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RESUMO 

 

Padrões de alimentação saudável na infância e na adolescência, visam a 

promover uma óptima saúde infantil, crescimento, desenvolvimento intelectual, de 

modo a prevenir problemas de saúde actualmente e posteriormente. 

Actualmente, a obesidade e nomeadamente a obesidade infantil tem vindo a 

adquirir valores estatísticos cada vez mais elevados. 

Admite-se, que programas de saúde escolar, podem ajudar as crianças e 

adolescentes a atingir um pleno potencial educativo sobre saúde, fornecendo lhe 

as competências, apoio social e ambiental, de modo a curto e a longo prazo 

possam adoptar, comportamentos alimentares saudáveis. 

Este documento resume, algumas definições e dados importantes sobre 

competências culinárias, obesidade infantil e má alimentação. Estabelece um 

paralelismo entre as competências culinárias adquiridas na infância, quer por 

meio escolar quer por outro meio, e as alterações ocorridas a nível de hábitos e 

comportamentos alimentares de modo a serem o mais saudável possível. 

É dada ainda uma perspectiva dos sistemas de ensino noutros países, no que diz 

respeito á educação nutricional nas crianças em idade escolar. 
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ABSTRACT 

 

Patterns of healthy eating in childhood and adolescence, designed to promote 

optimal child health, growth, intellectual development, so as to prevent health 

problems now and later. 

Currently, obesity and especially childhood obesity has been to acquire statistical 

values ever higher.  

It is recognized that school health programs can help children and adolescents to 

achieve a full education on health, giving the skills, social and environmental 

support on the healthy eating.  

This document summarizes some definitions and important data on culinary skills, 

childhood obesity and poor diet. Establishes a connection between culinary skills 

acquired in childhood, either by school or by other means, and the changes in the 

level of food habits and behaviors to be as healthy as possible. 

It is also given an overview of educational systems in other countries, with regard 

to nutrition education in school-age children.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: competências culinárias; educação alimentar; promoção de 

saúde; educação alimentar nas escolas; nutrição para crianças. 

 

KEYWORDS: culinary skills, nutritional education, promotion of health; nutritional 

education in schools; nutrition for children´s. 
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INTRODUÇÃO 

 

Actualmente a obesidade, nomeadamente a obesidade infantil, tem vindo a 

tornar-se uma das maiores epidemias do séc. XXI. 

As suas causas são variadas, mas o mau comportamento alimentar, os estilos de 

vida sedentários e a falta de tempo para cozinhar, são as principais origens desta 

epidemia. (1)  

Os valores de obesidade infantil têm vindo a aumentar por todo o mundo, sendo 

assim cada vez mais uma preocupação para o estado de saúde mundial. 

Segundo a comissão Europeia, Portugal está entre os países com maior número 

de crianças com excesso de peso, mais de 30% das crianças entre os 7 e os 9 

anos têm excesso de peso ou são obesas. (1)  

Acredita-se que crianças obesas tornar-se-ão adultos obesos com filhos obesos, 

com todas as patologias que a obesidade implica. 

Um dos sintomas da vida moderna é sem dúvida a obesidade infantil. Nas escolas 

primárias as crianças já sofrem de hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e de 

doenças articulares. Se a obesidade na criança não for controlada, as taxas de 

doenças cardíacas, de cancros e de acidentes vasculares na idade adulta 

aumentarão cada vez mais. O impacto psicológico associado á obesidade pode 

ser tão prejudicial quanto os efeitos físicos para muitas crianças. 

Como ajudar as crianças a não serem obesas? A torná-las crianças saudáveis e 

adultos com competências alimentares correctas? 

Para modificar hábitos alimentares e promover um estilo de vida mais saudável 

têm sido criados programas específicos para o efeito nas escolas e fora delas de 

forma a sensibilizar desde cedo para o problema que é a obesidade. 
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A OMS (2005) refere que dada a experiência e a evidência científica, os 

programas escolares detêm resultados positivos quando são adequadamente 

desenhados e implantados. Desta forma a educação alimentar nas escolas pode 

ser efectiva quando bem concretizada.   

Assim, pode-se implantar programas curriculares que ajudarão a resolver desde a 

origem e antecipadamente o grande problema da obesidade. 

A obesidade pode assim ser um problema controlável desde que haja 

orientações, objectivos específicos, apoios e disponibilidades para tal.  

Os programas de âmbito escolar sobre a temática alimentação saudável e hábitos 

saudáveis, tendem assim a promover capacidades de escolha e competências 

culinárias desde cedo, favorecendo a adopção de estilos de vida saudáveis, e 

competências pessoais e sociais ao longo da vida da criança e futuro adulto. 

A promoção de saúde como forma de melhorar a saúde pública e o estado de 

saúde geral é desejável na luta contra este problema. (1) 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Competências culinárias 

 

Apesar da definição de competências culinárias não ser ainda um conceito 

concreto, pode-se dizer que para ela contribuem um conjunto de conhecimentos, 

atitudes, capacidades e aptidões que habilitam a pessoa para o papel de cozinhar 

alimentos ao longo da vida. 

As competências culinárias são inseparáveis da acção, exigindo o domínio do 

conhecimento teórico. Estes conhecimentos teóricos podem ser de origem 

educacional familiar, mais frequentemente transmitidos pela mãe ou pelos 

elementos femininos da família, de forma cultural tradicional e de geração em 

geração. Ou através dos sistemas de ensino, sendo estes referidos como a 

segunda fonte mais importante de aquisição deste tipo de competências e 

conhecimentos. 

Contudo, as competências culinárias estão condicionadas pelas variáveis 

externas como: localização, renda, disponibilidade de alimentos e acima de tudo 

aos papéis dos géneros. (2) 

De particular interesse é o papel do estado, a cozinha ou competências culinárias 

é um assunto delicado, pois simbolizam a maternidade e o papel estereotipado do 

género feminino. O papel social do cozinheiro é binominal, pois pode ser um acto 

de prazer ou de obrigação, realizado por homens ou mulheres de forma tanto 

opressiva como libertadora. (2) 



9 
 

Perspectivas sobre alimentos e competências culinárias na edução 

Este tema é a base de vários debates e investigações, devido a alimentação estar 

directamente relacionada com a saúde. Em culturas sem acesso a restaurantes 

ou fábricas alimentares, a cozinha doméstica é a única fonte de transformação. 

Neste sentido as competências culinárias são importantes para a saúde e bem-

estar. Num sistema alimentar que oferece um afluente de oportunidades de ser 

alimentado por outros (restaurantes e fábricas alimentares) quais serão as 

implicações para a saúde?  

Se existe um declínio de competências culinárias e o tempo para cozinhar 

importa, é perfeitamente razoável argumentar que cozinhar já não é necessário 

no mundo actual, onde já não existe um papel cultural geral para a economia 

doméstica.  

O problema com as competências culinárias não é se alguém é cozinheiro, mas 

onde e porquê. As competências culinárias devem ser transmitidas, mas quem faz 

isto, em que contexto, e porquê? (2)  

Esta profunda análise do significado social de uma simples questão como 

competências culinárias pode parecer insignificante, visto que vivemos numa 

sociedade onde um telefonema ou um E-mail pode garantir a nossa refeição. 

Um inquérito realizado em 1997 no Reino unido, mostrou que 42% das pessoas 

encaram o acto de cozinhar como uma agradável ocupação, 14% vêm-no como 

uma actividade criativa, e 11% como uma actividade suplementar. (2) 

 

Competências culinárias e relação com a saúde 

A falta de dados empíricos dificultam o desenvolvimento de uma teoria coerente, 

porém a utilização de prática de competências culinárias poderia desempenhar 

um papel importante para ajudar a melhorar a saúde. (2) 
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Conhecimento de competências culinárias gera saúde, este denominado “know 

how” é uma habilidade que está longe de ser irrelevante e fora do seu tempo. 

A posse de competências culinárias pode ser uma habilidade no mundo moderno 

actual, onde o indivíduo é confrontado com uma gama confusa de alimentos pré-

confeccionados. 

Segundo Roe (1997), diz na sua revisão “Alimentação Saudável” a prestação de 

informação por si só não é suficiente para mudar comportamentos, as 

intervenções devem ter um foco interpessoal no comportamento a mudar. (3) 

Vários estudos têm tendência para sublinhar, que o ensino de competências 

culinárias e o acto de cozinhar é um papel das mulheres tendo um considerável 

valor ideológico. 

Não existe actualmente disponível na literatura provas da eficácia da relação 

entre competências culinárias e a escolha de alimentos saudáveis e as técnicas 

de culinária saudável. (4) 

A literatura actual é grande parte conceitual e qualitativa na natureza. Poderia 

dizer-se que a maioria dos estudos levanta o tema não resolvido do significado de 

competências culinárias. Os ensaios não randomizados não são a única e melhor 

forma de responder a esta questão com eficácia, porém acredita-se que as 

competências culinárias podem influenciar de alguma maneira directa ou indirecta 

os comportamentos e escolhas. 

Existe uma prevalência nos adultos de 4:5 mulheres e de 1:5 homens com 

competências culinárias. 
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A relevância da cozinha nos problemas de saúde não deve ser desvalorizada, 

apesar de não se ter estabelecido uma relação directa entre competências 

culinárias e estado de saúde.  

Baixas competências culinárias, podem constituir uma barreira no que diz respeito 

á escolha dos alimentos, o que reduz a probabilidade de ingerir alimentos 

saudáveis. As competências e particularmente a confiança no uso destas, podem 

ser um factor psico-social nas perspectivas e comportamentos gerais de saúde.   

Os dados referidos nos estudos, sugerem que existem variações consideráveis a 

nível dos conhecimentos sobre culinária, a sua aplicação, o papel na vida 

doméstica e sua relevância na saúde. Muitos aspectos relacionados com 

competências culinárias relacionam-se com o género, idade, rendimento e classe 

social, portanto os profissionais de saúde precisam de aceitar estas variações e 

devem dar especial importância a estratégias de promoção de saúde, 

principalmente no que diz respeito á alimentação. (2) 

  

Obesidade infantil e má alimentação   

 

Alimentação actual 

A sociedade moderna em que estamos inseridos sofreu grandes alterações no 

estilo de vida das crianças e famílias. Hoje em dia, devido ao facto de ambos os 

pais trabalharem, é muito comum as crianças frequentarem desde muito cedo, 

creches e infantários. Neste contexto, pais e filhos são obrigados a realizarem 

duas ou mais refeições fora de casa, pelo que a alimentação da família está hoje 

dependente do acesso à restauração. (5) 
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As refeições fora de casa, que há uns anos eram um acontecimento casual, são 

hoje uma prática habitual de muitas famílias, e não só durante a semana de 

trabalho, pois nos fins-de-semana, as visitas aos Centros Comerciais incluem 

invariavelmente uma paragem na “praça da alimentação”. 

A restauração tem hoje um papel importante de crescente responsabilidade 

social, em parte devido à capacidade que possui de influenciar os hábitos 

alimentares dos consumidores. Assim a implementação de programas de 

educação alimentar nas escolas, ensinando conceitos básicos de nutrição e 

ensinando a comer de forma mais saudável, são iniciativas muito importantes que 

devem ser instituídas desde cedo nas crianças e futuros adultos. 

Na sociedade moderna, a alimentação caracteriza-se por três aspectos que se 

torna imperativo combater: a excessiva densidade calórica dos alimentos, 

associada à exagerada acessibilidade alimentar e à falta de exercício físico. Estes 

três aspectos associados ao crescente aumento das porções são a origem de 

muitos dos problemas alimentares a que assistimos e também da obesidade. 

Contudo, na outra face da sociedade moderna enquadra-se doenças que também 

representam uma das grandes preocupações mundiais relacionadas com a má 

alimentação e a ausência de informação básica adequada sobre nutrição e 

alimentação saudável, como é o caso da anorexia e bulimia. 

Quando falamos de alimentação saudável, é importante salientar que 

consideramos que nela têm lugar todos os alimentos utilizados de forma racional 

e fraccionada de acordo com a roda dos alimentos. Isto significa que os 

consumidores podem assim realizar escolhas informadas, variar e combinar 

diferentes fontes alimentares, de forma consciente e baseada nas informações 

que lhes foram transmitidas. (5,6) 
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Obesidade infantil 

O que é a obesidade? 

A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma 

doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus 

capazes de afectar a saúde. 

A pré-obesidade e a obesidade estão directamente relacionadas com um balanço 

energético positivo (a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de 

energia dispendida), que resulta de um excesso de ingestão em relação aos 

gastos do corpo. (5) 

A obesidade tem origem em diversos factores, complexos, de ordem genética, 

metabólica, ambiental e comportamentais. É considerada uma doença crónica e, 

como tal, requer esforços persistentes e continuados para ser controlada. 

 Nas crianças e adolescentes, não existe um critério consensual para o 

diagnóstico da obesidade, devido às características dinâmicas dos seus 

processos de crescimento e maturação. (5) 

Para além das diferentes velocidades de crescimento entre rapazes e raparigas, 

existe ainda uma grande variabilidade entre os indivíduos, não só entre os dois 

grupos como entre os elementos de cada um. (5) 

Assim, o valor do Índice de Massa Corporal (IMC) tem como base tabelas de 

referência, considerando-se que valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 

85 e inferiores ao percentil 95 permitem fazer o diagnóstico de pré-obesidade. 

Valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 95 permitem fazer o diagnóstico 

de obesidade. 
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Refira-se ainda que o número de células adiposas do organismo tem um maior 

desenvolvimento desde o fim da infância até ao início da idade adulta. 

 

Os dados 

Estima-se que a prevalência da pré-obesidade e da obesidade, em Portugal, nas 

crianças dos 7 aos 9 anos de idade, é de cerca de 31,56% - as crianças do sexo 

feminino apresentam valores superiores às do sexo masculino.(7) 

Na União Europeia, na população com mais de 15 anos, a prevalência da pré-

obesidade em 1999 foi de 41%. O aumento da obesidade em crianças e 

adolescentes é, também, cada vez mais preocupante. 

A taxa de crescimento da doença na Europa tem-se mantido constante, 

acrescentando 400 mil crianças por ano, aos já existentes 45 milhões de crianças 

com excesso de peso. Este valor é 10 vezes superior ao registado em 1970. 

A nível mundial, a prevalência da obesidade é tão elevada que a OMS considerou 

esta doença como a epidemia global do século XXI. 

No entanto, estima-se que a grande maioria dos casos de obesidade, mais de 

95%, esteja relacionada com um mau equilíbrio entre a ingestão e o consumo de 

calorias, ou seja quando se consome mais em termos calóricos do que o corpo 

necessita para desempenhar as suas actividades - o excesso fica armazenado 

nas células adiposas.(7) 

Para esta situação pode contribuir uma dieta com excesso de límpidos, glícidos e 

de hidratos de carbono, um número reduzido de refeições, mas com um elevado 

aporte em calorias, o consumo em excesso e rotineiro da chamada fast-food, o 

consumo de bebidas com elevado valor calórico, e, por outro lado, o sedentarismo 

e a falta de actividade e exercício físico.(5) 
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Os comportamentos e hábitos alimentares adquiridos na infância, em família e 

também na escola, têm uma influência fortíssima para o aparecimento (ou não) da 

obesidade. E não basta "ditar as regras", há que segui-las, pois os 

comportamentos dos pais, avós, e irmãos mais velhos vão ser seguidos pelos 

mais novos. 

Numa sociedade que valoriza constantemente aparência física, o combate à 

obesidade e ao estigma a ela associada, é também uma luta pelo bem-estar 

mental das crianças e jovens. 

Saliente-se que, associados à obesidade, surgem distúrbios psicossociais e 

emocionais acompanhados de depressão, ansiedade e diminuição de auto-

estima. Têm origem exactamente na rejeição social, num contexto social que dá 

primazia à beleza física. (5) 

 

Crise na dieta da criança e as consequências para a saúde 

Não é exagero dizer que há uma crise na dieta da criança. “The National Diet and 

Nutrition Survey” conclui que: (7) 

� 92% das crianças consomem mais gordura saturada do que é 

recomendado; 

� 86% Consomem muito açúcar; 

� 72% Consomem muito sal; 

� 96%  não ingerem bastante frutas e legumes. 

O Chief Medical Officer comparou a crise na dieta da criança com uma “bomba 

relógio”para a saúde que deve ser atenuada. 

A dieta da criança leva a uma grave crise na saúde e problemas de bem estar. O  

ex-presidente da Food Standart Agency (FSA), por exemplo já advertiu que pela 
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primeira vez em mais de um século a esperança média de vida pode diminuir, 

com a perspectiva real de que os país podem durar mais tempo que os seus 

filhos.(10) 

As consequências da obesidade infantil são bem claras: incidência de hipertensão 

arterial, colesterol, a artérias obstruídas, mesmo nas crianças estas patologias 

continuam a aumentar. A obesidade infantil na infância é susceptível de evoluir 

para obesidade na idade adulta, aumentando o risco de doença cardíaca, 

diabetes ou mesmo cancro em fases posteriores da vida. 

Juntamente com os problemas associados á obesidade, a comida rápida está a 

causar outros problemas de saúde. Por exemplo, a diabetes tipo 2, uma vez 

conhecida como “tardia” e tradicionalmente e encontrada em pessoas com mais 

de 40 anos, é cada vez mais encontrada em adolescentes. 

O tipo de comida rápida e industrializada tem também efeitos significativos no 

comportamento infantil, e o caso da falta de concentração, capacidade de 

aprendizagem e mudanças de humor.(5)   

 

Alimentação nos sistemas de educação 

 

Educar para estilos de vida mais saudáveis 

Pode não passar de uma banalidade de senso comum, mas nem por isso é 

menos verdade quando na giria popular se diz que a saúde é o bem mais 

precioso que se pode ter. Igualmente banal é a afirmação de que só nos 

lembramos da preciosidade dess bem quando o perdemos, isto é, quando a 

doença nos atinge. Sendo assim podemos ainda dizer neste contexto que mais 

vale prevenir que remediar.(8) 
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Por mais eficientes que sejam os serviços de saúde que qualquer sociedade 

possa oferecer aos seus cidadãos, a prevenção da doença e a preservação da 

saúde dependerão sempre, numa larga medida, da adopção de estilos de vida 

saudáveis por parte das pessoas. Estilos de vida que por sua vez não são,como 

ás vezes se pode julgar, o produto de dotes inatos ou de inclinações naturais de 

personalidadede cada um, pelo contrário, são acima de tudo o  resultado do 

combate a comportamentos de risco e da aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias à adopção de hábitos e rotinas saudáveis. 

Uma parte muito importante de aquisição de tais conhecimentos e hábitos ( tão 

precocemente quanto possivel, por razões de eficácia) tem um lugar e um 

dominio privilegiado de expressão: o lugar é a escola e o dominio da alimentação. 

 

A importância da Educação Alimentar 

Há indicios consideráveis de demonstrar o impacto positivo do ensino sobre 

alimentos e competências culinárias nas crianças e a saúde no futuro. 

Dr. Martin Caraher, professor na”city university”, concluiu que ensinar ás crianças 

habilidades para cozinhar é vital se quisermos melhorar a dieta da criança. 

As competências culinárias são: 

Necessárias para a compreensão do que constitui uma vida saudavél; 

� Uma parte importante de um processo de capitação para as pessoas que 

pretendem exercer controle sobre a dieta e ingestão alimentar, seja por 

preparar e cozinhar a sua própria comida ou por saber compreender os 

processos de alimentos prontos e preparados. 
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� Um veiculo através do qual os cidadãos podem dialogar com normas 

sociais de uma sociedade em que a alimentação é fundamental  para a 

existência e identidade.(2) 

Um relatório para a autoridade de saúde e educação sugeriu que o 

desenvolvimento da criança em habilidades alimentares poderia ter um impacto 

positivo sobre a saúde. 

“Competências, e em particular, a confiança para usá-las, poderia ser um 

comportamento determinante e importante para a saúde”. 

 “O painel está convicto de para si próprio”.que cozinhar é uma habilidade 

essencialde vida e que nehuma criança deve deixar a escola incapaz de cozinhar  

Também é desejável que as crianças tenham uma compreensão de como os 

alimentos são produzidos e  tratados, embora um conhecimento académico de 

alimentos também pode ser muito valioso.(2) 

Integração de competências culinárias no ensino 

 

Os programas de educação alimentar e nutricional nas escolas, na sua maioria, 

assentam actualmente numa base teórica integrada no currículo escolar. No 

entanto em algumas escolas portuguesas já se encontram postos em prática 

alguns programas de promoção de alimentação saudável e competências 

culinárias, como por exemplo na Escola Básica 1 de Louros.(1) Porém estes 

projectos/programas ainda são pouco divulgados e apoiados pelos organismos 

governamentais, apoiando-se na iniciativa individual das escolas que integram as 

competências culinárias nas suas componentes teóricas plano curricular escolar. 

Contudo, esta base teórica, não deixando de ser muito importante não é suficiente 

para combater eficazmente a epidemia da obesidade. (11) 



19 
 

Perspectivas sobre alimentos e competências culinárias na edução 

Acredita-se que, existe uma elevada correlação entre competências culinárias e 

comportamentos culinários adquiridos na infância e a incidência e/ou prevalência 

de sobrepeso e obesidade na infância e fase adulta. 

No ambiente escolar, as aulas dadas isoladamente sobre a educação alimentar 

não são suficientes para efectuar mudanças duradouras nos comportamentos 

alimentares dos estudantes. Os alunos também necessitam de ter acesso a 

alimentos saudáveis e do ápio de toda a comunidade escolar e familiar. A 

influência da escola vai além da sala de aula e normalmente incluiu e tenta levar 

mensagens também aos pais sobre alimentos e padrões alimentares. 

Os alunos têm mais probabilidade de receber uma forte e consistente mensagem 

quando a alimentação saudável é promovida através de um abrangente programa 

de saúde escolar. (12) 

Um vasto programa de saúde escolar habilita os alunos, não só com os 

conhecimentos, atitudes e competências necessárias para fazer decisões 

positivas de saúde, mas também com um meio envolvente, motivação, serviços e 

suporte necessário para desenvolver e manter comportamentos saudáveis. 

Um programa de saúde escolar inclui educação e saúde, um ambiente saudável, 

serviços de saúde, aconselhamento psicológico, serviços sociais, educação física, 

e serviços de nutrição. (4) 

Cada componente pode contribuir para integrar os esforços que promovem uma 

alimentação saudável. Por exemplo, a aula sobre alimentação pode ser suportada 

por: 

� Escolas fornecendo alimentos pobres em sódio, gordura e açúcar de forma 

atraente, em máquinas de venda automática e bares. 
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� Conselheiros escolares ou profissionais de saúde que transmitem 

conhecimentos sobre saúde e se necessário encaminhamentos e 

problemas nutricionais. 

� Organizações comunitárias ou prestação de aconselhamento nutricional 

em campanhas educativas. 

� Professores de educação física, para ajudar a entender a relação entre 

nutrição e exercício físico. 

� Formação do pessoal responsável pelas refeições fornecidas nas cantinas 

escolares. (4) 

 

Curriculo Nacional de Inglaterra e País de Gales 

A instituição pelo concelho Nacional de um Curriculo escolar na Inglaterra e País 

de Gales, tem como objectivo optimizar as competências culinárias nas crianças, 

reforçando a ídeia que a priorização de formação nas escolas de competências 

culinárias é uma das estratégias mais eficazes na promoção da saúde, protecção 

do meio de familias carenciadas e de determinação adquirida de escolhas 

saudáveis dos individuos. 

Porém o Governo do Reino Unido parece não ter preocupações de que o ensino 

sobre alimentação nas escolas estar em risco de ser perdido do curriculo 

nacional. 

Este pensamento gera potenciais problemas para o desenvolvimento da 

educação alimentar  nas escolas e tradições culinárias da sociedade Britanica. 

Neste Curriculo Nacional (NCC), mantêm-se recomendações de educação 

alimentar nas escolas e ensino de alguns aspectos sobre a industria alimentar, no 

entanto, ainda é recomendado que a educação alimentar seja uma área opcional. 
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O senso comum sugere que a opcionalidade de alguns temas e disciplinas, na 

realidade, praticamente garante a sua exclusão, pois no ensino obrigatório, as 

disciplinas obrigatórias não deixam qualquer tempo para as disciplinas opcionais, 

têm sido deslocadas de uma componente necessária do Curriculo Nacional, para 

uma mera opção. 

Então porque é que o estudo de alimentos e competências culinárias, foi 

cuidadosamente consderado e seguidamente excluido? Tornando-se um opção? 

O NCC, sugere que o ensino de competências culinárias deve ser absorvido e 

apresentado num contexo de “aptidões para a vida”, concentrando-se assim na 

geração e incentivar á adopção de atitudes mais saudáveis, propondo ainda que o 

conceito de alimentação pode ser oferecido por professores com base numa 

aprendizagem prática fora do contexo curricular, isto é, não vai ser ensinado. 

A disciplina economia doméstica, onde seria integrada uma componente prática 

sobre alimentos e culinária, tem vindo a ser desintegrada e a deixar de ser 

mencionada no Curriculo Nacional. Isto gera a opinião de que o papel da 

educação alimentar está a ser marginalizado, criando o parecer que este tema é 

algo para ser ensinado fora da escola. 

No actual Governo Britanico, questiouna-se ainda se as competências culinárias e 

a educação alimentar é da responsabilidade dos sistemas de ensino. 

Este baixo entusiasmo por parte do Governo para se conseguir uma instituição 

efectiva de um sistema equilibrado e bem implantado sobre educação alimentar, 

tem cada vez menos a ver com critérios pedagógicos e mais a ver com interesses 

económicos. E como todas as outras instituições do estado, as instituições de 

ensino são braços executivos de um sistema capitalista, contribuindo para a 

protecção e expansão dos lucros do capital alimentar, pois “uma flôr não desflora 
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sem ser alimentada”, isto significa que a desqualificação de um experiência em 

educação alimentar no sistema de ensino poderá gerar outro tipo de produto “O 

McChild”. 

Como o mercado dos géneros alimentícios transformados continua a expandir-se 

por toda a União Europeia e fora dela,facilitada pelo GATT (substituido pela OMC) 

e outras politicas globais, em vez de regulamentarem o mercado de comida livre , 

fazem com que os consumidores em toda a União Europeia exigam mais e mais 

comida rápida (Fast-Food). 

Este tipo de refeições dominam cada vez mais as dietas dos agregados 

familiares, incentivados pela desqualificação do processo inerente ao sistema 

educativo. (5) 

A comissão da EU, manifestou preocupação com estas tendências paralelamente 

com uma publicação, em que apresenta o caso da educação alimentar como o 

veiculo para a promoção de conhecimentos sobre alimentação, mudanças de 

atitudes, desenvolvimento de práicas e competências culinárias, melhorando 

assima aquisição de hábitos alimentares saudáveis e a incentivar a uma maior 

autonomia e responsabilidade de crianças e jovens no que diz respeito á sua 

alimentação. (13) 

 

Children´s Food Campaign 

The chidren´s Food Campaign,é uma campanha reconhecida pela Qualificatin and 

Curriculum Authority (QCA),oreintada pelo Governo Britanico, que manifesta o 

interesse de que a educação alimentar deve ser um bem necessário a 

implementar em todas as ecolas, pois acredita que uma das melhores estratégias 
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para combater a obesidade e a obesidade infantil é ensinar sobre alimentos e 

competências culinárias desde crianças, de forma a prevenir e não a remediar.   

O Governo anunciou então em Janeiro de 2008 que tinha a intenção, de 

reintroduzir as aulas de competências culinárias no Curriculo Nacional como 

obrigatória e não opcional no ensino secundário. (9)  

 

Perspectivas sobre outros países  

Islândia 

Em países como a Islândia a educação alimentar e o ensino de competências 

culinárias nas escolas, são integradas no Curriculo Nacional de forma obrigatória 

a partir do 6 anos de idade. 

Estudos comparativos entre adolescentes Islandeses e Britanicos, demonstraram 

qua as dietas dos adolescentes Islandeses era feitas de forma mais saudável, 

incluindo menor teor em gordura, maior consumo de frutas, vegetais e pescado 

em relação á dieta dos adolescentes Britanicos.(13) 

Finlândia 

Na Filândia embora o seu Curriculo Nacional determine um número minimo de 

horas para cada área temática no ensino,as autoridades educativas têm a 

felixibilidade de decidir em que fase a economia doméstica, onde está integrado 

aulas de educação alimentar, serão estudados. 

Não existe nenhum estudo obrigatório de alimentos em crianças entre os 7-13 

anos. 

Porém em adolescentes entre os 14 e 16 anos este estudo deve ser obrigatório e 

ter um carga horária de 114horas ao longo do três anos lectivos.(13) 
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O objectivo declarado de ensinar economia doméstica na Filândia é o 

desenvolvimento de habilidades para a vida e habilitar os alunos a serem 

responsáveis pela sua própria saúde. 

São realizadas actividades como “crianças cozinheiras”, onde são aplicadas 

teorias sobre alimentação e nutrição, e no final as crianças provam as suas 

confecções. Nas aulas teóricas é ainda incentivada a confecção de refeições em 

casa de forma tradicional e saudável, e assim lutra contra o abuso de comida 

rápida e pré confeccionada.(13) 

 

França 

Um aspecto importante sobre o trabalho e gosto pelos alimentos, foi introduzido 

nas escolas em França, o Ministério Francês da educação criou um curso em 

escolas primárias, em que as crianças parendem a cheirar e a degostar produtos 

tradicionais Franceses, como o queijo, a fim de impedi-los de serem abrangidos 

pela grande invasão da comida rápida. 

As crianças aprendem assim a gostar de comida tradicionale alimentos regionais 

mais saudáveis, para que não desperte o interesse pela comida dos tempos 

modernos.(13) 

 

Países Baixos 

Nos Países Baixos a política Nutricional acenta em dois principios: 

� As pessoas são responsáveis pela própria saúde; 

� Liberdade de escolha. 

Na busca pela melhoria da dieta e da saúde da nação, o governo invoca a 

educação alimentar e rejeita a diferenciação nos preços dos alimentos, 
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assegurando um valor nutricional elevado acessivel a qualquer condição 

económica. 

A educação alimentar nas escolas dos Países Baixos são fortemente 

influenciadas por agências nutricionais, que estão preocupadas e empenhadas 

em melhorar a dieta e os hábitos alimentares das crianças em idade escolar, e 

através destes chegar até aos encarregados de educação. 

A educação alimentar em Haia, foca o benificio social da ingestão de vitaminas e 

minerais, enquanto que o projecto de educação e saúde de Nijmegen sublinha os 

efeitos nocivos das gorduras, alcool e outras substâncias e ainda as vantagens da 

ingestão de vitaminas e minerais.(13) 

As competências alimentares transmitidas nas escolas primárias Holandesas 

inclui 4 componentes: 

� Alimentação e saúde; 

� Doenças,alimentos e confecção; 

� Variabilidade de hábitos alimentares; 

� Alimentos: qualidade/toxicidade. (13) 

 

Bélgica 

Um programa denominado “Je bien um sarna l´école”, foi desenvolvido na década 

de 1990 no sector de lingua francesa na Bélgica. 

Foi implantado a nivel da pré-escola, escolas primárias e secundário, e foi 

financiado pelo Ministério da Saúde e assuntos pessoais da Bélgica. 

O objectivo do programa é criar um amplo movimento para melhorar a nutrição 

em meio escolar, levando: 

� Melhorias reais de hábitos alimentares nas crianças; 
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� Mudanças nutricionais nas escolas; 

� Envolvimento dos vários participantes no sistema de educação a longo 

prazo, para a manutenção da qualidade nutricional e ambiental. 

O programa incentiva as escolas a desenvolver projectos educativos que 

combinem actividades(Curriculo formal), com alterações no ambiente que afectem 

os hábitos alimentares e componentes sócio-culturais (Curriculo Oculto). (13) 

 

Filadélfia 

A escola saudável ToolKit é concebido neste caso para ajudar os pais, 

professores, administradores escolares, lideres  comunitários a impedir a grande 

epidemia de obesidade infanil, através do desenvolvimento e implementação de 

uma iniciativa politica abrangendo a aliemntação escolar. 

As ferramentas neste Kit são modeladas após uma bem sucedida politica de 

nutrição e educação, baseada num programa de escolas de Filadéfia, que reduziu 

novos casos de sobre peso infantil em 50%. 

O ToolKit oferece recursos e informações para benificios dad crianças e das 

familias na comunidade, através da melhoria do ambiente escolar de forma a 

prevenir a obesidade infantil.(13) 

 

Pensilvânia 

A política multidisciplinar inclui as seguintes componentes: 

Educação nutricional na escola:Os alunos participam interactivamente nas 

aulas de educação nutricional, que é integrada em disciplinas regulares do 

Curriculo. 
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Food Service: todos os alimentos vendidos nas escolas satisfazem as 

necessidades alimentares saudáveis e está ligado á aula de educação nutricional. 

Formação dos funionários: Professores e outros profissionais estão 

preocupados para incorporar as actividades de educação nutricional. 

Participação da família e comunidade : famílias e grupos da comunidade local 

participam nas actividades de educação alimentar e nutricional. 

Avaliação dos programas: O programa é avaliado numa base permanente e 

adaptada consuante seja necessário para melhorar a sua eficácia. 

A política global de alimentação escolar “Task Force” é hospedada pela Food 

Trust, the Food Trust, acolhe interactivamente a programação directa financiado 

pela PENNSYLVANIA NUTRITION Education Tracks. (13) 

 

Escócia 

NFSI (nurition-friendly shcools initiave ) 

O principal objectivo da NFSI, é fornecer um quadro para concepção de 

intervenção integrada na base escolar, programas que abordam o duplo fardo da 

nutrição relacionada com os problemas de saúde baseando-se e interactuando 

com cursos de diversas agências e parceiros.  

Estas incluem a nova iniciativa, pacote essencial (UNICEF/PAM), child-friendly 

shcools (UNICEF),escolas promotoras de saúde (OMS), alimentação e nutrição 

em programas de educação nas escolas (FAO) . 

A NFSI, aplica os conceitos e os princípios da baby-friendly hospital initiative 

(IHAC).(4) 
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Em Portugal 

Como já foi referido, a exemplo de outros países, também a educação alimentar 

consta dos Currículos dos diferentes ciclos de ensino no sistema educativo 

Português. 

No 1ºciclo a educação alimentar e abordada no “estudo do meio” no bloco I “á 

descoberta de si mesmo”. 

Nesta fase, no 1º ano, o aluno adquire os conhecimentos das normas de higiene 

alimentar (importância de uma alimentação variada, lavagem correcta dos 

alimentos consumidos em cru, desvantagem dos consumo excessivo de doces e 

refrigerantes…). 

No 2ºano é incentivado a conhecer e a aplicar as normas de higiene alimentar, 

designadamente a identificação dos alimentos indispensáveis a uma vida 

saudável, ou a verificação do prazo de validade dos alimentos.  

No 3º ano, o aluno aprende a identificar os fenómenos relacionados com algumas 

das funções vitais, nomeadamente a digestão. 

Nos 2º e 3º ciclos, as disciplinas de ciências da natureza e as ciências físicas e 

naturais contemplam a educação alimentar com relevância. 

Alem disso, as questões alimentares e nutricionais constam das competências 

essenciais dos diferentes ciclos, onde, no final destes, se presume que os alunos 

sejam capazes de: 

Reconhecer que a sobrevivência e o bem-estar humano dependem de hábitos 

individuais de alimentação equilibrada, de higiene e de actividade física, e de 

regras de segurança e de prevenção  -1ºciclo; 
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 Compreender a importância da alimentação para o funcionamento equilibrado do 

organismo  - 2º ciclo; 

Discutir sobre a importância de aquisição de hábitos individuais e comunitários 

que contribuam para o equilíbrio da vida.- 3ºciclo. 

No entanto, e fundamental que não haja discrepâncias entre o currículo formal e o 

currículo oculto, e fundamental que haja coerência entre os princípios da 

alimentação racional contemplados no currículo, a oferta alimentar da escola e o 

modelo transmitido pelos adultos de referência (professores e auxiliares de acção 

educativa nas escolas e pais em casa). 

Desde já, não se pode deixar de afirmar que, a semelhança de outros países a 

colaboração da indústria agro-alimentar é capital para o êxito na promoção da 

saúde nutricional da nossa população. 

Também em Portugal o currículo, contempla de forma explícita as questões 

relacionadas com a educação alimentar numa perspectiva de bem-estar e 

equilíbrio e saúde, não negligenciando os aspectos socioculturais.  

Torna-se pois necessário que cada escola, como espaço educativo promova 

sinergias e coerência entre os vários eixos estruturantes na educação alimentar, 

no sentido de concretizar as diferentes recomendações nacionais e 

internacionais.(5)



30 
 

Perspectivas sobre alimentos e competências culinárias na edução 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 

 

Sendo que o tema do presente trabalho é “Perspectivas sobre alimentos e 

competências culinárias na educação”, a primeira dificuldade ao desenvolve-lo 

prende-se com o facto de não existir uma definição consensual sobre o conceito 

de competências culinárias. 

Existe no entanto unanimidade em relação ao facto destas competências 

variarem com o género, idade, rendimentos e classe social. Assim é possível 

afirmar que as competências culinárias por variarem segundo tantos factores 

podem ou não estar relacionadas com as escolhas alimentares. Um exemplo 

paradigma é o caso dos chefes de cozinha, possuem sem dúvida grandes 

competências culinárias, no entanto não significa que todos realizem escolhas 

alimentares saudáveis. 

A educação tem um importante papel no que diz respeito a estas escolhas e 

comportamentos. Para além do círculo familiar a escola poderá desenvolver uma 

grande influência na promoção de comportamentos e escolhas saudáveis. Poderá 

ainda ser um dos principais veículos no combate a obesidade infantil através de 

programas nutricionais bem desenvolvidos, a correcta informação e fornecimento 

de alimentos saudáveis, assegurando assim um estado nutricional adequado para 

a idade. 

As escolas são ideais para a educação nutricional por várias razões, podem 

chegar a quase todas as crianças e adolescentes, proporcionam oportunidades 

para praticar uma alimentação saudável, podem ensinar os alunos como resistir 

às pressões sociais, disponibilizam pessoal especializado, e são o meio ideal para 
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o desenvolvimento de programas de educação nutricional nos jovens, uma vez 

que é na escola que estes passam mais tempo. 

O contexto em que os estudantes aprendem a desenvolver comportamentos 

alimentares saudáveis e os sentimentos associados a estes conhecimentos são 

um factor chave que determina a receptividade á educação nutricional. É mais 

provável que os estudantes adoptem comportamentos alimentares saudáveis 

quando, aprendem acerca deste comportamentos de forma divertida e 

participativa, em vez de através de palestras. A ênfase sob os aspectos positivos 

dos comportamentos alimentares saudáveis em vez de sob os aspectos negativos 

e as suas consequências para a saúde são mais apelativos. Os aspectos 

positivos da alimentação devem ser apresentados em termos do que é importante 

para o estudante, dando a oportunidade de provar alimentos pobres em gordura, 

sódio e açúcar e ricos em vitaminas, minerais e fibras. 

O desenvolvimento de programas alimentares com base prática, isto é, dando 

oportunidade aos alunos de desenvolver as suas competências culinárias 

integradas nos planos curriculares das escolas, seria de extrema importância. 

Sendo que, na sociedade moderna, a mãe não é o principal meio de transmissão 

de conhecimentos devido às exigências desta mesma sociedade. 

Conclui-se assim que educação escolar nutricional poderá desempenhar um 

papel fundamental na formação de competências culinárias e constituir um forte 

oponente ao aumento da obesidade infantil.  
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