de alimentos gordurosos, ou de do 

ces, ou de carnes;· que constitui seria risco para a saúde de to 

das as pessoas o consumo de alimentos contaminados. Estas, sim, 

sao verdades que a ciência da Nutrição explica e propicia os 

ma~s para sólução dos problemas com elas relacionados. 

Toda a população deve ser alertada para proteger-se das infor 

maçoes erroneas, sem base científica, que podem levar ao compr~ 

metimento de seu estado nutricional e de sua saúde. Os chamados 

"alimentos sadios", "alimentos naturais", "alimentos milagr~ 

sos'', freqUentemente propalados por pessoas que nao sao especi~ 

listas em SaÚde e, esp~cificamente, em Nutrição, podem resultar 

em danos econômicos e nutricionais. 

Todos os alimentos que a cultura de um grupo define como tal p~ 

dem ser chamados os naturais e sadios porque, manipulados corre 

tamente desde sua produção ate o consumo e utilizados apropri~ 

damente na composição de uma dieta equilibrada, fornecem nutri 

entes e promovem a Nutrição e a SaÚde. 
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Com base no texto, responda: 

1. Cenoura e batatas devem, de preferência, ser cozidas: 

(a) com casca 

(b) sem casca 

29 

2. Cenoura e batatas cozidas com casca conservam ma~s seu valor 

nutritivo do que quando cozidas sem casca: 

(a) certo 

(b) errado 

3. Suco de frutas deve ser preparado bem antes do consumo e 

guardado na geladeira: 

(a) certo 

(b) errado 

4. Quanto mais se cozinha os alimentos melhor, porque ass~m sao 

eliminados todos os micróbios: 

(a) certo 

(b) errado 

5. "Pão quente e ãgua fria dã azia": 

(a) certo 

(b) errado 

6. Os tabus e modas alimentares dificultam a adoção de práticas 

alimentares corretas: 

(a) certo 

(b) errado 

7. Comer em excesso faz mal para a saúde: 

(a) certo 

(b) errado 

8. Verduras cruas, em geral, conservam mais vitaminas do que 

verduras cozidas: 

(a) certo 

(b) errado 

9. É melhor para a saúde tomar suco de fruta do que consumir a 

fruta integral: 

(a) certo 

(b) errado 
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10. O modo de preparar os alimentos influencia o seu valor 

tritiv6: 

nu 

(a) certo 

(b) errado 

CONFIRA SUAS RESPOSTAS 

J.a. 2.a. 3.b 4.b 5.b 6.a. 7.a. 8.a. 9.b 1 o . a. 

Se voeê não a.ee.ntou alguma. ne.~po~ta., nete~a. a.~ expt~ea.~õe~ no 

texto. 

Este material foi preparado para ajudâ-la a acompanhar o progr~ 

ma de orientação sobre nutrição e alimentação que estã sendo de 

senvolvido na escola de seu filho. Discuta com ele o que voce 

leu e, sobretudo, procure ajudá-lo, e a toda sua família, a a 

dotar práticas alimentares mais corretas .. 

Tente por em prática o que foi recomendado, em especial, com re 

lação ao caf~ da manhã e iquilo que ~ consumido no lan~he e en 

tre as refeiçÕes. O caf~ da manhã ~ uma refeição importante poE 

q u e h â um p e r Í o do 1 o n g o e n t r e o j a n t a r e o de s j e j um; a 1 ~ m d i s s o, 

para quem trabalha, estuda, brinca ou exerce qualquer atividade, 

~ necessário se alimentar bem pela manhã para que possa 

zir at~ a hora do almoço. 

Por outro lado, os alimentos de baixo valor nutritivo:e, 

prod;:_ 

geral:_ 

~ente, i base de aç~cares, que as crianç~s, adolescentes e adul 

tos consomem durante o dia, al~m de não contribuírem para a ma 

nutenção da saGde, muitas vezes .trazem prejuízos ao 

individual. 

Ao t~nm~no do pnogna.ma. de oÁ~enta.~~o ~obne 

nut~~ão e. a.Li.menta.~ão que. el.ltã. ~ endo de 
l.le.nvotv~do na. e~eota. de ~.leu 6~lho, voee. 4e. 
nã. eonv~da.da. a pa.ntlelpa.n de uma. newú~o 

6~na.t, a. 6~m de conven~anmo~ ~obne e.6te ma. 

te~a.t e o pnogna.ma. de~envolv~do na. e~ cola. 

Na. v~l.lpena. da. -'z.eun~ão, pnoeu-'l.e. ne.ven o~ po!:!:_ 

to~ pnln cipM.ó do texto nelendo, p~n upa.:f_ 

me.nte. o.õ e.xenc.Iúo~; a.~.b~m no~.ba. 

~e.nã. ma.l.õ pnodut~va.. 
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"ANEXO 8: MODELOS UTILIZADOS PARA CONVOCAÇÃO DOS PAIS* 

12. MODELO 

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

Senhores Pais, 

No mês de março vocês participaram de uma reunião onde foram informados a 
respeito de um programa sobre nutrição que ia ser iniciado na escola de 
seu filho. Estamos chegando ao final do primeiro semestre e precisamos de 

um novo contato com vocês. t muito importante seu comparecimento, pois ne~ 
se encontro poderemos explicar como terã continuidaqe o programa, como 

foi desenvolvido nas diferentes escolas e classes. Se você recebeu algum 
material da escola, leia-o novamente a fim de que a reunião se torne mais 
provei tosa. 

Data da reunião: I I ----
Horãri o: horas. 

pela Diretoria 

22. MODELO 

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

Senhores Pais, 
Esta escola enviou convite, hã alguns dias, para reunião de pais com a fi 
nalidade de informã-los a respeito de um programa especial sobre nutrição 

e alimentação que serã desenvolvido com os alunos. Infelizmente nao pu~ 

mos contar com sua presença, por motivos certamente relevantes. Entretan 
to, sua participação ê muito importante, pois a familia também serã envol 

vida nesse programa, motivo pelo qual voltamos a convidá-los para nova 

reunião, a ser realizada no dia I , as horas. 

Se não for possivel comparecer nesse dia e horãrio, pedimos que entre em 
contato com a Coordenadora de Saude a fim de marcar um horario que seja 
compativel com suas disponibilidades. 

São Paul o, _1_1_ 

pe 1 a Di reto ri a 

*Foram omitidos, neste anexo e em outros apresentados a seguir, o nome e endere 
ço da escola, como também o nome de professores e quaisquer indicações que pe_!:. 
mitissem a identificação das escolas onde o trabalho foi desenvolvido. 
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3~ MODELO~ 

ESCOLA .ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

Senhores Pais , 

Na semana passada convidamos vocês para uma reunião para tratarmos do 
Programa de Nutriç~o que. estã sendo desenvolvido na escola do seu filho. 
Infelizmente n~o pudemos contar com sua presença. Conforme foi explic~ 

do -na reunião do início do ano, alem de um programa de orientação para 

seus filhos, trata-se de um estudo que estã sendo realizado em três es 
colas, sob a orientação de professores da·universidade de São Paulo. Por 

isso, e importante que todos os pais que compareceram ã primeira reunião, 
participem também desta. 

Muitos recursos foram gastos em dinheiro, material e tempo, mas se voces 
nãÓ comparecerem, todo este trabalho serã perdido. A escola trabalha 

para seus filhos e espera que vocês colaborem com ela nesse trabalho. 
Temos certeza de que não faltarão na prõxima reunião. 

Data da reunião: _1_1_ 
Horãri o: horas -----

pe 1 a Direto ri a 

4~ MODELO 

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

Senhores Pais, 
Pretendíamos encerrar no início de julho o programa de Educação Nutricio 

nal que foi desenvolvido na escola de seu filho durante o primeiro se 
- -mestre deste ano. Entretanto, como di versos pais nao compareceram a reu 

nião marcada no final _do semestre, voltamos a insistir sobre a importã_!! 
cia de sua presença na reunião extra que sera realizada no prõximo sãba 
do .. Esta e mais uma tentativa de trazer ã l~eunião todos os pais que pa]:, 
ticiparam da primeira, no inicio do ano. 

E muito importante que você participe pois, do contrãrio, tudo o que foi 

realizado ate agora, em termos de pesquisa, serã perdido. Contamos, PO]:, 

tanto, com sua presença nessa reunião que, para maior facilidade, sera 

reali4ada num sãbado. 

Data da reunião: I I 
Local: Prédio Novo:-19 andar, sala 152 
Horãrio: 09 noras 
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5~ MODELO 

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

Senhores Pais, 
Na ultima reunião de pais em que se tratou do programa de nutrição e 
alimentação desenvolvido na escola de.seu filho, verificou-se a ausen 
cia de muitos pais. Por isso, houve um debate sobre as possiveis razões 
dessa ausência. Entre elas, levantou-se o problema da falta de dispon~ 

bilidade de horãrio para participar de reuniões. 

Se este for seu caso, pedimos que entre em contato com a Profa. ........ 
(alunos de a - 8a - . ) 5- a - se r1 e , no período da manhã, ou com a Profa. ........ 
(alunos a - 4a - . de 1- a - ser1e), no período da tarde~ a fim de que seja marca 
do um horãrio que seja de .-sua convem enci a. 

A escola precisa de sua colaboração para melhorar a orientação de seu f~ 
lho. Sua participação e importante. Muitas vezes a escola e criticada 
por falhas, mas serã que elas não são consequência de sua omissão? 

(Favor destacar a parte abaixo e devolvê-la assinada) 

Cot4UNI CADO SOBRE O PROGRAMA DE NUTRI CAO 

Recebi ·a comunicação solicitando contato com a Profa ..... ou com a Profa. 

Por favor, t~esponda: 

(a) Estou interessado(a) no programa de nutrição e comparecerei ã escola para 
tratar do assunto no dia ------

(b) Não estou interessado(a) no programa de nutrição. 

Caso você tenha respondido o item~. por favor, cite as razoes: 
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ANEXO 9: ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

·Inicio: horas . Termino: ·horas. . Data: __ / __ /1981 
----'-- ---

Tema da aula: 

Escola: Professor(a): --------

1. O conteúdo desenvolvido corresponde ao previsto no plano? 

( ) totalmente (b} em parte (c) nao 

Caso tenha assin'alado (b) ou (c}, justifique a resposta: 

2. Em que medida foram desenvolvidas as atividades sugeridas no plano? 
· (a ) mu.i to ( b) pouco (c) na da 

3. :.:amparando esta aula com outras desenvolvidas em classes da mesma 
você acha que: 
(a) foi desenvolvida no mesmo nivel de dificuldade 
(b} foram utilizadas estratégias semelhantes 
.(c) o interesse e a participação dos alunos foi em nivel semelhante. 

Caso não tenha assinalado alguma das ·alternativas, cite possiveis 
das diferentes observações: 

4. A dinâmica da aula apresentou algum problema? 

serie, 

/ 

razoes 

(a) sim Qual? --------------------------------------
( b) não 

5. Considerando os objetivos da pesquisa, você considera que esta aula atendeu 
os requisitos necessãrios, de maneira que possa ser considerada vãlida para 
o estudo proposto? 
(a) sim, plenamente (b) sim, em parte (c) não 

6. Observações: 

Nome Ass1natura 
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ANEXO 10: QUESTIONARIO PARA OS PROFESSORES 

Este questionãrio tem a finalidade de coletar a opinião dos professores que 
participaram do programa de educação nutricional sob a coordenação da Faculda 
de de Saude Publica. 

Pedimos que seja o mais exato possivel nas suas informações, pois elas ajud~ 

rão na explicação de determinados resultados que poderão ser obtidos no traba 
lho. Se você trabalhou com mais de uma classe e houve diferenças considerã 
veis na dinâmica das aulas para as diferentes classes, use uma folha para 
cada uma delas. 

Escola: Classe(s): 

1. Você desenvolveu o conteúdo previsto no plano? 

(a) totalmente 
(b) parcia 1 mente 

(c) totalmente, com acréscimo de outros conteúdos 

(d) parcialmente, com acréscimo de outros conteúdos 

2. Caso você tenha assinalado~ explique porque nao desenvolveu todo o conteü 
do previsto: 

Mencione, da maneira mais exata possivel, os conteúdos que não foram desen 

volvidos (se for o caso, indique para que classe): 

-Se você respondeu (c) explique porque acrescentou novos conteúdos: 

Mencione, da maneira mais exata possfvel, os conte~dos acrescentados (se 
for o caso, indique para que classe): 
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- Se você respondeu ~ explique porque nao desenvolveu todo o conteúdo pr~ 

visto e porque acrescentou novos conteúdos: 

Mencione, da maneira mais exata posslvel, os conte~dos nao 
e acrescentados (se for o caso, para que classe): 

desenvolvidos 

3. De modo geral, as atividades sugeridas no plano foram desenvolvidas: 
(a) plenamente 
(b) parcialmente 
(c) não foram, praticamente, utilizadas 

Caso tenha assinalado as alternativas b ou c, justifique:· 

4. Os exerc1cios foram utilizados conforme o esquema previsto? 

(a) sempre 
(b) ãs vezes 
(c) nunca 

Se você respondeu~ ou c, explique como utilizou os exerclcios e justifl 

que: 

5. V.ocê considera que a dinâmica das aulas, incluindo pre e pÕs-teste, de ma 
neira geral: 
(a) foi satisfatõria 
(b) apresentou algum problema 
(c) foi insatisfatória 

Se você assinalou b ou c, cite os problemas ocorridos: 
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•6. Você acha que o interesse dos alunos pelo programa foi: 
(a) muito grande (superior ao que ocorre normalmente nas demais aulas). 
( b) norma 1 (como ocorre normalmente, nas demais aulas) 

(c) pequeno (menor do que ocorre normalmente nas demais aulas) 

7. Considerando os objetivos da pesquisa você considera, de maneira geral, ·que 
o programa atendeu os requisitos necessã·rios, de modo que possa ser conside 
rado vãlido para o estudo proposto? 
(a) sim, plenamente 
(b) sim, em parte 
(c) nao 

8. Você se sentiu bem, parti ci pancb !deste. programa? 
(a) sim 
( b) na o 

Justifique a sua resposta: 

9. Procure expressar com suas palavras o que se pretendia com a presente pe~ 

quisa: 

10. Observações adicionais que possam ser üteis na anãlise dos dados e reformu 
lação de programas futuros: 

Agradecemos sua colaboração participando deste 
programa. Brevemente enviaremos um certifica 
do de participação na pesquisa; para isso pedl 
mos que coloque aqui seu nome completo e ~gf 
vel: 
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-ANEXO 11: CRONOGRAMA E HORARIO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

PROFESSOR SERIE . SEMANA HORJ\RIO 1 ª I 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 7~ 8~ 9~ 10~ 11~· 

- -~------------ ---- -- --~ -I - --- ~ ----

A 5~ A QUA 08:30 - 09:20 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/03 20/05 27/05 03/C6 

A 5~ B QUA 09:40- 10:30 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/03 20/05 27/05 03/06 

A 6~ A SEG 14 :40 - 15:30 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 

A 6~ B SEG 13:50-14:40 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 

B 7~ A QUA 1 3: 50 - 14:40 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 . 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 * 

B 7ª c SEG 16 :40 - 17:30 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06* 

B 8~ B QUA 1 5 : 50 - 1 6 : 40 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06* 

B 8~ c QUI 1 3 : 00 - 1 3 : 50 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06* 

*Caso não seja possível desenvolver o programa até o dia previsto, deverã ser feita uma adaptação no cronograma, de maneira que o 
programa seja completado antes das ferias de julho. 



ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU 

' 

. PROFESSOR StRIE SEMANA HORJ\RIO a l- 2~ 3~ 4~ 59 6~ 7~ 8~ 9~ 10~ 11~ 

c 1 ~ D QUI 16:00 - 16 :4 5 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 

D 1 ~ E QUI 14:45- 15:30 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 

E 1 ~ F QUA 14:45- 15:30 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 

F 2~ B QUA 14:00- 14:45 08/04 15/04 .22/04 29/04 06/05 13/05 

G 2~ c QUI 1 3 : 20 - 14 : 00 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 

H 3~ B QUI 1 3 : 20 - 1 4 : 1 o 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 

)::a I 3~ c QUI 14:00- 14:45 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 
I ...... 

..;::. J 4ª B TER 1 3:1 5 - 14:00 07/04 ...... 14/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 

L 4~ c TER 16:45- 17:30 07/04 14/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 

M 5~ B QUA 10:05- 10:50 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 

N 6~ A TER 1 o : 50 - 1.1 : 35 07/04 14/04 28/04 05/05 12/05 1 9/05 26/05 02/06 09/06 

N . a 6- B · SEX 11 :35 - 12: 20 10/04 24/04 . 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07* 

M 5~ A SEG 1 o: 05 - 1 o :50 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 

o 7~ A SEX 1 o: 50 - 11 :35 10/04 24/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07* 

o 7~ B QUI 1 o: 50 ~ 11 :35 09/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06* 

p 8~ A TER o 7 : 30 - 08 : 1 5 07/04 14/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06* 

p 8~ B TER 08 : 1 5 - 09 : 00 07/04 14/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06* 

*Caso não seja possível desenvolver o programa ate o dia previsto, deverã ser feita uma adaptação no cronograma,· de maneira que o pro 
grama seja completado antes das ferias de julho. -



ANEXO 12: MATERIAIS AUXILIARES 

·. RODA DE ALIMENTOS 
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01 02 

Vo c.ê prefere chocol•te, 

frutas, pudim de le i te, 

•o i nvés de bal•s e chi 
-

cletes. Salte p•r• o nü 

mer o 50 

46 45 

47 43 

48 
Jvocê n.-o se 

49 

a I i menta bem 

no c~fe da 

m11nhã. Volte 

•o número 40 

50 5l. 52 
l-;:=l't:::::t===:;;:-t-------1 

Vocé prefere 

comer pão c o m 

refrig erante 

n• cantin• d• 

escola do que 

tr<uer I anche 

de ca sa Volte 

para o número ~5 

53 

72 

-

42 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 
\ 

; 
Voc.ê- c om• fr~t•> no~ ~'o'' <o•• •o O <o ,. -
( . f ~ d~ m•n h • . ~•1 - fr • oerante duran tl!' 12 .. pa ra o r. Úme r o I O o dia. Vai te ao início 

J7 36 35 34 33 32 31 

]A . . 

39 26 27 28 29 15 

40 25 16 
j Você procura 

c omer d oc e s 

após as re fe i 

ções, como so 

bremesa . Sal -

Você chupa cn i- l~~------~ 
c letes o dio in r';:> 

41 te para o nu

me r o ~ S 
24 

Você esta ~empre 
~_;..;. T ..-j 23 22 21 

te i r o. Vo I te 17 
número S 

20 19 18 
. ;,·.------,-----,; 

: ~ \ bem disposto po~ 

.: , \ : ' que se a I i me n t a '-----"""'-----.L.--;;:::=:;:!!:::=,....c:=:!:==;:;;,-.L.----...J 
r~'X_ bem . Sa 1 te pa r a V.Ocê consome a I i men-

~ '~ o número 27 ,_- - tação var i ada . Salt e 

o ----- -~ ~-- ~ p ara o n úmero 22 

65 66 67 68 69 70 71 

J' 

64 Quando voe e va i à f e i r a 

ou ~up ermerc..a do, compra 72 
o que dá vontade, .em 

se importa r com o valor 

55 I Você inclu i , em 

c11da refeição, 
63 nutr i tivo do s alim~nto ~ 

ou com ~eu preç o. Vo lte 

p a ra o núm e ro SO 

73 
Você gosta m~i\ 

de I e i te COlO toddy 

do que de r • f r I ge- l 
rAnte. Salte para 

J o nÚ•ero 60 

87 

88 

89 

• I i men tos dos v a -
rio~ grupo ~. Sal -

56 t e para o numero 

65 ,r-

57 58 59 60 

86 85 84 83 

90CHEG~D 

62 

61 

82 81 

80 

A boa a li mentação 

é um~ das su~~ pr i~ 

cip a i s p reoc"u p 1 çÕ es . 

Você teri boa saúde 

e sera ve n ced or. Sal 

te para o numer o as 

79 

..... .,. 

74 

75 

76 

77 

'78 



ANEXO 13 
RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS PARA VERIFI:CAÇÃO 

DA HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS ANTES DO PROGRAMA 
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TABELA Al 
RESULTADOS DA AN~LISE DE VARIÃNCIA PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS 
EXPERIMENTAIS NO PRt-TESTE (CONHECIMENTOS) 

POPULAÇAO GRUPOS x DP F N 

56,36 16,35 64 
Pais G1 X G2 X G3 55,02 14,87 0,42 44 

52,62 17,85 20 

TOTAL 55,31 16,10 128 

70,91 21,76 44 
,a s- . - ene Gl X G2 X G3 49,33 14,86 6 ,95*** 15 

75,00 24,31 12 

TOTAL 67,04 20,99 71 

53,43 21 '11 24 
2a s- . - er1e G1 X G2 X G3 63,91 15,97 1,52 14 

53,29 16,34 9 

TOTAL 56,52 18,89 47 

46,51 15,04 43 
3a 4 a s- : - e - en es Gl X G2 X G3 50' 18 11 ,26 1,06 24 

44 '13 15,32 21 

TOTAL 46,94 14 '1 9 88 

37 '10 8,21 49 
5a 6a s- . - e - enes Gl X G2 X G3 36,05 8,10 0,60 34 

34,89 10,28 31 

TOTAL 36 '18 8,79 114 

41 ,51 11 ,87 38 
7a a - . - e 8- Sen es G1 X G2 X G3 42,73 8,74 o' 16 28 

43' 10 11 ,37 14 

TOTAL 42,21 10,79 80 

*p < 0,10 **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < 0,001 
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TABELA A2 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 
DOS GRUPOS NO PRt-TESTE - VARIAVEL: CONDIÇAO DE PARTICIPAÇAO 

. 
· POPULAÇAO VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES . PRATICAS 

VARIAVEL GRUPOS 
t n1 X n2 z n1 X n2 z n1 n2 X 

------~ 

Pais Gl X G2 - - - - -0,58 54 X 32 -0 '17 54 X 32 
Gl X G3 - - - - -0,95 64 X 20 -0,35 64 X 20 
G2 . X G3 - - - - -0,85 44 X 20 -0,66 44 -· X 20 

2a s- . · - er1 e G1 X G2 - - - - -2,13** 24 X 13 
Gl X G3 - - - - -1 ,60 24 X 8 
G2 ·x G3 - - - - -0,30 13 X 8 

a 4a s- . 3- e - er1 es Gl X G2 - - - - -0,62 41 X 23 
G1 X G3 - - - - -0,22 41 X 20 
G2 X G3 - - - - -0,19 23 X 20 

5a 6a s- . --e - er1 es Gl X G2 - - -. - -o ,36 35 X 29 -0,80 35 X 30 
G1 X G3 - - - - -o ,o1 35 X 27 -1 ,27 35 X 27 
G2 X G3 - - - - -0,31 29 X 27 -0,30 30 X 27 

7a 8a s- . . - e - en es G1 X G2 - - - - -0,03 27 X 20 -0,76 24 X 20 
G1 X G3 - - - - -1 ,01 27 X 14 -1 ,31 24 X 14 
G2 X G3 - - - - -1 ,04 20 X 14 1,63* 20 X 14 

*p < o' 10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < o ,00 1 



RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN~WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGEIDADE 

DOS GRUPOS NO PRE-TESTE - VARI~VEL: IDADE DOS PAIS . , 

VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES PR~TlCAS 
POPULAÇAO . GRUPOS VARIJ\VEL . ., t nl X n2 z nl X n2 z nl X n2 

-·--

Pais Jovens Gl 0,04 17 X 47 -0,62 17 X 47 -0,50 17 X 47 

X G2 2,33** 11 33 
) 

-1 ,50 11 33 ·-o, 26 11 33 X '-.. X X 

Velhos .G3 -1 ,02 5 X 14 -1 ,83* 5 X 14 . -0,61 5 X 14 

la - . - Ser1e Jovens Gl -0,45 18 x. 25 

X G2 0,50 7 X 8 

Velhos G3 0,09 8 X 3 

2-ª Se ri e Jovens Gl -o ,25 10 X 14 -0,88 10 X 4 

X G2 1 ,61 6 X 8 -0,45 6 X 7 

Velhos G3 -0,80 4 X .5 0,00 4 X 4 

3a 4a s- . - e - er1es Jovens Gl -o, 75 14 X 29 -0,28 13 X 28 

X G2 -0 '13 8 X 16 -o ,31 7 X 16 

Velhos G3 1 ,42 8 X 12 -0,85 8 X 11 

5~ e 6~ Séries Jovens Gl 0,02 5 X 44 -0,83 5 X 30 -o ,45 5 X 30 

X G2 0,35 6 X 28 -1 '79* 4 X 25 -o ,36 5 X 25 

Velhos G3 -1 ,55 4 X 26 -0 '11 4 X 22 -0,29 4 X 22 

7a a s- . - e 8- er1es Jovens Gl 2,43** 2 X 35 -1 ,68 1 X 25 -0,91 1 X 22 

X G2 0,29 3 X 25 -1 ,27 2 X 18 -1 ,96 2 X 18 

Velhos ·G3 -o, 13 3 X 11 -0,08 3 X 11 0,00 3 X 11 

*p < o' 1 o . **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < 0,001 



TABELA A4 
RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE . . . . . . ' 

DOS GRUPOS NO PRE-TESTE- VARIAVEL:, ESCOLARIDADE DO PAI 

VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 
POPULAÇAO VARIAVEL GRUPOS t nl ·X n2 z nl X n2 z nl ·x· ... n2 

" 

Pais Alta Gl o' 18 14 X 50 -0,28 14 X 50 -1 ,47 14 X 50 
X G2 -2,08** 15 X 29 -1,23 15 X 29 -1 ,65** 15 X 29 

Baixa G3 -1 ,29 8 X 12 -0,43 8 X 12 -0,62 8 X 12 

1 a s- · - ene Alta Gl -0,48 14 X 30 
X G2 0,24 10 X 5 

Baixa G3 -1 ,83* 6 X 6 

2a s- . - er1 e Alta Gl -1 ,05 6 X 18 -:0 '17 7 X 17 
X G2 1 , 61 6 X 8 -1,34 6 X 7 

Baixa G3 -0,98 7 X 2 -1,07 6 X 2 

3a 4a - . - e - Senes Alta G1 -1 , 70* 12 X 31 -1 ,59 12 X 29 
X G2 -0,31 4 X 20 -1 ,56 4 X 19 

Baixa G3 0,87 14 X 7 -0,74 13 X 7 

5~ e 6~ Séries Alta Gl -0,34 7 X 42 -0,29 6 X 29 -1 ,82* 5 X 30 
X G2 -0,99 8 X 26 -1 ,23 7 X 22 -0,54 7 X 23 

Baixa G3 0,22 6 X 25 -1 , 1 o 5 X 22 -o, 79 6 X 21 

7a 8a s- . - e - er1 es Alta G1 -1 , 15 8 X 30 -o ,97 6 X 21 -1 ,00 5 X 19 
X G2 -1 ,81 * 11 X 17 -1 ,41 6 X 14. -1 ,24. 6 X 14 

Baixa G3 -1 ,57 5 X 9 -0,20 5 X 9 -1 ,07 5 X 9 

*p < O, lO . **p < o ,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 



TABELA A5 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY {ATITUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 
DOS GRUPOS NO PR~-TESTE- VARIAVEL: ESCOLARIDADE DA MAE 

POPULAÇAO VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES PRJI:TI CAS 
VARIJI:VEL GRUPOS -

t nl x. n2 z nl X n2 z nl n2 X 
------ ·-- ----- --· 

Pais Alta Gl -3 ,62**** 23 X 41 -1 ,45 23 X 41 -1 ,59 23 X 41 
X G2 -3 ,26*** 19 x· 25 -0,56 19 X 25 -1 'l 3 19 X 25 

Baixa G3 -2 ,67** 13 X 7 -0,52 13 X 7 -0,44 13 X 7 

1 a s- · - er1 e Alta Gl -1 ,24 21 X 23 
X G2 o' 18. 8 X 7 

Baixa G3 -0,49 8 X 4 

2a s- · - er1e Alta Gl -1 ,54 8 X 16 -0,03 9 X 15 
X G2 1 '16 5 X 9 -1 ,52 5 X 8 

Baixa G3 -0,98 7 X 2 -1 ,07 6 X 2 

3a 4 a - . - e - Ser1 es Alta Gl -0,01 1 7 X 26 -1 '77* 17 X 24 
X G2 -1 ,07 8 X 16 -0,74 8 X 15 

Baixa G3 0,33 16 X 5 -0,59 15 X 5 

sa 6a s- . - e - er1 es Alta· Gl -2, lO** 15 X 34 -0,48 13 X 22 -1 , 76* 12 X 23 

X G2 0,53 23 x ll -o, 1 o 20 X 9 -0,46 20 X lO 

Baixa G3 -0,73 9 X 22 -1 ,28 7 X 20 -0,03 8 X 19 

7a 8a - . - e - Sen es Alta Gl -o ,85 13 X 25 -0,47 7 X 20 -o, 19 7 X 17 
X G2 -0,39 13 X 15 -o, 16 7 .< 13 -0,04 7 X 13 

Q 
Baixa G3 -1 ,30 .j ' 8 -0,91 6 X 8 -o, 13 6 X 8 ,., 

*p < o, 1 o **p < o ,05 ***p < 0,01 ****p < o ,001 



TABELA A6 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 
DOS GRUPOS NO PRt-TESTE - VARI~VEL: OCUPAÇAO DO PAI 

CONHECIMENTOS ATITUDES PR~TICAS 

POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS VARI~VEL t nl X n2 z nl X n2 z n1 'X n2 
----- --- -- -~ 

Pais A1 tos Cargos G1 1 ,90* 22 X 41 --1 ,43 22 X 41 -0,01 22 . X 41 
X G2 0,39 12 X 30 -o, 11 12 X 30 -o ,61 12 X 30 

Baixos G3 0,59 2 X 18 -0,32 2 X 18 -0,38 2 X 18 

,a s- . - er1e A 1 tos Cargos G1 ·1 ,43 15 X 29 
X G2 -0,67 4 X 11 

Baixos G3 1,73 2 X 10 

2a s- . - er1e Altos Cargos Gl 0,29 10 X 14 -o ,33 11 X 13 
X G2 0,79 5 X 9 -2,13** 5 X 8 

Baixos G3 - o X 9 - o X 8 

3a 4a s- . - e - er1es Altos Cargos G1 1 ,38 14 X 29 -0,53 13 X 28 
X G2 -0,41 9 X 15 -l ,28 9 X 14 

Baixos G3 -0,22 1 X 20 -1 ,70* 1 X 19 

5-ª e 6~ Séries A1 tos Cargos G1 -o, 16 29 X 20 -0,29 22 X 13 -2,23** 24 X 11 
,. 

X G2 1 ,69* 12 X 22 -2 '77*** 12 X 1 7 -0,50 11 X 19 

Baixos G3 -0,31 12 X 19 -0,69 12 X 15 -0,27 11 X 16 

7ª e 8ª Séries Altos Cargos Gl o' 15 21 X 17 -2,12** 18 X 9 -0,74 16 X 8 
X G2 0,00 9 X 19 -o, 16 8 X 12 -0,43 8 X 12 

Baixos G3 -0 ,9õ 6 X 8 -0,98 6 X 8 -0,26 6 X 8 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < o ,001 



TABELA A7 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIM:NTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ÀTITUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 

DOS GRUPOS NO PRE-TESTE - VARI~VEL: OCUPAÇAO DA MAE 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS. 

POPULAÇAO VALORES DA GRUPOS 
VARIAVEL t nl X n2 z nl X n2 z n1 ·x n2 

------ --- ---·---

Pais Altos Cargos Gl 1 ,90* 22 X 41 ' -1 ,43 22 X 41 -o ,o1 22 X 41 

X G2 0,39 12 X 30 -0,11 12 X 30 -o ,61 12 X 30 

Baixos G3 0,59 2 X 18. -o ,32 2 X 18 -0,38 2 X 18 

,a s- . - er1e Altos Cargos .. Gl 0,72 33 X 10 

X G2 o, 16 12 X 2 

Baixos G3 . 0,70 6 X 6 

2a s- · - er1e Altos· Cargos Gl -1 ,24 21 X 3 -0,81 20 X 4 

X G2 -o, 74 7 X 6 -1 ,04 7 X 6 

Baixos G3 0,85 8 X 1 0,00 7 X 1 

3a 4a s- . - e - en es Altos Cargos Gl 3 ,86**** 30 X 13 -1 ,56 29 X 12 

X G2 0,49 20 X 4 -1,1 o 19 X 4 

Baixos G3 0,06 16 X 5 -0,27 15 X 5 

5~ e 6~ Se ri es Altos Cargos G1 -o ,29 38 X 10 -o, 71 27 X 7 -0,88 28 X 6 

X G2 0,52 30 X 4 -0,32 25 X 4 0,00 26 ·x 4 

Baixos G3 1 ,05 23 X 8 -1 ,53 20 X 7 -1,39 19 X 8 

7a 8a -- e - Series Al tos Cargos Gl -0,75 30 X 8 -0,78 22 X 5 -o, 19 20 X 4 

X G2 -0,35 23 X 5 -0,43 17 X 3 0,00 17 X 3 

Baixos G3 -0,38 13 X 1 -0,63 13 X 1 -0,62 13 X 1 

*p < 0,10 **p < 0,05 ***p < o ,01 .****p < 0,001 



'-" 

TABELA A8 
RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 

. .. 
DOS GRUPOS NO PRt-TESTE - VARIAVEL: RENDA 11 PER CAPITA11 

; 

CONHECIMENTOS ATITUDES PR~TI CAS 
POPULAÇAO VALORES DA 

VARI'AVEL GRUPOS 
t nl X n2 z n1 .x n2 z n1 .x n2 

·- - ----- --

Pais O a 2 SM G1 -2 ,02** 28 X 32 -o ,31 28 X 32 -0,33 28 X 32 

X G2 -1 ,33 -· 20 X 20 -0,57 20 X 20 -1 '15 20 X 20 

3 e + SM G3 -2 ,26** 10 X 08 -1 '76* 10 X 8 -0,22 10 X 8 

1 a s- · - er1 e O a 2 SM G1 -1 ,72* 26 X 16 
X G2 -0 '11 9 X 4 ----

3 e + SM G3 -1 ,08 11 X 1 

2a s- . - er1e O a 2 SM G1 -2 ,85*** 11 X 13 -2,28** 12 X 12 

X G2 -1 ,85* 12 X 1 -0,67 10 X 2 

3 e + SM G3 - 9 X o - 8 X o 
3a 4 a - . - e - Sen es O a 2 SM G1 o' 12 21 X 22 ~o ,ó2 19 X 22 

X G2 1 ,88* 12 X 10 -0,52 12 X 10 

3 e + SM G3 1 ,1 5 14 X 5 -0,10 13 X 5 

5a 6a s- . - e - en es O a 2 SM G1 0,84 17 X 29 -2 ,26** 1 3 ·x 20 -2,5 *** 11 X 22 

X .G2 -1 .60 20 X 11 -o ,62 18 X 8 -0,91 17 X 10 

3 e + SM G3 -1 ,25 lO X 18 -0,03 8 X 16 -1 ,41 9 X 15 

a 8a s- . 7- e - en es o a 2 sr~ G1 -0,40 14 X 22 -1 ,62 10 X 16 -0,54 9 X 14 

X G2 -0,90 8 X 16 -0,97 4 X 13 -0 '17 4 X 13 

3 e + SM G3 -1,03 7 X 6 -0,07 7 X 6 -0,86 7 X 6 

*p < b '10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 



TABELA A9 
RESULTADO DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY {ATIJUDES E PRATICAS) APLICADOS PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE 
DOS GRUPOS NO PRt-TESTE - VARIAVEL: ESCOLA QUE O ALUNO FREQUENTA 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 
POPULAÇJ\0 VALORES DA 

VARIAVEL GRUPOS 
t 

--
n1 n2 z z n1 n2 X n1 .X n2 .X . 

--- ·- --

Pais Esc. 1 X 2 G1 0,22 10 X 54 -0,38 10 X 54 -0,46 10 X 54 

Esc. 1 X 2 G2 1 '16 ···- 12 X 32 -0,78 12 X 32 -0,86 12 X 32 

Esc. 1 x 3 G3 2 '29** 12 X 8 -1 '21 12 X 8 -0,50 12 X 8 

5a 6a s- . - e - er1 es Esc·. 1. x 2 G1 -1,09 25 X 24 -0,75 23 X 12 -0,42 23 X 12 
Esc. 1 X 2 G2 -0,32 27 X 7 -0,33 22 X 7 . -0,62 23 X 7 
Esc. 1 X 3 G3 0,70 28 X 3 -1 ,59 24 X 3 . -0,08 24 X 3 

7a 8a s- . - e - er1es Esc. 1 X 2 G1 3,48**** 19 X 19 -1 ,42 18 X 9 -2 ,52*** 18 X 6 

Esc. 1 x 2 G2 1 ,56 13 X 15 -1,08 13 X 7 0,00 13 X 7 
Esc. 1 X 3 G3 0,25 12 X 2 -0,37 12 X 2 -2,20** 12 X 2 

*p < 0,10 **p < 0,05 ***p < 0,01 "****p < o ,001 



TABELA AlO 
' 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PR~TICAS) PARA VERIFICAÇ~O DA HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS 
NO PRt-TESTE - VARI~VEIS: IDADE DO ALUNO E PARTICIPAÇAO POR ESCOLA1 

-

POPULAÇAO VARIAVEIS VALORES DA .. , 
CONHECIMENTOS ATITUDES PRJ'\TICAS 

~ARIAVEL . . GRUPOS .. -

t nl X n2 z nl X n2 z nl X n2 

Pais Ida~ 1 O anos e - Gl -0,89 40 X 21 -0,66 40 X 21 -o, 19 40 X 21 
c.b X G2 0,86 20 X 22 -0,78 20 X 22 -1 ,02 20 X 22 

Aluno llanose+ G3 -1 ,49 7 X 12. -2,15** 7 X 12 -1 '19 7 X 12 

,a s- . Participação Gl X G2 Es co 1 a 2 3,56**** 44 15 ã ene X - - -
2- Sér!e por Gl X G2 Escala 2 -1 ,61 24 X 14 -2 '13** 24 X 13 3~ e 4- ---
Series Escola Gl X G2 Escola 2 -1 ,04 43 X 24 -0,62 41 X 23 

a a Participação Gl X G2 Escol a 1 0,01 25 X 27 -0' 1 o 23 X 22 -1 '16 23 X 23 5- e 6-
Se ri es por Gl X G3 Escala 1 o ,21 25 X 28 .:.o,o9 23 X 24 -1 ,24 23 X 24 

Esco 1 a G2 X G3 Escola 1 0,20 27 X 28 -0 '19 22 X 24 -0,09 23 X 24 

Gl X G2 Escol a 2 0,39 24 X 27 -0,42 12 X 7 -0,47 12 X 7 

a a Participação Gl X G2 Escala 1 0,55 19 X 13 -0,06 18 X 13 -1 '53 18 X 13 7- e 8-
Séries por Gl X G3 Escala 1 0,93 19 X 12 -1 ,44 18 X 1 7 -0,98 18 X 12 

Escol a G2 X G3 Es co 1 a 1 0,48 13 X 12 -1 ,42 13 X 12 -2 '15** 13 X 12 
- . 

Gl X G2 Es co 1 a 2 -1 ,48 19 X 15 -0 '11 9 X 7 -0,93 6 X 7 
.. 

*p < 0,10 **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p_ < o' 001 
__ , 

1Nesta tabela foram incluídas diversas variãveis, pois sã hã dados com relação a alguns grupos e populações. 



TABELA All 

RESULTADOS DO TESTE.t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRATICAS) PARA VERIFICAÇAO DA HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS 
NO PRt-TESTE ~ VARIAVEL: SEXO DO ALUNO 

,. 

POPULAÇJ!.O VALORES DA CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 
VARIAvEL GRUPOS .. 

t nl X n2 z nl ·X n2 z nl n2 ·x 
---- ----

Pais Masculino Gl 
X G2 

F em i nino G3 

,a s- . -- ene Mas cu li no Gl -0,25 20 X 24 
X G2 -o, 18 .. 7 X 8 

Feminino G3 -0,23 6 X 6 

2a s- . - er1e Masculino Gl 1 ,01 13 X 11 -0,55 14 X 10 
X G2 0,23 7 X 7 -2 ,68*** 7 X 6 

Feminino G3 -3,73*** 6 X 3 -1 ,07 6 X 2 

3a 4 a s- . - e - enes Masculino Gl -0,27 23 X 20 -o ,26 23 X 18 
X G2 -0,23 12 X 12 -0,29 12 X 11 

F em i nino G3 -o, 11 . 7 X 14 -0,94 6 X 14 

5.e_ e 6~ Se ri es Mas cu1i no G1 -1 ,21 25 X 24 -0,97 19 X 16 -1 ,21 17 X 18 

X G2 0,56 1 7 X 16 -0,62 15 X 14 -0,86 14 X 16 

Feminino G3 0,21 14 X 17 -0 '15 12 X 15 -0,02 12 X 15 
a 8a s- . 7- e - er1es Masculino Gl -2,76*** 23 X 15 -1 '77*-''• 14 X 13 -2,32** 12 X 12 

.X G2 0,03 17 X 11 -2 '12** 14 X 6 -0,56 13 X 7 
Feminino G3 1,00 10 X 14 -0,36 10 X 4 -o ,28 10 X 4 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < 0,01 ****p < 0,001 



TABELA A12 

RESULTADOS DO TESTE t DE STUDENT (CONHECIMENTOS) E DO TESTE MANN-WHITNEY (ATITUDES E PRJ\Tr CAS) PARA VER! FI CAÇAO DA HOMOGENEIDADE DOS. GRUPOS 

NO PRt-TESTE - VARIJ\VEL: StRIE DO ALUNO 
-. t. 

CONHECIMENTOS ATITUDES PRATICAS 

POPULAÇAO VALORES DA 
VARIJ\VEL GRUPOS -·-

t n1 ·x n2 z ... n1 ·X n2 z n1 X n2 
--- - -- --

_Pais 1 a 4a s- . - a - e r1 es G1 -1,24 42 X 22 -0,67 42 X 22 -o, 17 42 X 22 

X G2 0,37 21 X 23 -0,86 21 X 23 -0,75 21 X 23 
5a 8a s- . - a - er1es G3. -3 ,00*** '. 7 X 13 -1 ,97** 7 X 13 -o, 12 7 X 13 

3.ê e 4.ê s.eri es 3~ G1 -1 ,24 25 X 18 -0,44 23 X 18 
: 

X G2 -0,80 '22 X 12 -0,23 21 X 2 
4~ G3 -3 ,06*** 15 X 6 -0,04 14 X 6 

5a 6a s- . 5~ 
l 

- e - er1 es G1 1 '19 16 X 33 -0 '15 16 X 19 -0,45 15 X 20 

X G2 -0,80 --11 X 23 -0,38 6 X 23 -0,54 8 X 22 
·a 

G3 -1 ,08 12 19 -1 ,27 6- X 12 X 15 -1 ,23 12 X 15 

7a 8a s- . - e - er1es 7~ G1 -4,44**** 16 X 22 -1 '24 13 X 14 -2,24** 11 X 13 

X G2 0,79 1 7 X 11 -0' 16 12 X 8 -o ,56 13 X 7 
8.ê G3 -2,00* 9 X 5 -1 ,42 9 X 5 -0,20 9 X 5 

*p < o' 1 o **p < 0,05 ***p < o ,01 ****p < o ,001 
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