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RESUMO  

A presente pesquisa tem por objeto através de revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo, observar os impactos causados por distúrbios alimentares no processo de 

aprendizagem em crianças de 0 á 3 anos.  

Concluindo que a má alimentação impacta nos processos de aprendizagem gerando 

apatia, rejeição ao aprendizado de disciplinas ligadas á alimentação e meio 

ambiente.  

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, 1ª edição, Série 

A. Normas e Manuais Técnicos, 2002, Elaborado e distribuído pelo Ministério da 

Saúde:  

[...]A espécie humana necessita de uma dieta variada 

para garantir uma nutrição adequada. O consumo de uma 

variedade de alimentos em quantidades adequadas é essencial 

para a manutenção da saúde e do crescimento da criança [...] 

(Birch, 1997, p. 36).  

A constituição familiar que conhecemos atualmente sofreu mudanças influenciadas  

por sistemas políticos, econômicos, culturais e sociais. Ela é representante de 

legado cultural e alicerce para sociedade vindoura, influência nos processos de 

desenvolvimento de personalidade e caráter dos indivíduos.  

 

JUSTIFICATIVA  

A presente pesquisa enfoca a importância da adoção de hábitos alimentares 

saudáveis para o desenvolvimento pleno de crianças de 0 á 3 anos.  

 

OBJETIVO  

Através de estudo teórico, de observação e pesquisa de campo realizada com 

questionários aplicados as famílias da comunidade local, profissionais da saúde e 

educação, fomentar discussão quanto à importância de se criar hábitos alimentares 

saudáveis que proporcionem pleno desenvolvimento das crianças.  

 

METODOLOGIA  
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Para atingir o objetivo do estudo em andamento, está sendo realizada Pesquisa de 

Campo no Centro de Educação Infantil João Pedro Castroviejo, instituição municipal 

que atende crianças de 0 a 3 anos e está situado na região Norte, desta cidade de 

Ribeirão Preto.  

Tendo, até o momento, ocorrido coleta de dados em condições naturais que os 

fenômenos ocorrem, sendo observados sem intervenção e ou manuseio por parte do 

pesquisador.  

O período de observação teve início em 23 de Março de 2015, foram 

disponibilizadas 105 horas, com observações 3 vezes por semana, incluindo período 

de entrevistas com pedagogos, gestor escolar e famílias da comunidade.  

A pesquisa bibliográfica está baseada em obras que elucidam a origem das famílias 

obra de Friedrich Engels; definições sobre transtornos alimentares obra de 

Alessandra Coelho; parâmetros de alimentação saudável através do Guia alimentar 

para crianças menores de 2 anos, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o papel 

das instituições escolares através da obra de Laurinda Ramalho e Abigail Alvarenga.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Evolução Familiar  

Segundo Engels, a história da família tem início a partir da instituição do Direito 

Materno, uma vez que, a sociedade do século XIII vivia em plena promiscuidade 

sexual sendo impossível a identificação paterna. (Engels, Friedrich, pg. 11, 1985)  

Podemos definir família como um núcleo de interação de pessoas inseridas em um 

sistema contextual diversificado com propósito de compartilhar sentimento, emoções 

e valores.  

 

Visão profissional  

Na visão da psicopedagogia os distúrbios alimentares em geral ocorrem devido 

condições emocionais fragilizadas. A afinidade entre prazer e punição é como uma 

linha tênue, sendo uma forma de ganhar atenção dos que estão à sua volta. Saber 

como é o comportamento da família com relação á alimentação e como a criança 

lida com a alimentação na unidade escolar são pontos que precisam ser ponderados 

para a conclusão de um diagnóstico. As intervenções realizadas pela profissional de 

psicopedagogia consistem em trabalhar através de sessões lúdicas a exposição do 

trauma pela criança e superação deste estágio.  
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Enquanto que, na ótica do nutricionista o transtorno alimentar decorre de desvio de 

padrão normal de alimentação, podendo ser por excesso ou restrição alimentar. A 

obesidade pode ser considerada um desses casos, e está presente em todas as 

faixas etárias, resultantes de padrões genéticos ou maus hábitos alimentares, 

enquanto que a anorexia é comumente detectada entre adolescentes.  

O professor é imprescindível no processo de tratamento, pois a criança que 

frequenta o Centro de Educação Infantil (CEI), o faz em tempo integral, exigindo do 

profissional olhar atento e cuidadoso.  

 

RESULTADOS PRELIMARES:  

Os resultados parciais da observação e estudo indicam que crianças mal nutridas 

têm funções básicas afetadas, pois o metabolismo não produz energia suficiente 

para realizar atividades cotidianas e em brincadeiras de maior tempo de duração, se 

sentem ofegantes e tendem a rejeitar participar de atividades esportivas coletivas.  

Também salienta a importância de Instituições de Ensino, desde as mais tenras 

idades desenvolverem projetos político-pedagógicos incluindo alimentação saudável 

e aproveitamento total dos alimentos durante o preparo (cascas, talos e folhas); 

plantio e manutenção de hortas nas escolas; apresentação e degustação de 

alimentos épicos e típicos, oficinas de estimulação para plantio de hortas nas 

residências da comunidade, utilização consciente de recursos naturais, facultam a 

apropriação de conceitos de sustentabilidade e conservação do Meio Ambiente.  
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