
 

 

 

 

O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E OS ASSUNTOS CURRICULARES DO 
ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE COM 

ADOLESCENTES 
 
O ambiente escolar é um espaço capaz de contribuir para a promoção de saúde em 
adolescentes através de abordagens multifocais e integradas. Devido a isso e com o intuito 
de formar o aluno enquanto um ser ético, autônomo e crítico, a Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN) foi inserida nos Temas Contemporâneos Transversais (TCT) para ser 
abordada de forma inter e transdisciplinar nos currículos escolares. Essa ação vem como 
forma de promover transformações nas práticas alimentares dos adolescentes, 
principalmente por esse periodo ser caracterizado pelo desenvolvimento cognitiva desses 
jovens e por ações em EAN em escolas resultarem em um estilo de vida mais saudável. 
Contudo, existem dificuldades inerentes as práticas integradoras que contribuem para a 
fragmentação do ensino e dificulta a elaboração de um currículo integrado-crítico. O que 
pode resultar na falta da inserção da EAN de forma integrada nesses espaços. Em razão 
disso, o objetivo deste trabalho foi identificar assuntos curriculares relacionados ao Direito 
à Alimentação em livros didáticos da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologia que 
pudessem facilitar abordagens sobre essa temática com adolescentes no Ensino Médio. 
Para tanto, foi realizada uma Análise de Conteúdo, por três pesquisadores da área de EAN, 
em 11 livros didático-pedagógicos pertencentes ao PNLD, utilizados nos anos de 2018 a 
2020. A pesquisa encontrou ao todo, 17 assuntos curriculares que poderiam abordar o tema 
Alimentação como Direito, dentre eles estão: “O mundo às vésperas: fome, miséria e 
desastres naturais” “Agropecuária no mundo”, Questão agrária e sustentabilidade”, 
“População e território”, “Socialização e controle social” Estratificação e desigualdade 
social” “Poder, política e Estado”, “Direitos humanos” entre outros. A partir dos resultados, 
percebe-se que o Direito humano à alimentação é um tema transversal a diversos assuntos 
curriculares do Ensino Médio, o que demonstra que os livros didáticos podem ser aliados 
nas estratégias de EAN visando melhorias na qualidade de vida dos adolescentes e na sua 
formação crítica. Entretanto, percebe-se que há poucos materiais orientativos direcionados 
aos docentes que auxiliem na inserção das temáticas voltadas à alimentação dentro dos 
currículos escolares, necessitando de mais pesquisas que visem a confecção de 
ferramentas facilitadoras com essa finalidade.  
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Eixo temático: 6) Políticas, ações coletivas e programas de atenção à saúde da criança e 
do adolescente. 
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