
Atividades integradoras como elemento articulador do processo ensino-aprendizagem: uma experiência 
da Faculdade de Nutrição

Nesta seção, apresentamos o relato da professora Lorena Barbosa Fonseca, docente da Faculdade de Nutrição 
(Fanut), doutoranda do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFMT, com mestrado em Ciência da 
Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Lorena relata uma experiência de prática pedagógica integradora 
na Faculdade de Nutrição, que possibilita a relação teoria-prática, o diálogo entre as disciplinas e a reflexão crítica, 
numa perspectiva de reorientação da formação profissional.

Com a palavra, a professora!

Contextualizando

Sou lotada no Departamento de Alimentos e Nutrição da Fanut. Atualmente, oriento o Estágio Supervisionado em 
Nutrição Social e leciono as disciplinas “Educação Nutricional” e “Atividade Integradora V”. 

A Atividade Integradora é um componente curricular do Curso de Graduação em Nutrição da UFMT, presente nos 
oito primeiros semestres do curso, tendo a proposta de promover a integração entre os diferentes núcleos temáticos 
interdisciplinares previstos no Projeto Pedagógico do Curso (biológico, humanístico, de aproximação da prática 
e profissionalizante). Essa integração é alcançada para a compreensão de temas de interesse para a formação 
acadêmica, como no caso da Atividade Integradora V, que se propõe a estudar a obesidade infantil. Nesse sentido, o 
estudante deverá desenvolver habilidades de comunicação, iniciativa e trabalho em equipe para, ao final da disciplina, 
estar apto a identificar a obesidade infantil em coletividades, planejar e executar intervenções apropriadas para a 
realidade epidemiológica.

Dimensões da integração da proposta pedagógica da Fanut

Metodologia da problematização

As Atividades Integradoras no curso de Graduação em Nutrição partem da problematização como estratégia de 
ensino-aprendizagem. Por meio da problematização, o potencial social, político e ético do estudante é mobilizado 
para uma atuação não somente enquanto profissional nutricionista em formação, mas enquanto cidadão.

Uma das características da Atividade Integradora é a inserção do estudante no cenário de prática profissional mais 
precocemente, isto é, antes do tempo normalmente previsto nas metodologias tradicionais de ensino, em geral, nos 
últimos semestres do curso. 

O papel do professor

O professor, diferente do que se observa nas metodologias tradicionais, assume uma função de facilitador do processo 
de ensino-aprendizagem e não de mero transmissor de conteúdo teórico. O aprendizado do conteúdo teórico se dá 
pela troca de ideias e de conhecimentos entre os estudantes, a partir do estímulo, incentivo e orientação do professor. 
Este deve, portanto, estimular os estudantes para a mobilização de recursos e a tomada de decisões que possam 
contribuir para a transformação de algum aspecto da realidade observada e, ao mesmo tempo, para a consolidação 
do conhecimento necessário à formação profissional.

O ponto de partida da disciplina é a realidade social e/ou epidemiológica que caracteriza determinada situação-
problema. Aspectos relevantes dessa realidade devem ser observados crítica e sistematicamente pelos estudantes a 
partir de recortes de uma situação maior e mais complexa, o que pode ocorrer por meio de documentários, visitas in 
loco, textos, reportagens, filmes etc. 

A coerência teoria-prática e o trabalho colaborativo

Na Atividade Integradora V, ministrada no 5º semestre do curso, explora-se o problema da obesidade infantil e 
espera-se que, ao final do semestre, o estudante tenha desenvolvido domínio do conteúdo teórico associado a essa 
temática, proponha maneiras para a solução do problema na escola em que a disciplina se desenvolve e intervenha 
na realidade escolar, seja tendo em vista os próprios alunos, os pais, professores, ou outros membros da comunidade 
escolar.

Para tanto, o estudante deverá buscar a integração entre os conteúdos estudados nas diversas disciplinas do 5º 
semestre do curso (integração vertical), sendo esse um dos avanços desta metodologia de ensino-aprendizagem, isto 
é, o envolvimento de todos os professores do semestre na construção de uma proposta de intervenção interdisciplinar 
e na avaliação dos estudantes. 

Assim, a Atividade Integradora busca superar a fragmentação dos campos de conhecimento que integram a formação 
do nutricionista, possibilitar ao aluno uma participação mais ativa em seu processo de aprendizagem e a vivência 
profissional desde os primeiros semestres do curso. 

A dinâmica da Atividade Integradora V

A Atividade Integradora V é ministrada por dois docentes, para pequenos subgrupos de alunos (preferencialmente 
até dez estudantes por docente). As atividades da disciplina ocorrem em sala de aula e em campo de prática que, no 
caso da AI V, é uma escola da rede municipal de ensino de Cuiabá-MT.

Na sala de aula e na escola, são desenvolvidas as diferentes etapas da problematização, conforme o Arco de 
Maguerez. Na primeira etapa, observação da realidade, ocorre o primeiro contato dos estudantes com o tema. 
Essa etapa acontece em um primeiro momento na sala de aula, a partir do documentário “Muito além do peso”, 
que aborda, entre outros tópicos relevantes, o papel da família, da escola e da indústria alimentícia na formação do 
comportamento alimentar da criança. 

No segundo momento, as atividades ocorrem em uma escola pública e incluem  realização do diagnóstico do estado 
nutricional dos escolares, por meio de medidas antropométricas e do consumo alimentar,  observação do cardápio 
escolar, ações de educação alimentar e nutricional realizadas pela escola, práticas de atividade física escolar, entrevista 
com pais, diretor, coordenador, professores e técnicos, entre outras atividades, sempre com o intuito de compreender 
a temática da obesidade na infância. 

Nas demais etapas da problematização, todos os aspectos levantados na primeira etapa serão discutidos à luz da 
literatura, em sala de aula. Essa é também uma etapa muito importante, pois é o momento em que o conteúdo 
teórico sobre o tema é apresentado, discutido, e contrapontos entre teoria e prática podem ser feitos. 

Em seguida, os alunos são estimulados a propor e executar uma ação de intervenção na realidade observada. 
Nessa etapa, ocorre a participação de todos os professores do semestre, orientando o planejamento das atividades 
e realizando a avaliação dos alunos.

Importante destacar ainda que, semestralmente, os professores das atividades integradores se reúnem em um 
Fórum de Atividade Integradora, instituído no curso como espaço para discussão da dinâmica dessas disciplinas, 
seus pontos positivos e dificuldades enfrentadas no semestre, a temática abordada e os instrumentos e critérios de 
avaliação discente, a fim de procurar soluções conjuntas para o enfrentamento dos problemas apontados.

A formação de sujeitos ativos

Por meio dessa prática pedagógica, os estudantes desenvolvem autonomia na busca de informações técnico-
científicas para a solução de problemas do cotidiano profissional. O feedback dos estudantes é positivo. Em geral, 
apontam que foi a primeira oportunidade de realizar uma intervenção em alimentação e nutrição, consideram que o 
tema abordado é atual e relevante para a prática profissional, e a atividade contribui para a redução na prevalência 
de obesidade e/ou excesso de peso entre as crianças matriculadas na escola.

Diversas competências, como a capacidade de tomar decisões, de assumir a posição de liderança, de tomar iniciativa 
são desenvolvidas a partir da adoção da problematização, especialmente em suas últimas etapas (hipóteses de 
solução e aplicação à realidade).  Destaca-se ainda o papel da AI V no desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas do nutricionista, previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Nutrição.

O fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade

Anualmente cerca de 100 escolares de 5 a 9 anos são envolvidos nas atividades propostas pelos estudantes de 
Nutrição. Esses alunos passam por avaliação do estado nutricional duas vezes ao ano e participam de uma ação de 
educação alimentar e nutricional, cuja temática e abordagem varia conforme o planejamento dos estudantes que 
estão cursando a disciplina. Os resultados obtidos nas avaliações são compartilhados com a equipe de Nutrição/
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Atividade Integradora V proporciona tantos avanços na formação do 
estudante, alguns desafios ainda precisam ser enfrentados. Dentre eles, destaca-se a inserção das atividades da AI 
V no projeto pedagógico da escola, a fim de possibilitar a continuidade das ações. 

Reflexão final

Desde 2011, com a implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição, as Atividades 
Integradoras vêm se desenvolvendo em diversos campos de atuação do profissional de nutrição, como unidades 
básicas de saúde, hospitais, restaurantes e escolas. O eixo básico norteador de todas as disciplinas é a Segurança 
Alimentar e Nutricional e a alimentação enquanto direito humano básico. 

A Atividade Integradora é um componente curricular com grande potencial para a formação do nutricionista, mas, 
para além disso, contribui com diversas outras ações da Faculdade de Nutrição para a transformação da realidade 
na qual se desenvolve.
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O nosso entrevistado é o professor Evando Carlos 
Moreira, Diretor da Faculdade de Educação Física. 
Licenciado em Educação Física, Evando tem mestrado 
e doutorado em Educação Física pela Universidade 
Estadual de Campinas e pós-doutorado em Estudos 
da Criança pela Universidade do Minho, Portugal. 
Atua na graduação, na Faculdade de Educação Física, 
e na pós-graduação, no Programa de Mestrado e 
Doutorado em Educação do Instituto de Educação e 
no Programa de Mestrado Profissional em Educação 
Física em Rede Nacional, ambos da UFMT. Nesta 
entrevista, além de falar sobre a Faculdade e sobre a 
profissão de Educação Física, o professor nos provoca 
a refletir sobre a prática de atividades físicas.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados — 
Quais são os cursos que compõem a Faculdade 
de Educação Física e que fatores concorreram 
para o sucesso da iniciativa de sua criação?

Evando Carlos Moreira — A Faculdade de 
Educação Física oferece os cursos de Licenciatura 
e Bacharelado em Educação Física, o Programa de 
Mestrado Acadêmico e o Programa de Mestrado 
Profissional em Rede em Educação Física.

A Educação Física sempre chama a atenção da 
população que pleiteia o ingresso na universidade 
pelas características mais latentes da formação, as 
inúmeras práticas corporais que oferece e as relações 
humanas que se estabelecem a partir dela.

BLB — As disciplinas do currículo de formação 
em Educação Física dialogam com quais áreas 
do conhecimento, a fim de articular dinâmicas 
específicas dos cursos? Poderia comentar?

Evando Moreira — Se pensarmos numa perspectiva 
mais biológica da Educação Física, podemos 
entrelaçar o curso com as áreas da Medicina, da 
Nutrição, da Enfermagem, entre outras. Ao pensar 
numa perspectiva sociocultural ou da compreensão da 
Educação Física como linguagem, nos relacionamos 
com a Educação, Sociologia, Filosofia, História, 
Artes e os demais cursos da área de formação de 
professores, por exemplo.

Isto posto, a relação interdisciplinar da área é 
muito significativa, visto que pelas perspectivas 
interdisciplinares que oferece, assim como pela 
natureza de seu objeto (as práticas corporais), a 
Educação Física é uma estratégica no enfrentamento 
dos desafios próprios das áreas de atuação, seja no 
âmbito escolar ou fora dele. 

BLB — Quais os campos de atuação para o 
profissional da Educação Física? 

Evando Moreira — O egresso dos cursos de 
licenciatura terá como campo de atuação a Educação 
Básica, atuando como professor no ensino da Educação 
Física na escola, tanto na Educação Infantil como 
no Ensino Fundamental e Médio. Deverá, portanto, 
problematizar e sistematizar conhecimentos teóricos 
e práticos sobre as diversas práticas corporais no 
âmbito da Educação Básica.

Por sua vez, o profissional formado no curso de 
Bacharelado atuará no segmento não escolar, nas 
diversas formas de manifestações das práticas 
corporais, através de atividades físicas, saúde, 
esportes, entre outras. Esse campo é delimitado 
pela capacidade profissional de planejar, organizar, 
coordenar, programar, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços 
de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 
treinamentos especializados, participar de equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares.

BLB — O que a formação da faculdade propicia 
para a atuação profissional no atual contexto 
de desenvolvimento científico no campo das 
ciências médicas e da saúde?

Evando Moreira — As possibilidades são variadas, 
visto que o próprio desenho curricular possibilita 
que esses alunos, desde o início do curso, possam 
vincular-se aos diversos grupos de pesquisa na 
área da saúde, ou ainda, na impossibilidade dessa 
vinculação, tenham acesso a conteúdos específicos 
do curso que apresentam relações com a saúde, tais 
como anatomia, biologia, fisiologia, entre outros.

Com o advento do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física e a constituição de linhas de pesquisa 
ou mesmo a presença de professores da Faculdade 
de Educação Física em Programas de Pós-Graduação 
nas áreas de ciências médicas e da saúde, houve 
uma intensificação dessa relação, que pode ter 
início com projetos de iniciação científica, projetos 
de extensão ou mesmo trabalhos de conclusão de 
curso que possibilitam conexões com essas áreas 
e, por conseguinte, encaminham estudantes para o 
desenvolvimento profissional, científico e acadêmico. 

BLB — O que é ser um Profissional da Educação 
Física?

Evando Moreira — Um profissional de Educação 
Física, atuando na escola, na área da atividade 
física, saúde, esporte ou outra área qualquer é um 
profissional que lida com pessoas, com indivíduos e, 
de diferentes formas, precisa ser um profissional do 
diálogo, do entendimento, da escuta, pois isso fará 
dele alguém que busca atender às necessidades dos 
por ele  atendidos, sejam crianças, jovens, adultos 
ou idosos.

Ser um profissional de Educação Física é reconhecer 
que a nossa função somente existe para e a partir 
do outro. Reconhecer o ser humano como único, 
diverso, singular e atender ou pelo menos tentar 
atender suas necessidades é uma condição essencial 
da profissão.

BLB — Na sua avaliação, o Brasil tem dado 
incentivo e reconhecimento apropriados a esse 
profissional? 

EvandoMoreira — Se pensarmos na condição do 
profissional que atuará em escolas como professores 
da Educação Básica e nas políticas curriculares 
estabelecidas, por exemplo, a partir da Base Nacional 
Curricular Comum, entendo que nossa profissão 
tenha sido relegada a um segundo plano. Primeiro, 
por não figurar como componente curricular com 
vida própria, mas componente da área de linguagens 
e suas tecnologias, estando sua ação voltada para 
um processo interdisciplinar, que dependendo da 
forma como será abordado na escola, pode ter 
uma condição ainda mais inferiorizada. Segundo, 
porque a própria escola e as formas de organização 
interna, por vezes, desconhecem a importância da 
Educação Física para o funcionamento escolar, o 
que, obviamente, pode se dar pela ignorância de não 
entender o que o professor de Educação Física fala e 
faz ou não fala e não faz.

Por sua vez, entendo que a área não escolar esteja em 
melhores condições, tendo em vista que a sociedade 
tem reconhecido a necessidade de realização de 
atividades físicas. Todavia, precisa avançar no 
sentido de reconhecer e exigir a presença e atuação 
de profissionais de Educação Física devidamente 
habilitados. No entanto, deve-se considerar ainda 
que os meios de comunicação e mesmo algumas 
políticas públicas tendem a culpabilizar o indivíduo 
pela não realização de atividades físicas, como se 
ações de intervenção direta do setor público não 
fossem necessárias, tais como oferecimento de 
espaços adequados para a prática de atividades 
físicas e esportivas,  presença de profissionais de 
Educação Física qualificados para o atendimento das 
demandas e mesmo controle de tudo o que possa 
afetar a saúde.

BLB — Para finalizar, que mensagem gostaria 
de deixar para quem pratica atividades físicas?

EvandoMoreira — É fundamental entender o 
porquê e para que se praticam atividades físicas. 
Não obstante, a realização de atividades físicas deve 
ser prazerosa, carregada de satisfação, se isso não 
ocorre, manter uma rotina de atividades torna-se 
difícil, por isso deve-se escolher a atividade física com 
base nas experiências anteriores e nas descobertas 
que podem surgir, sempre mantendo a satisfação 
nessa prática. Naturalmente, a realização de 
atividades físicas deve ser prescrita por profissionais 
de Educação Física, pois eles entendem das diversas 
práticas corporais e, com certeza, o auxiliarão na 
escolha das melhoras.
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Caro(a) professor(a), 

O número 17 do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados apresenta instigantes 
contribuições de duas unidades acadêmicas do campus de Cuiabá: a Faculdade 
de Nutrição (Fanut) e a Faculdade de Educação Física (FEF).

Na seção de relato de experiência, que objetiva disseminar ações pedagógicas 
exitosas que estimulem nossos docentes a visualizar outras possibilidades 
de práticas acadêmicas, apresentamos o relato de Lorena Barbosa Fonseca, 
professora da Faculdade de Nutrição. A docente traz a público uma produtiva 
experiência de práticas integradoras desenvolvidas na Fanut, que possibilita tanto 
para os docentes quanto para os estudantes o desenvolvimento das capacidades 
investigativas, criativas e colaborativas, constituindo-se a partir do entendimento 
do currículo como ação emancipadora.

Trazemos também uma aprazível entrevista concedida pelo professor Evando 
Carlos Moreira, Diretor da Faculdade de Educação Física. O docente pesquisador 
fala sobre questões diversas da FEF, abordando a formação, a atuação e o papel 
social do profissional da área. Levanta, ainda, reflexões sobre a importância 
de se entender o porquê e para que se necessita praticar atividades físicas, 
destacando que a realização dessas atividades “deve ser prescrita por profissionais 
de Educação Física, pois eles entendem das diversas práticas corporais e, com 
certeza, auxiliarão na escolha das melhoras”.

Agradecemos a contribuição dos dois professores e desejamos a você uma ótima 
leitura!
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