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Introdução: Um dos objetivos do curso de Educação Física é formar profissionais com 
competências para dar atenção à saúde, pois atualmente educadores físicos são 
considerados profissionais da área de saúde. São apontadas em pesquisas que a 
qualificação de profissionais de saúde com conhecimentos em nutrição é importante. Há uma 
tendência nas pesquisas em discutir a questão do ensino de nutrição nos cursos superiores 
da área da saúde. Embora a prescrição dietética seja um ato privativo do nutricionista, um 
maior conhecimento e aprofundamento sobre os mecanismos que compõem a nutrição 
humana é essencial para a formação do educador físico. Objetivo: Identificar a importância 
atribuída por alunos de graduação em Educação Física sobre os conhecimentos e o ensino 
de nutrição. Metodologia: Os dados em campo foram coletados no primeiro semestre de 
2004. A amostra estabelecida por acessibilidade foi composta por 213 alunos de Educação 
Física de uma universidade pública do estado de São Paulo. Foi desenvolvido um 
instrumento para coleta de dados em campo baseado em escala atitudinal. A análise de 
dados foi feita através de estatística descritiva. Resultados: Os resultados apontam que a 
maioria dos alunos (96.2%) consideram que aulas específicas sobre Nutrição são 
importantes para a graduação do educador físico, 94.36% referem que o educador físico 
deve incentivar escolares a ingerirem uma alimentação saudável, 93.43% consideram que 
conhecimentos básicos sobre nutrição são importantes para um professor de educação física 
ser um bom treinador e 92.45% dos alunos reconhecem que o conhecimento sobre Nutrição 
de educadores físicos deveria ser mais profundo. Conclusões: Os estudantes de educação 
física desejam e sentem necessidade de receber conhecimentos sobre nutrição durante sua 
formação acadêmica. São recomendadas novas pesquisas sobre a relação entre nutrição e 
educação física, assim como sobre a necessidade de conhecimentos básicos de nutrição por 
educadores físicos. Atualmente a disciplina de Nutrição não é obrigatória dentro da grade 
curricular do curso de graduação em Educação Física, no entanto os alunos vêem o 
conteúdo como importante na formação de educadores físicos, sendo detectada a 
necessidade de informações sobre o assunto.  
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