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1. O processo Histórico da Nutrição 
 

 No cenário mundial, a emergência do campo da Nutrição, seja como 
ciência, política social e/ou profissão, é um fenômeno relativamente recente, 
característico do início do século XX. Entretanto, é possível sustentar que as 
condições históricas para a constituição deste campo científico, acumuladas ao 
longo da história da humanidade, foram estimuladas a partir da revolução 
industrial européia, ocorrida no século XVIII, e desencadearam-se entre 1914 e 
1918, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Neste sentido, no período 
entre as duas Guerras Mundiais, tanto em países da Europa (Inglaterra, França, 
Itália, Alemanha, Dinamarca, entre outros), como da América do Norte (Estados 
Unidos e Canadá) e, posteriormente, da América Latina (Argentina e Brasil), 
foram criados os primeiros centros de estudos e pesquisas, os primeiros cursos 
para formação de profissionais especialistas e as primeiras agências condutoras 
de medidas de intervenção em Nutrição.  

 Na América Latina, a emergência da Nutrição 
foi fortemente influenciada pelo médico argentino 
Pedro Escudero, criador do Instituto Nacional de 
Nutrição em 1926, da Escola Nacional de Dietistas em 
1933 e do curso de médicos "dietólogos" da 
Universidade de Buenos Aires. As concepções de 
Escudero sobre este campo do saber foram 
difundidas em toda a América Latina, em função, 
inclusive, da concessão anual a cada país latino-americano de bolsas de 
estudos para a realização de Cursos de Dietética no referido instituto. Assim, 
entre os primeiros brasileiros a estagiarem ou realizarem cursos promovidos por 

Escudero na Argentina, destacamos: José João 
Barbosa e Sylvio Soares de Mendonça (curso de 
dietólogos); Firmina Sant'Anna e Lieselotte 
Hoeschl Ornellas (curso de dietistas) e Josué de 
Castro, o qual realizou um estágio.  

 No Brasil, segundo apontam alguns 
estudos, a Nutrição teria emergido no decorrer 
dos anos 1930-1940, como parte integrante do 
projeto de modernização da economia brasileira, 

conduzido pelo chamado Estado Nacional Populista, cujo contexto histórico 
delimitou a implantação das bases para a consolidação de uma sociedade 
capitalista urbano-industrial no país.  

 Entretanto, é preciso registrar que, desde a segunda metade do século 
XIX, o saber sobre a alimentação da população brasileira começou a despontar 
de forma mais sistematizada, dentro do campo do conhecimento médico, através 
das teses apresentadas às duas faculdades de Medicina (Bahia e Rio de 
Janeiro) existentes até então no país. Portanto, são um pouco divergentes os 
marcos emergenciais da Nutrição brasileira, conforme a literatura pesquisada. 
Alguns autores mencionam o livro de Eduardo Magalhães, Higiene Alimentar, 
publicado em 1908, outros, os estudos desenvolvidos, a partir de 1906, por 
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Álvaro Osório de Almeida no campo da Fisiologia da Alimentação. Contudo, a 
existência de pesquisas anteriores a respeito de doenças carenciais 
relacionadas à alimentação e de hábitos alimentares da população brasileira, 
tais como aqueles desenvolvidos pelos médicos Gama Lobo sobre "avitaminose 
A" e Nina Rodrigues sobre o consumo de farinha de mandioca, atestam ser bem 
mais remoto o interesse por esta temática.  

 Nos primeiros anos da década de 1930, tanto no Rio de Janeiro como em 
São Paulo e, posteriormente, em Salvador e no Recife, duas correntes bem 
definidas e distintas do saber médico confluíram para a constituição do campo 
da Nutrição. De um lado encontravam-se os partidários da corrente que 
chamamos de perspectiva biológica, preocupados essencialmente com aspectos 
clínico-fisiológicos relacionados ao consumo e à utilização biológica dos 
nutrientes e influenciados por concepções das Escolas de Nutrição e Dietética 
norte-americanas e de centros europeus. Entre estes médicos integrantes do 
núcleo inicial da perspectiva biológica da Nutrição, cuja atuação era voltada para 
o individual, o doente, a clínica, a fisiologia e o laboratório, são citados: Franklin 
de Moura Campos, Paulo Santos, Dutra de Oliveira, Hélio Lourenço de Oliveira, 
Silva Mello, Olavo Rocha, Alexandre Moscoso, Salvio de Souza Mendonça e 
Salgado Filho.  

 A partir de 1940, esta vertente deu origem à Nutrição Clínica 
(Dietoterapia), considerada a especialização matriz do campo da Nutrição dentro 
do contexto mundial, direcionada para a prática de ações, de caráter individual, 
centradas no "alimento como agente de tratamento", bem como originou a 
Nutrição Básica e Experimental, uma outra especialização, voltada ao 
desenvolvimento de pesquisas básicas de caráter experimental e laboratorial. De 
outro lado encontravam-se os adeptos das ideias da corrente que chamamos de 
perspectiva social, preocupados particularmente com aspectos relacionados à 
produção, à distribuição e ao consumo de alimentos pela população brasileira e 
influenciados, principalmente, pelas concepções do pioneiro da Nutrição na 
América Latina, Pedro Escudero. Entre estes médicos integrantes do núcleo 
inicial da perspectiva social da Nutrição, cuja atuação era voltada para o coletivo, 
a população, a sociedade, a economia e a disponibilidade de alimentos, são 
citados: Heitor Annes Dias, Josué de Castro, Dante Costa, Thales de Azevedo, 
Peregrino Júnior, Seabra Velloso e Silva Telles. A partir da década de 1940, esta 
vertente deu origem à Alimentação Institucional (Alimentação Coletiva), também 
considerada como uma especialização matriz do campo da Nutrição, direcionada 
para a "administração no sentido de racionalização da alimentação de 
coletividades sadias e enfermas, bem como, nos anos 1950-1960, originou a 
Nutrição em Saúde Pública, uma outra especialização, voltada ao 
desenvolvimento de ações de caráter coletivo "no sentido de contribuir para 
garantir que a produção e distribuição de alimentos seja adequada e acessível a 
todos os indivíduos da sociedade".  

 Apesar de, hegemonicamente, centralizar-se nestes dois principais 
pólos urbano-industriais do país, a existência de pesquisas sobre as condições 
nutricionais da população brasileira fora deste eixo central indica a 
descentralização deste processo para outros estados. No caso particular de 
Pernambuco, observa-se que, a partir dos primeiros anos da década de 1930, 
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um considerável conjunto de estudos começou a ser desenvolvido por 
importantes intelectuais envolvidos na história da constituição do campo da 
Nutrição brasileira, entre os quais destacamos: Gilberto Freyre, Jamesson 
Ferreira Lima, Josué de Castro, Naíde Regueira Teodósio, Nelson Chaves, 
Orlando Parahym e Ruy Coutinho. Assim, por exemplo, em 1932, sob a 
influência de Escudero, Josué de Castro realizava a pesquisa As Condições de 
Vida das Classes Operárias no Recife, uma investigação baseada na 
metodologia de orçamento e padrão de consumo alimentar entre quinhentas 
famílias de três bairros operários desta cidade. Os resultados deste trabalho, 
considerado o primeiro inquérito dietético-nutricional do Brasil, tiveram ampla 
divulgação nacional, provocando a realização de estudos similares, inclusive 
daquele que serviu de base para a regulamentação da lei do salário mínimo e da 
formulação da chamada ração essencial mínima, estabelecida por intermédio do 
Decreto-Lei no 399, de 30 de abril de 1938. 

Por outro lado, em 1933, o sociólogo Gilberto Freyre, o único não 
vinculado às correntes de médicos nutrólogos emergentes neste período, 
publicava o seu clássico Casa-Grande & Senzala, até então, o primeiro e mais 
completo ensaio sociológico sobre o padrão e os hábitos alimentares da 
sociedade brasileira. Enquanto isso, também em 1932, Nelson Chaves, 
publicava seus primeiros artigos científicos nos campos da Endocrinologia e 
Fisiologia Nutricional. 

 Em síntese, ao longo da década de 1930, estas duas vertentes se uniram 
no processo de consolidação do campo da Nutrição no Brasil. Estes primeiros 
nutrólogos brasileiros logo iniciaram o processo de produção e difusão de 
estudos e pesquisas sobre composição química e valor nutricional de alimentos 
nacionais, sobre consumo e hábitos alimentares e sobre o estado nutricional da 
população brasileira, procurando, desta maneira, garantir especificidade e 
legitimidade para esta nova área do saber científico que se constituía no país. 
Da mesma forma, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1930, 
passaram a evidenciar uma certa organicidade intelectual com o chamado 
Estado Populista, contribuindo para a formulação das primeiras medidas e 
instrumentos da Política Social de Alimentação e Nutrição, os quais começavam 
a ser implantados no Brasil. Simultaneamente, trataram de criar os mecanismos 
e espaços institucionais necessários à formação dos seus novos agentes, seja 
através de estágios, viagens de estudos ou cursos realizados no exterior, seja 
através da criação dos primeiros cursos para formação de profissionais em 
Alimentação e Nutrição, estabelecendo a demarcação das fronteiras definidoras 
dos limites de competência, de autonomia e de poder entre as distintas 
especialidades profissionais conformadoras do complexo e interdisciplinar 
campo da Nutrição que se constituía.  
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2. Regulamentação da Profissão 
 

 A profissão tem seu marco inicial em 1933, quando da publicação do 
Decreto no 10.003 que estabeleceu o desmembramento do Curso de Educação 
Doméstica nas seguintes áreas: 
- Curso de dietética para donas de casa; 
- Auxiliares técnicas nos serviço de alimentação; 
- Direção de lactários e cozinhas de distribuição de alimentos a adultos sadios; 
- Professores de Escolas 
Profissionais do Estado. 
 
 No ano de 1953 aconteceu 
novo desmembramento: cursos 
de Auxiliares em Alimentação 
passaram a ser curso de 
Formação de Profissionais de 
Economia Doméstica e Artes 
Manuais e curso de Dietistas. Já 
em 27 de junho de 1961 (Decreto 
nº 38.643/1961), teve início a 
criação do cursos Técnicos 
Industriais e de Economia 
Doméstica e Artes Aplicadas. 
 
 
 Em 1999 foi definida a 
Habilitação do Técnico em 
Nutrição e Dietética como subárea da Saúde e estes profissionais foram aceitos 
nos Conselhos Regionais de Nutricionistas (Resolução CFN no 227/1999). 
 O Técnico em Nutrição e Dietética (TND) é profissional com diploma de 
curso que atenda as exigências da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB) e os requisitos curriculares 
previstos pelo MEC.  No Sistema CFN/CRN, suas atribuições estão 
regulamentadas pela Resolução nº 227 do Conselho Federal de Nutricionistas 
(CFN), aprovada em 24 de outubro de 1999, e complementada pela Resolução 
nº 312, de 28 de julho de 2003. O Código de Ética, que também dispõe sobre os 
direitos e deveres do TND, consta da Resolução CFN nº 333/2004. 
  De acordo com a Resolução nº 312, o exercício da profissão de técnico 
em Nutrição e Dietética, profissional da área de saúde, será permitido 
exclusivamente aos inscritos nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, 
cabendo a estes órgãos exercerem a orientação, disciplina e fiscalização do 
exercício profissional. 
  Segundo dados do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), hoje há 
mais de cinco mil técnicos registrados no Sistema CFN/CRN em todo o Brasil e 
cerca de 180 cursos técnicos. Na região abrangida pelo CRN-1 (DF, GO, MT e 
TO) existem cinco escolas profissionalizantes que oferecem o curso de TND: 
três no Distrito Federal, uma em Goiás e uma em Tocantins. 
  São Técnicos em Nutrição e Dietética os egressos dos cursos técnicos 
que atendam às disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e que 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional  

 

Técnico de Nutrição e Dietética – Introdução à Profissão e Ética Profissional 
7 

 

estejam adequados aos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 
Profissional de Nível Técnico, aprovados pelo Ministério da Educação. 

 

Requisitos para exercício da profissão  

 
-  Certificado do curso profissionalizante 
 
-  Registro profissional 
 
- Pagamento da anuidade ao Conselho Regional de Nutricionistas de sua área 
de atuação 
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3. Código Brasileiro de Ocupações: Pesquisa de áreas e Atividades 

 

 A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e 
descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 
Sua atualização e modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no 
cenário cultural, econômico e social do País nos últimos anos, implicando 
alterações estruturais no mercado de trabalho. 

 Cada família ocupacional é descrita por meio da aplicação de um método 
intitulado DACUM, que permite o amplo levantamento de um conjunto de 
atividades realizadas pelo profissional.  

 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria 
ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação 
das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos 
registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida 
pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não 
se estendem as relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, 
diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo 
Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à 
sanção do Presidente da República.  

Títulos  
  

3252-10  
Técnico em nutrição e dietética  
Técnico em nutrição 
 

 Descrição Sumária 
 

-Trabalham sob supervisão de nutricionista; 
- Atuando, prioritariamente, em: 

  Unidades de alimentação e nutrição (coletividade sadia)  
  Unidades de nutrição e dietética (coletividade preferencialmente 

enfermas)  
  Saúde coletiva 

 
Formação e Experiência  
 
A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional 
 

- Demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de 
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos; 
 
- Nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005. 
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Condições gerais de exercício 
- Atuam em indústrias alimentícias diversas, em centros de pesquisa, 
laboratórios de avaliação da qualidade, vigilância sanitária e empresas de 
comercialização de alimentos.  
 
- São empregados assalariados, com carteira assinada, organizados em 
equipe, sob supervisão ocasional.  
 
- Trabalham em locais fechados, em rodízio de turnos; 
 
- Em algumas das atividades exercidas, trabalham em posições 
desconfortáveis por longos períodos; 

 - Expostos a altas temperaturas, odores intensos, ruídos e material tóxico. 
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4. Institutos Previdenciários: públicos (INSS), Privados e de 
Associações de Classe 
 

Realizar divisão da sala em grupos  de 4 a 5 participantes para: 

 Pesquisa Atualizada na Internet ou em Livros 
sobre os temas 
- Instituto Previdenciário Público 
- Instituto Previdenciário Privado 
- Instituto Previdenciário Público de 
Associações da classe 
 

 Posterior elaboração de Resumo 
 Apresentação de Seminário com utilização de 

slides 
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5. Campos de Atuação do Técnico em Nutrição 
 

 O Técnico em Nutrição e Dietética é um profissional da área da saúde que 
divide com o nutricionista a responsabilidade de promover, manter e recuperar a 
saúde de indivíduos ou coletividades. Desenvolve atividades voltadas para a 
alimentação humana de sadios ou enfermos em todas as fases do ciclo da vida.  
Planeja, administra e coordena os processos de produção na indústria 
alimentícia, bem como programas de alimentação em escolas, hospitais ou 
hotéis. Atua sob supervisão do nutricionista. 
 
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 
 Técnicos em Nutrição e Dietética prestem atendimento a populações sadias, 
tais como restaurantes industriais e comercias, hotéis, cozinhas experimentais, 
creches, escolas e supermercados. 
 
Unidade de Nutrição e Dietética (UND) 
 Técnicos em Nutrição e Dietética prestem assistência à saúde de populações 
portadoras de patologias, tais como hospitais, clínicas, asilos e similares. 
 
Saúde Coletiva  
Técnicos em Nutrição e Dietética atuam em Programas Institucionais, Unidades 
Básicas de Saúde e similares.  
 
 
Mercado de trabalho - O Técnico em Nutrição pode atuar em diferentes 
segmentos, realizando atividades em restaurantes industriais e comerciais, 
hotéis, cozinhas experimentais, creches, escolas, supermercados, hospitais, 
clínicas, empresas que fornecem cestas básicas e instituições de educação 
alimentar. 
 
 Técnico em Nutrição e Dietética é também o profissional que atua em 
atividades relacionadas à alimentação e nutrição com vistas a promoção, 
prevenção, manutenção e a recuperação da saúde de indivíduos e/ou 
coletividades. Desenvolvendo, ainda, atividades de supervisão e controle 
técnico-administrativo da área de alimentação e nutrição. 
 
 O Técnico em Nutrição e Dietética deve ter construído, ao concluir o 
curso, as seguintes competências gerais da Área de Saúde: 
 
• Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de 
qualidade; 
• Aplicar normas de biossegurança; 
• Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental; 
• Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do consumidor / usuário; 
• Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não 
renováveis e de preservação do meio ambiente; 
• Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 
• Avaliar os riscos de iatrogenias, ao executar procedimentos técnicos; 
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• Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que 
regem a conduta do profissional de saúde; 
• Utilizar recursos e ferramentas de informática, específicos da área; 
• Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde / doença; 
• Realizar primeiros socorros em situações de emergência; 
• Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente; 
• Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias 
disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área; 
• registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do 
campo de atuação; 
• prestar informações ao cliente, ao sistema de saúde e a outros profissionais 
sobre os serviços prestados; 
• identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho; 
• identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e 
equipamentos; 
• coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. 
• Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua 
manutenção. 
• Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde. 
 
 Ao perfil de conclusão do aluno da Habilitação de Técnico em 
Nutrição e Dietética serão acrescidas as seguintes competências básicas, 
de caráter interprofissional: 
 
• Dominar habilidades básicas de comunicação em contextos, situações e 
circunstâncias profissionais, nos formatos e linguagens convencionados; 
• Pautar-se na ética e solidariedade na condição de ser humano, cidadão e 
profissional; 
• Compreender as relações homem/ambiente/ tecnologia/sociedade e 
comprometer-se com a preservação da biodiversidade no ambiente natural e 
construído, com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida; 
• Efetuar pesquisa, interpretar dados e índices estatísticos e financeiros básicos 
para as atividades de negócios em geral; 
• Conhecer e aplicar os conceitos e princípios de gestão às atividades 
profissionais; 
• Valorizar a saúde como direito individual e dever para com o coletivo. 
 
Atribuições 
 
 O Técnico em Nutrição e Dietética exercerá suas funções de acordo com 
o estabelecido nos dispositivos legais em especial ao Art.4º da Resolução C.F.N 
nº 312/2003. 
 
“ART. 4º. Os Técnicos em Nutrição e Dietética, respeitados os limites 
compreendidos pelas disciplinas da respectiva formação escolar, poderão, nas 
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áreas de atuação compreendidas nos incisos deste artigo, exercer as atribuições 
que lhes seguem: 
 
 I - Atividades em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) que prestem 
atendimento a populações sadias, tais como restaurantes industriais e 
comerciais, hotéis, cozinhas experimentais, creches, escolas e 
supermercados: 
 
- Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade em todo 
processo, desde recebimento até distribuição, de acordo com o estabelecido no 
manual de boas práticas elaborado pelo nutricionista responsável técnico, 
atendendo às normas de segurança alimentar; 
- Acompanhar e orientar os procedimentos culinários de pré-preparo e preparo 
de refeição e alimentos, obedecendo às normas sanitárias vigentes; 
- Conhecer e avaliar as características sensoriais dos alimentos preparados de 
acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido; 
- Acompanhar e coordenar a execução das atividades de porcionamento, 
transporte e distribuição de refeições, observando o per capita e a aceitação do 
cardápio pelos comensais; 
- Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, ambientes, 
equipamentos e utensílios visando à segurança alimentar e difundindo as 
técnicas sanitárias vigentes; 
- Orientar funcionários para o uso correto de uniformes e de equipamento de 
proteção Individual (EPI) correspondentes à atividade, quando necessário; 
- Participar de programas de educação alimentar para a clientela atendida, 
conforme planejamento previamente estabelecido pelo nutricionista; 
- Realizar pesagem, mensuração e outras técnicas definidas pelo nutricionista, 
para concretização da avaliação nutricional e de consumo alimentar; 
- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 
- Participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação; 
- Coletar dados estatísticos relacionados aos atendimentos e trabalhos 
desenvolvidos na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN); 
- Colaborar no treinamento de pessoal operacional; 
- Observar a aplicação das normas de segurança ocupacional; 
- Auxiliar no controle periódico dos trabalhos executados; 
- Zelar pelo funcionamento otimizado dos equipamentos de acordo com as 
instruções contidas nos seus manuais; 
- Controlar programas de manutenção periódica de funcionamento e 
conservação dos equipamentos;  
- Participar do controle de saúde dos colaboradores da Unidade de Alimentação 
e Nutrição (UAN), identificando doenças relacionadas ao ambiente de trabalho e 
aplicando ações preventivas;  
- Desenvolver juntamente com o nutricionista campanhas educativas para o 
cliente; 
- Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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II - Atividades em Unidade de Nutrição e Dietética (UND) de empresas e 
instituições que prestem assistência à saúde de populações portadoras de 
patologias, tais como hospitais, clínicas, asilos e similares: 
 
- Coletar dados estatísticos ou informações por meio da aplicação de 
entrevistas, questionários e preenchimento de formulários conforme protocolo 
definido pelo nutricionista responsável técnico; 
- Realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas de mensuração de 
dados corporais definidas pela concretização da avaliação nutricional; 
- Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, ambientes, 
equipamentos e utensílios visando à segurança alimentar e difundindo as 
técnicas sanitárias vigentes; 
- Participar de programas de educação alimentar para a clientela atendida, 
conforme planejamento estabelecido pelo nutricionista; 
- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 
- Participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação; 
- Acompanhar e orientar as atividades da Unidade de Nutrição e Dietética 
(UND), de acordo com as sua atribuições; 
- Auxiliar o nutricionista no controle periódico dos trabalhos executados na 
Unidade de Nutrição e Dietética (UND); 
- Observar, aplicar e orientar os métodos de esterilização e desinfecção de 
alimentos, utensílios, ambientes e equipamentos, previamente estabelecidos 
pelo nutricionista; 
- Relacionar os vários tipos de dietas de rotina com a prescrição dietética 
indicada pelo nutricionista; 
- Observar as características organolépticas dos alimentos preparados, bem 
como as transformações sofridas nos processos de cocção e de conservação, 
identificando e corrigindo eventuais não conformidades. 
 
III - Atividades em Ações de Saúde Coletiva, tais como Programas 
Institucionais, Unidades Básicas de saúde e similares: 
 
- Realizar entrevistas, aplicar questionários e preencher formulários, conforme 
protocolo definido pelo nutricionista responsável técnico, levantando dados 
sócio-econômicos, nutricionais e de saúde; 
- Realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas de mensuração de 
dados corporais definidas pela concretização da avaliação nutricional; 
- Realizar demonstrações práticas do emprego e manipulação de alimentos ou 
complementos alimentares para a clientela; 
- Distribuir e aplicar material de orientação à população, segundo 
recomendações do nutricionista; 
- Respeitar e difundir as técnicas sanitárias e os procedimentos que visem a 
segurança alimentar; 
- Colaborar com o nutricionista no treinamento e reciclagem de recursos 
humanos em saúde; 
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- Identificar suas possibilidades de atuação como cidadão e como profissional 
nas questões de política de saúde e cidadania; 
- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 
- Participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação; 
- Auxiliar no controle dos trabalhos executados na Unidade de Nutrição e 
Dietética (UND). 
 
Parágrafo Único - Os Técnicos em Nutrição e Dietética só poderão 
desempenhar atividades que lhes competem pelas características de seu 
currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das disciplinas que 
contribuem para sua formação profissional”. 
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6. Regulamentação do estágio 

  

 Neste capítulo deve-se trabalhar a Regulação Vigente de Estágio a Para 
os Alunos das Escolas Estaduais de educação Profissional disponível nas 
mesmas, para que estejam a par do que se trata no momento do Estágio. 

Por Meio de: 

 Palestras 
 Seminários 
 Esquetes Teatrais 
 Debates 
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7. Moral e Ética: Origem e Conceitos 

 

 Ética é o nome geralmente dado ao ramo da filosofia dedicado aos 
assuntos morais. A palavra "ética" é derivada do grego ἠ ός, e significa aquilo 
que pertence ao ἦ ος, ao caráter. Diferencia-se da moral, pois, enquanto esta 
se fundamenta na obediência a normas, tabus, costumes ou mandamentos 
culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos, a ética, ao contrário, busca 
fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. 
 Na filosofia clássica, a ética não se resumia à moral (entendida como 
"costume", ou "hábito", do latim mos, mores), mas buscava a fundamentação 
teórica para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, a busca do 
melhor estilo de vida, tanto na vida privada quanto em público. A ética incluia a 
maioria dos campos de conhecimento que não eram abrangidos na física, 
metafísica, estética, na lógica, na dialética e nem na retórica. Assim, a ética 
abrangia os campos que atualmente são denominados antropologia, psicologia, 
sociologia, economia, pedagogia, às vezes política, e até mesmo educação 
física e dietética, em suma, campos direta ou indiretamente ligados ao que influi 
na maneira de viver ou estilo de vida. Um exemplo desta visão clássica da ética 
pode ser encontrado na obra Ética, de Espinoza. 
 Porém, com a crescente profissionalização e especialização do 
conhecimento que se seguiu à revolução industrial, a maioria dos campos que 
eram objeto de estudo da filosofia, particularmente da ética, foram estabelecidos 
como disciplinas científicas independentes.  Assim, é comum que atualmente 
a ética seja definida como "a área da filosofia que se ocupa do estudo das 
normas morais nas sociedades humanas" e busca explicar e justificar os 
costumes de um determinado agrupamento humano, bem como fornecer 
subsídios para a solução de seus dilemas mais comuns. Neste sentido, ética 
pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana e a moral é a 
qualidade desta conduta, quando julga-se do ponto de vista do Bem e do Mal. 
 A ética também não deve ser confundida com a lei, embora com certa 
frequência a lei tenha como base princípios éticos. Ao contrário do que ocorre 
com a lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou por outros 
indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela 
desobediência a estas; por outro lado, a lei pode ser omissa quanto a questões 
abrangidas no escopo da ética. 
 
 TERMO  
 
 Em seu sentido mais abrangente, o termo "ética" implicaria um exame dos 
hábitos da espécie humana e do seu caráter em geral, e envolveria até mesmo 
uma descrição ou história dos hábitos humanos em sociedades específicas e em 
diferentes épocas. Um campo de estudos assim seria obviamente muito vasto 
para poder ser investigado por qualquer ciência ou filosofia particular. Além 
disso, porções desse campo já são ocupadas pela história, pela antropologia e 
por algumas ciências naturais particulares (como, p. ex., a fisiologia, a anatomia 
e a biologia), uma vez que os hábitos e o caráter dos homens dependem dos 
processos materiais que essas ciências examinam. Até mesmo áreas da filosofia 
como a lógica e a estética seriam necessárias em tal investigação, se 
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considerarmos que o pensamento e a realização artística são hábitos humanos 
normais e elementos de seu caráter. No entanto, a ética, propriamente dita, 
restringe-se ao campo particular do caráter e da conduta humana à medida que 
esses estão relacionados a certos princípios – comumente chamados de 
"princípios morais". As pessoas geralmente caracterizam a própria conduta e a 
de outras pessoas empregando adjetivos como "bom", "mau", "certo" e "errado". 
A ética investiga justamente o significado e escopo desses adjetivos tanto em 
relação à conduta humana como em seu sentido fundamental e absoluto.  
 
OUTRAS DEFINIÇÕES  
 
 Já houve quem definisse a ética como a "ciência da conduta". Essa 
definição é imprecisa por várias razões. As ciências são descritivas ou 
experimentais, mas uma descrição exaustiva de quais ações ou quais 
finalidades são ou foram chamadas, no presente e no passado, de "boas" ou 
"más" encontra-se obviamente além das capacidades humanas. E os 
experimentos em questões morais (sem considerar as consequências práticas 
inconvenientes que provavelmente propiciariam) são inúteis para os propósitos 
da ética, pois a consciência moral seria instantaneamente chamada para a 
elaboração do experimento e para fornecer o tema de que trata o experimento.  
 A ética é uma filosofia, não uma ciência. A filosofia é um processo de 
reflexão sobre os pressupostos subjacentes ao pensamento irrefletido. Na lógica 
e na metafísica ela investiga, respectivamente, os próprios processos de 
raciocínio e as concepções de causa, substância, espaço e tempo que a 
consciência científica ordinária não tematiza nem critica. No campo da ética, a 
filosofia investiga a consciência moral, que desde sempre pronuncia juízos 
morais sem hesitação, e reivindica autoridade para submeter a críticas contínuas 
as instituições e formas de vida social que ela mesma ajudou a criar. 
 Quando começa a especulação ética, concepções como as de dever, 
responsabilidade e vontade – tomadas como objetos últimos de aprovação e 
desaprovação moral – já estão dadas e já se encontram há muito tempo em 
operação. A filosofia moral, em certo sentido, não acrescenta nada a essas 
concepções, embora as apresente sob uma luz mais clara. Os problemas da 
consciência moral, no instante em que essa pela primeira vez se torna reflexiva 
não se apresentam, estritamente falando, como problemas filosóficos. 
 Ela se ocupa dessas questões justamente porque cada indivíduo que 
deseja agir corretamente é constantemente chamado a responder questões 
como, por exemplo, "Que ação particular atenderá os critérios de justiça sob tais 
e tais circunstâncias?" ou "Que grau de ignorância permitirá que esta pessoa 
particular, nesse caso particular, exima-se de responsabilidade?" A consciência 
moral tenta obter um conhecimento tão completo quanto possível das 
circunstâncias em que a ação considerada deverá ser executada, do caráter dos 
indivíduos que poderão ser afetados, e das consequências (à medida que 
possam ser previstas) que a ação produzirá, para então, em virtude de sua 
própria capacidade de discriminação moral, pronunciar um juízo. 
 O problema recorrente da consciência moral, "O que devo fazer?", é um 
problema que recebe uma resposta mais clara e definitiva à medida que os 
indivíduos se tornam mais aptos a aplicar, no curso de suas experiências morais, 
aqueles princípios da consciência moral que, desde o princípio, já eram 
aplicados naquelas experiências. Entretanto, há um sentido em que se pode 
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dizer que a filosofia moral tem origem em dificuldades inerentes à natureza da 
própria moralidade, embora permaneça verdade que as questões que a ética 
procura responder não são questões com as quais a própria consciência moral 
jamais tenha se confrontado. 
 O fato de que os seres humanos dão respostas diferentes a problemas 
morais que pareçam semelhantes ou mesmo o simples fato de que as pessoas 
desconsideram, quando agem imoralmente, os preceitos e princípios implícitos 
da consciência moral produzirão certamente, cedo ou tarde, o desejo de, por um 
lado, justificar a ação imoral e pôr em dúvida a autoridade da consciência moral 
e a validade de seus princípios; ou de, por outro lado, justificar juízos morais 
particulares, seja por uma análise dos princípios morais envolvidos no juízo e por 
uma demonstração de sua aceitação universal, seja por alguma tentativa de 
provar que se chega ao juízo moral particular por um processo de inferência a 
partir de alguma concepção universal do Supremo Bem ou do Fim Último do 
qual se podem deduzir todos os deveres ou virtudes particulares. 
 Pode ser que a crítica da moralidade tenha início com uma argumentação 
contra as instituições morais e os códigos de ética existentes; tal argumentação 
pode se originar da atividade espontânea da própria consciência moral. Mas 
quando essa argumentação torna-se uma tentativa de encontrar um critério 
universal de moralidade – sendo que essa tentativa começa a ser, com efeito, 
um esforço de tornar a moralidade uma disciplina científica – e especialmente 
quando a tentativa é vista, tal como deve ser vista afinal, como fadada ao 
fracasso (dado que a consciência moral supera todos os padrões de moralidade 
e realiza-se inteiramente nos juízos particulares), pode-se dizer então que tem 
início a ética como um processo de reflexão sobre a natureza da consciência 
moral. 
 A ética, independente da dimensão em que se apresenta social ou 
individual, tem como objetivo, servir à vida, sua razão é o ser humano, seu bem 
estar, de forma que provenha a felicidade. 
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MORAL E ÉTICA: DOIS CONCEITOS DE UMA MESMA REALIDADE 
THIAGO FIRMINO SILVANO 

 
 A confusão que acontece entre as palavras Moral e Ética existem há muitos séculos. A 
própria etimologia destes termos gera confusão, sendo que Ética vem do grego “ethos” que 
significa modo de ser, e Moral tem sua origem no latim, que vem de “mores”, significando 
costumes. 
 Esta confusão pode ser resolvida com o esclarecimento dos dois temas, sendo que 
Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e 
estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Durkheim 
explicava Moral como a “ciência dos costumes”, sendo algo anterior a própria sociedade. A 
Moral tem caráter obrigatório. 
 Já a palavra Ética, Motta (1984) define como um “conjunto de valores que orientam o 
comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, 
garantindo, outrossim, o bem-estar social”, ou seja, Ética é a forma que o homem deve se 
comportar no seu meio social. 
 A Moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência Moral que o leva a 
distinguir o bem do mal no contexto em que vive. Surgindo realmente quando o homem 
passou a fazer parte de agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras 
tribos. A Ética teria surgido com Sócrates, pois se exigi maior grau de cultura. Ela investiga e 
explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, 
mas principalmente por convicção e inteligência. Vásquez (1998) aponta que a Ética é teórica 
e reflexiva, enquanto a Moral é eminentemente prática.  Uma completa a outra, havendo 
um inter-relacionamento entre ambas, pois na ação humana, o conhecer e o agir são 
indissociáveis. 
 Em nome da amizade, deve-se guardar silêncio diante do ato de um traidor? Em 
situações como esta, os indivíduos se deparam com a necessidade de organizar o seu 
comportamento por normas que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. 
Tais normas são aceitas como obrigatórias, e desta forma, as pessoas compreendem que têm 
o dever de agir desta ou daquela maneira. Porém o comportamento é o resultado de normas 
já estabelecidas, não sendo, então, uma decisão natural, pois todo comportamento sofrerá um 
julgamento. E a diferença prática entre Moral e Ética  é que esta é o juiz das morais, assim 
Ética é uma espécie de legislação do comportamento Moral das pessoas. Mas a função 
fundamental é a mesma de toda teoria: explorar, esclarecer ou investigar uma determinada 
realidade. 
 A Moral, afinal, não é somente um ato individual, pois as pessoas são, por natureza, 
seres sociais, assim percebe-se que a Moral também é um empreendimento social. E esses 
atos morais, quando realizados por livre participação da pessoa são aceitas voluntariamente. 
 Pois assim determina Vasquez (1998) ao citar Moral como um “sistema de normas, 
princípios e valores, segundo o qual são regulamentada as relações mútuas entre os 
indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um 
caráter histórico e social, sejam acatadas livres e conscientemente, por uma convicção íntima, 
e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal”. 
 Enfim, Ética e Moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam 
"respeitar e venerar a vida". O homem, com seu livre arbítrio, vai formando seu meio 
ambiente ou o destruindo, ou ele apóia a natureza e suas criaturas ou ele subjuga tudo que 
pode dominar, e assim ele mesmo se torna no bem ou no mal deste planeta. Deste modo, 
Ética e a Moral se formam numa mesma realidade..  
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8. Código de Ética da Profissão 
 

 A RESOLUÇÃO CFN Nº. 333/2004 diispõe sobre o Código de Ética 
Profissional dos Técnicos em Nutrição e Dietética e dá outras providências. 
 O Conselho Federal de Nutricionistas, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei 6.583, de 20 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto nº. 
84.444, de 30 de janeiro de 1980, e tendo em vista o disposto na Resolução 
CFN 227, de 24 de outubro de 1999, com a redação que lhe deu a Resolução 
CFN nº. 312, de 28 de julho de 2003; e, Considerando o disposto no art. 9º, 
inciso VI da Lei nº. 6.583/78 e no art. 6º, inciso XII, do Decreto nº. 84.444/80; 
Considerando a deliberação do Plenário do CFN em sua 152ª Reunião Plenária, 
Ordinária, realizada no período de 15, 16 e 18 de dezembro de 2003. 
R e s o l v e: 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 1°. O Técnico em Nutrição e Dietética deve ter como princípio básico de sua 
atuação o bem-estar do indivíduo e da coletividade, empenhando-se na 
promoção da saúde, cumprindo e fazendo cumprir a legislação, normas e 
preceitos referentes à saúde. 
Art. 2°. O Técnico em Nutrição e Dietética dever estar, continuamente, 
atualizando e ampliando seus conhecimentos técnicos e científicos, visando ao 
bem público e à efetiva prestação de serviços aos indivíduos e à coletividade. 
Art. 3°. O Técnico em Nutrição e Dietética deve agir de modo criterioso e 
transformador, considerando os padrões sócio-culturais do meio em que estiver 
atuando, observando a legislação e respeitando os direitos do indivíduo, sendo-
lhe vedada a prática de discriminação de qualquer natureza. 
Art. 4°. O Técnico em Nutrição e Dietética deve pautar a sua atuação 
profissional na análise crítica da realidade política, social e econômica do País, 
tendo por princípio básico o bem estar da coletividade, cumprindo e fazendo 
cumprir a legislação, normas e preceitos sanitários em vigor. 

 
CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

Seção I – Dos Deveres 
Art. 5°. São deveres do Técnico em Nutrição e Dietética: 
I – Cumprir os preceitos éticos contidos neste Código de Ética; 
II – Declinar sempre, no exercício da profissão, além da assinatura, o título, o 
número de seu registro profissional e a referência ao Conselho Regional de 
Nutricionistas que conferiu a inscrição; 
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III – Assumir responsabilidade somente por atividades que lhe competem pelas 
características de seu histórico escolar, considerados, em cada caso, os 
conteúdos das disciplinas que contribuem para sua formação profissional, 
respeitados como limites máximos as atribuições que lhe forem deferidas no 
registro profissional concedido pelo Conselho Regional de Nutricionistas; 
IV – Divulgar e propagar os conhecimentos básicos de Alimentação e Nutrição, 
prestando esclarecimentos com finalidade educativa e de interesse social, 
Segundo recomendações do nutricionista; 
V – Prestar serviços profissionais, sem finalidades lucrativas, em situações de 
calamidade, de emergência pública e de relevante interesse social; 
VI – Atualizar e ampliar seus conhecimentos técnicos, visando o bem público e a 
efetiva prestação de serviço à comunidade; 
VII – Atender com civilidade os representantes dos Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas, quando no exercício de suas funções, fornecendo 
as informações e dados solicitados; 
VIII – Dar ciência, ao CRN de sua jurisdição, de atos atentatórios a qualquer dos 
dispositivos deste Código. 
Seção II – Dos Direitos 
Art. 6°. São direitos do Técnico em Nutrição e Dietética: 
I – A garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, conforme 
estabelecido em normas próprias e específicas e nos princípios inscritos neste 
Código; 
II – O desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
III – Opinar em assuntos básicos de Alimentação e Nutrição, desde que 
compatíveis com sua formação escolar; 
IV – Prestar serviços profissionais, gratuitamente, a instituições de reconhecida 
benemerência social, respeitadas as normas de regulamentação da profissão e 
ocupação. 
Seção III – Das Proibições 
Art. 7°. É vedado ao Técnico em Nutrição e Dietética: 
I – Deixar de cumprir, no prazo determinado e sem justificativa, as normas 
emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas e de atender 
suas requisições administrativas, intimações ou convocações; 
II – Usar título que não possua ou que lhe seja conferido por instituição não 
reconhecida por autoridade competente; 
III – Receber comissão, remuneração ou vantagens que não correspondam a 
serviços efetivamente prestados; 
IV – Permitir a utilização do seu nome ou título por estabelecimento ou 
instituição onde não exerça, pessoal e efetivamente, função própria da sua 
profissão; 
V – Permitir a interferência de pessoas leigas em seus trabalhos profissionais; 
VI – Ser conivente, ainda que a título de solidariedade, com crime, contravenção 
penal ou ato que infrinja postulado ético profissional; 
VII – Tornar-se cúmplice, por conivência ou omissão, em situação em que haja: 
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a) exercício ilegal da profissão; 
b) desrespeito ao técnico e/ou à profissão; 
c) desrespeito ao nutricionista; 
d) erro técnico ou infração ética. 
VIII – Valer-se de sua profissão para divulgar e/ou permitir a divulgação, em 
quaisquer meios de comunicação, de marcas de produtos ou nomes de 
empresas, ligadas às atividades de Alimentação e Nutrição; 
IX – Exercer atribuições ou atividades não compatíveis com as atribuições que 
lhe tenham sido deferidas por ocasião do registro profissional; 
X – Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais; 
XI – Valer-se da posição ocupada em entidades de classe, assim como em 
órgãos públicos e privados, para obter vantagens pessoais, quer diretamente, 
quer por intermédio ou interferência de terceiros; 
XII – Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto 
nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado; 
XIII – Posicionar-se contrariamente a movimentos legítimos da sua categoria, 
com a finalidade de obter vantagens; 
XIV – Exercer suas atividades profissionais quando portador de doenças 
infectocontagiosas; 
XV – Exercer atribuições e funções para as quais não esteja habilitado. 
Seção IV – Dos Honorários Profissionais 
Art. 8°. O Técnico em Nutrição e Dietética, empregado ou autônomo, deverá ter 
remuneração que corresponda à efetiva retribuição pecuniária pelos serviços 
prestados, observados os padrões e níveis salariais em vigor, quando da 
prestação de seus serviços profissionais, exceto quando se tratar de trabalho 
voluntário ou filantrópico. 
Seção V – Dos Trabalhos Científicos e da Publicidade 
Art. 9°. O Técnico em Nutrição e Dietética poderá participar de pesquisas 
relacionadas à sua área de atuação, desde que observados os preceitos da 
Ética em Pesquisa e Legislação pertinente. 
Art. 10. O Técnico em Nutrição e Dietética poderá divulgar e participar na 
divulgação e publicação de trabalhos, desde que observadas as normas próprias 
editadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas e pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas a que esteja jurisdicionado. 

 
CAPÍTULO III 

DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
 

Seção I – Com Outros Profissionais 
Art. 11. Em suas relações com outros profissionais o Técnico em Nutrição e 
Dietética deverá: 
I – Empenhar-se em elevar o seu próprio conceito, os seus padrões de trabalho 
e competência, procurando manter a confiança dos membros da equipe e do 
público em geral; 
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II – Basear sua atuação no respeito mútuo, na liberdade e independência 
profissional de cada um, buscando sempre garantir a unidade de ação na 
realização de suas atividades, em benefício do indivíduo e da coletividade; 
III – Identificar as atividades inerentes às outras categorias, encaminhando o 
assunto ao nutricionista responsável para adoção das providências que couber; 
IV – Resguardar o caráter confidencial das informações recebidas, salvo nos 
casos previstos na legislação; 
V – Ser solidário com os outros profissionais, sem contudo eximir-se de 
denunciar atos que contrariem este Código ou a legislação e normas vigentes; 
VI – Respeitar a hierarquia técnico-administrativa em sua área de atuação. 
Art. 12. É vedado ao Técnico em Nutrição e Dietética: 
I – Permitir que trabalho por ele executado seja assinado por outro profissional, 
ou assinar trabalhos que não executou; 
II – Pleitear para si ou para outrem, emprego, cargo ou função que esteja sendo 
exercido por colega, bem como praticar outros atos de concorrência desleal; 
III – Criticar de modo depreciativo, publicamente ou diante de terceiros, a 
atuação profissional de colegas, outros profissionais ou de serviços a que esteja 
vinculado; 
IV – Aceitar emprego, cargo ou função, deixado por colega que tenha sido 
demitido ou exonerado em represália a atitude de defesa da ética profissional, 
ou de movimentos legítimos da categoria, salvo após anuência do CRN a que 
esteja jurisdicionado; 
V – Receber ou pagar remuneração ou comissão, por intercâmbio de clientes e 
fornecedores. 
Seção II – Com as Instituições Empregadoras e Outras  
Art. 13. São deveres do Técnico em Nutrição e Dietética: 
I – Atuar, na instituição a que presta seus serviços, mantendo uma posição 
crítica e transformadora, visando ao desenvolvimento da própria instituição, da 
coletividade e de cada indivíduo; 
II – Manter sigilo sobre fatos e informações de que tenha conhecimento no 
Exercício de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do 
pessoal sob sua supervisão, exceto nos casos previstos na legislação e 
naqueles em que o silêncio implique prejuízo, ou ponha em risco a saúde do 
indivíduo ou da coletividade; 
III – Manter incólume a sua independência profissional, recusando-se a cumprir 
atos que contrariem a ética e o desempenho efetivo do seu trabalho, e, em 
casos de coação, dar conhecimento do fato ao CRN ao qual esteja 
jurisdicionado; 
IV – Denunciar ao CRN a que esteja jurisdicionado falhas nos regulamentos, 
normas e programas da instituição em que trabalhar, quando os mesmos ferirem 
princípios e diretrizes contidos neste Código ou na legislação vigente. 
Art. 14. É vedado ao Técnico em Nutrição e Dietética: 
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I – Prevalecer-se do cargo ocupado para desrespeitar a dignidade de 
subordinados e para induzir outros a infringirem qualquer dispositivo deste 
Código ou legislação vigente; 
II – Agenciar, aliciar ou desviar, para instituição de qualquer natureza, usuário 
com quem se tenha relacionado em virtude de sua função em instituição pública. 
Seção III – Com Entidades da Categoria e demais Organizações da Classe 
Trabalhadora 
Art. 15. O Técnico em Nutrição e Dietética deve defender a dignidade 
profissional, participando e apoiando as atividades promovidas pelas entidades 
representativas da categoria que tenham por finalidade: 
I – O aprimoramento técnico-científico; 
II – A melhoria das condições de trabalho; 
III – A garantia dos direitos profissionais e trabalhistas. 
Art. 16. O Técnico em Nutrição e Dietética poderá participar de movimentos 
reivindicatórios de interesse da categoria desde que: 
I – Não sejam interrompidos os serviços essenciais e de urgência; 
II – Haja prévia comunicação aos usuários ou clientes de seus serviços e à 
instituição em que trabalha. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Penalidades 

 
Art. 17. Aos infratores deste Código de Ética do Técnico em Nutrição e Dietética 
serão aplicadas as penalidades previstas no art. 20 da Lei n° 6.583, de 20 de 
outubro de 1978, e no art. 53 do Decreto n° 84.444, de 30 janeiro de 1980, 
obedecidas, em cada caso, as normas impostas pelos parágrafos 1° a 4° dos 
mesmos artigos. 
 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 18. Os casos omissos neste Código serão resolvidos pelo Conselho Federal 
de Nutricionistas. 
Art. 19. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de 
Nutricionistas: 
a) por iniciativa própria; 
b) mediante proposta de quaisquer dos Conselhos Regionais de Nutricionistas 
subscrita por pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros de qualquer destes; 
Brasília, 3 de fevereiro de 2004. 

 
ROSANE MARIA NASCIMENTO 

DA SILVA 
Presidente do CFN - CRN-1/0191 

 
FÁTIMA CHRISTINA DE CASTRO 

SANTANA 
Secretária do CFN - CRN-5/0424 
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JURAMENTO DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
 
 

“Prometo exercer com lealdade e dedicação as funções de 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, respeitando em qualquer 

circunstância a Ética Profissional, em benefício da saúde do 

homem, sem discriminação de qualquer natureza”. 
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9. Regras de Conduta no Ambiente de Trabalho 

 

9.1 Levantamento de Condutas Conflituosas entre Produtor, Consumidor, 
Empregador, Empregado, Parceiro e Concorrente 
 

 Apresentação do Filme Água para Elefantes (Water for Elephants) 
dirigido por Francis Lawrence, lançado em 29 de abril de 2011 pela FOX filmes. 
Transpor o tema do tópico 9.1 para o filme e realizar debate com base nesta 
correlação. Buscando pontuar, definir e solucionar problemas nas condutas. 

 

9.2 Definição coletiva de Regras dentro dos princípios éticos de respeito 
mútuo 
 

 Neste tópico deve-se utilizar cartolinas ou papel madeira, a turma ser 
dividida em grupos interligados uns aos outros e elaborar regras de conduta em 
acordo com o código de ética da escola e da profissão. Após atividade abrir 
discussão sobre o elaborado e decidir a unificação dos documentos devendo-
se escolher se é necessário excluir ou acrescer algo. Utilizar esse documento 
para manutenção da Ética tanto na sala de aula como na vida profissional. 
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10. Relações da Empresa com a Sociedade 

 

 Embora as definições de RSE variem de acordo com o contexto histórico 
e social em que são formuladas, e sobretudo em função dos interesses e da 
posição ocupada no espaço social pelo grupo que as formula - o qual tende a 
ressaltar determinados aspectos e princípios em detrimento de outros - existe 
um razoável entendimento, ou “consenso mínimo”, hoje em dia, quanto ao fato 
de que uma empresa socialmente responsável deve demonstrar três 
características básicas: a) reconhecer o impacto que causam suas atividades 
sobre a sociedade na qual está inserida; b) gerenciar os impactos econômicos, 
sociais e ambientais de suas operações, tanto a nível local como global; c) 
realizar esses propósitos através do diálogo permanente com suas partes 
interessadas, às vezes através de parcerias com outros grupos e organizações. 
 RSE é o compromisso empresarial de contribuir para o desenvolvimento 
econômico sustentável, trabalhando em conjunto com os empregados, suas 
famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar sua 
qualidade de vida, de maneira que sejam boas tanto para as empresas como 
para o desenvolvimento. 
 O debate acerca da responsabilidade social das empresas, o qual dava-
se de forma rara e marginal até trinta anos atrás, tornou-se hoje onipresente, 
seja nos ambientes corporativos ou nos organismos internacionais, e tanto 
entre movimentos da sociedade civil quanto nos corredores acadêmicos. 
Parece haver-se criado um amplo entendimento no sentido de que, enquanto 
ator social excepcionalmente poderoso e influente, a empresa deve não 
apenas auto-disciplinar-se, mas colocar-se formalmente a serviço do bem 
comum, de modo a remediar as falhas de funcionamento do mercado e o atual 
encolhimento do Estado 

10.1 Conceito de Sustentabilidade e Preservação do Meio-Ambiente. 
 

 O progresso e o crescimento populacional trouxeram consigo uma 
grande preocupação sobre como continuar se desenvolvendo/crescendo com 
qualidade sendo que os recursos estão cada vez mais escassos. O conceito da 
sustentabilidade surge, então, com a necessidade de desenvolver atividades 
que durem a longo prazo, se auto mantendo, abastecendo o presente e 
preservando a sobrevivência futura da atividade. 
 O desenvolvimento sustentável propõe a sustentabilidade em todos os 
setores, em especial nos recursos naturais como a agricultura e também dos 
recursos não renováveis, como a água, ar, solo, pois são essenciais à vida 
humana e precisam ser sustentáveis para atender às necessidades básicas de 
sobrevivência humana. Ao se conceituar o desenvolvimento sustentável é 
preciso ser amplo e generalista, levando em consideração uma série de fatores 
que se interligam. O desenvolvimento sustentável, para apresentar os 
resultados esperados, necessita da colaboração de todos, uma ação conjunta 
para o bem comum. 
 Para Philippi (2001) a sustentabilidade pode ser apresentada de vários 
aspectos: 
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Sustentabilidade social: estabelecimento de um processo que conduza a um 
padrão estável de crescimento, com uma distribuição de renda mais eqüitativa, 
assegurando os direitos da massa populacional. 
Sustentabilidade econômica: estabelecimento de um fluxo constante de 
investimentos e alocação e manejo eficiente dos recursos naturais, avaliar mais 
em termos macro-sociais. 
Sustentabilidade ecológica: uso mais eficiente do potencial dos recursos 
existentes nos diversos ecossistemas, redução do consumo, redução da 
poluição. 
Sustentabilidade espacial (geográfica): melhor distribuição espacial dos 
assentamentos humanos e das atividades econômicas. Há preocupação com a 
concentração populacional nos 
grandes centros destruindo os frágeis ecossistemas da região. 
Sustentabilidade cultural: buscar mudanças em sintonia com a continuidade 
cultural vigente. 
 
 O crescimento global é o grande desafio de construir um 
desenvolvimento sustentável, 
que valorize os recursos naturais e humanos, visando a melhoria da qualidade 
e a edificação de uma sociedade sustentável capaz de superar os problemas 
atuais e utilizar as potencialidades existentes no país. É preciso solução uma 
série de problemas, além de estabelecer mudanças, como por exemplifica 
Mininni-Medina (2001, p. 159): 
 
Agricultura sustentável: transformações no modelo de desenvolvimento e 
nas políticas de ocupação do solo, de produção, de novos modelos e 
prioridades para comercialização, investimentos em crédito rural e em 
produção de conhecimento; 
Sustentabilidade nas cidades: transformar os espaços urbanos em lugares 
adequados para o desenvolvimento das atividades humanas, com boas 
condições de moradia, de transporte e lazer, entre muitas outras; 
Infra-estrutura sustentável: transformar a matriz energética brasileira 
eficiente e não desperdiçadora, investir também na aplicação de novos 
recursos e tecnologias para a geração 
de energias limpas e alternativas; 
Redução de desigualdades: diminuição da pobreza extrema, acesso aos 
recursos (inclusão social), diminuição do consumo desenfreado das camadas 
privilegiadas, são as condições básicas para a construção de um 
desenvolvimento sustentável; 
Ciência e tecnologia: o desenvolvimento sustentável econômica, social e 
ambiental exige forte investimentos na ciência e na tecnologia, para tanto 
necessita-se de mais investimento em educação e pesquisa. 
 
 Desenvolvimento sustentável foi definido pela Comissão Mundial sobre o 
Meio  ambiente e Desenvolvimento como sendo o “desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras desuprir suas próprias necessidades”, e continua citando os 
nove princípios para se alcançar o desenvolvimento sustentável: 
 
 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional  

 

Técnico de Nutrição e Dietética – Introdução à Profissão e Ética Profissional 
30 

 

Princípio fundamental 
 
1. Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos. 
Critério de sustentabilidade 
2. Melhorar a qualidade de vida humana. 
3. Conservar a vitalidade e a diversidade do Planeta Terra. 
4. Minimizar o esgotamento de recursos não-renováveis. 
5. Permanecer nos limites de capacidade de suporte do Planeta Terra. 
Meio para se chegar à sustentabilidade 
6. Modificar atitudes e práticas pessoais. 
7. Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente. 
8. Gerar uma estrutura nacional para integração de desenvolvimento e 
conservação. 
9. Constituir uma aliança mundial. 
 
 O uso racional, o não desperdício, a preocupação com a qualidade de 
vida das próximas gerações são os princípios básicos da sustentabilidade; e 
termos como desenvolvimento sustentável, economia sustentável, sociedade 
sustentável e uso sustentável são tidos como sinônimos. 
 Uma atividade sustentável qualquer é aquela que pode ser mantida por 
um longo período indeterminado de tempo, ou seja, para sempre, de forma a 
não se esgotar nunca, apesar dos imprevistos que podem vir a ocorrer durante 
este período. Pode-se ampliar o conceito de sustentabilidade, em se tratando 
de uma sociedade sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais 
como o ar, a água, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da 
sociedade) depende. O desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a 
qualidade da vida do homem na terra e respeita a capacidade de produção dos 
ecossistemas.  
 
OBS.: Pode ser convidado um Engenheiro Ambiental ou um Acadêmico de 
Engenharia Ambiental para ministrar uma palestra sobre o tema supracitado.  
 

10.2 Programas Sociais – voluntariado, inclusão 
 
 Dentro de um ambiente empresarial, é importante que as capacidades 
humanas estejam em harmonia com os interesses do grupo em que convivem, 
seja no trabalho, no ambiente familiar ou em qualquer lugar que exija o 
convívio em sociedade. Desse modo, o exercício da ética no ambiente 
empresarial pode tanto dissipar códigos de conduta que a identifiquem e a 
valorizem interna e externamente como também fortalecer a sociedade com 
ensinamentos de comportamentos úteis e necessários ao desenvolvimento 
social. 
 Difundindo o respeito a determinados princípios e a preocupação com o 
meio ambiente e com o próximo, estimula-se a cidadania empresarial e 
contribui-se para o engrandecimento do capital intelectual nos ambientes 
produtivos, bem como para o círculo virtuoso participativo das empresas como 
agentes transformadores em meio à urgência por novas alternativas de solução 
para a questão social contemporânea. 
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 Atentas à veemência do exercício da ética e dos direitos sociais, bem 
como amparadas 
em uma análise dos efeitos socioeconômicos trazidos com a globalização dos 
mercados, empresas tecem estratégias de desenvolvimento de programas 
sociais, à medida que cresce a constatação de determinados setores 
empresariais de que podem participar de modo mais ativo e consistente na 
busca de soluções para o agravamento das desigualdades sociais. 
 Desse modo, observamos instituições privadas ocupando-se de 
segmentos mais espoliados da população, refletindo o valor que a sociedade 
está dando para políticas e práticas socialmente responsáveis que contribuam 
para a inclusão social dos desamparados socioeconomicamente. Assim, em 
parceria com o poder público e com a sociedade civil, organizações das mais 
diferentes naturezas têm investido no desenvolvimento de programas 
comunitários e ações que se comprometem com a sustentabilidade nos 
campos social, ambiental e econômico, de maneira contínua e integrada. 
  
Voluntariado empresarial -  
 
 O voluntariado no Brasil ganhou maior expressão a partir da década de 
1990, quando o trabalho voluntário passou a ser gradativamente valorizado 
como uma forma de construir uma sociedade mais justa e solidária. O 
voluntariado passa, então, a ser visto como um ato de cidadania. 
 As empresas, como membros integrantes da sociedade, também 
passaram a compreender que têm uma contribuição além da geração de 
riquezas e começam a assumir o papel de agentes de mudança social. Assim, 
o conceito de cidadania empresarial passa a identificar o conjunto de ações 
desenvolvidas pelas empresas em benefício da sociedade. 
 O Programa Voluntários, projeto que começou em 1998 por intermédio 
do Conselho da Comunidade Solidária, teve como meta fomentar a cultura do 
voluntariado no Brasil, dedicando-se ao estudo e ao estímulo desse tipo de 
prática em diversos públicos. 
 O foco no voluntariado empresarial era um compromisso quase óbvio 
diante da capacidade e do interesse crescente por parte das empresas em 
desenvolver políticas e práticas socialmente responsáveis, disponibilizar 
recursos de toda ordem para isso e fazer uso das suas diversas frentes de 
relacionamento a fim de ampliar sua atuação social. 
 O Instituto Ethos define o voluntariado empresarial como o conjunto de 
ações realizadas por empresas para incentivar e apoiar o envolvimento dos 
seus funcionários em atividades voluntárias na comunidade. “Um programa de 
voluntariado empresarial, por sua vez, é o aglomerado de ações orquestradas 
e sistemáticas que uma empresa realiza com a finalidade de dar suporte ao 
voluntariado interno”. 
 O programa de voluntariado empresarial traz benefícios: 
• à comunidade, uma vez que resolve problemas e melhora a qualidade de vida 
local; 
• aos funcionários das empresas, porque desenvolvem novos conhecimentos, 
habilidades e a capacidade de liderança; além disso, promove equilíbrio para a 
saúde física e mental; 
• à empresa, ao enriquecer sua imagem perante o público, perante os 
tomadores de decisão e formadores de opinião, no meio empresarial e de 
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comunicação; é um elemento importante para recrutar e manter talentos na 
empresa, além de melhorar o desempenho dos funcionários. 
 Ainda de acordo com o Ethos, o tipo de apoio que uma empresa pode 
oferecer a um programa de voluntariado varia de acordo com o grau de 
estruturação que ela pretende imprimir à iniciativa. Ações mais estruturadas e 
complexas invariavelmente demandarão maior esforço, dedicação e 
investimento. Para apoiar um programa de voluntariado empresarial, a 
empresa pode: 
• oferecer recursos para ações de caráter assistencial, educacional, cultural, 
etc.; 
• permitir que os funcionários usem as instalações da empresa para planejar e, 
eventualmente, executar ações voluntárias; 
• oferecer capacitação para o funcionário melhorar sua performance como 
voluntário; 
• possibilitar a estruturação de um banco de oferta e procura de atividades 
voluntárias. 
 Muitas das empresas que se associam ao Instituto Ethos têm como 
primeiro desejo receber apoio para montar um programa de voluntariado. 
Conforme pesquisa recém-concluída com 100 dos 380 sócios da organização, 
94% das empresas possuem iniciativas nesse campo. À parte as 
particularidades da amostra, o dado pareceu bastante animador, confirmando a 
tese de que já não soa como novo o fato de que o voluntariado empresarial traz 
ganhos concretos para a empresa, o funcionário e a comunidade. 
 Os centros de voluntários funcionam como agências de promoção e 
fortalecimento do voluntariado, bem como espaços de reflexão sobre o tema. 
Eles podem ser acionados para oferecer dicas na estruturação dos programas 
de voluntariado das empresas, para a capacitação de voluntários e para a 
identificação de entidades ou projetos a serem apoiados. 
 Em 1998, o governo brasileiro sancionou a Lei n.º 9.608, conhecida 
como Lei do Serviço Voluntário, que classifica o serviço voluntário como 
“atividade não remunerada, que não gera vínculo empregatício nem obrigação 
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. A lei preconiza que o trabalho 
voluntário seja exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre o 
voluntário e a entidade social onde ele atuará. Assim, as empresas são 
incentivadas a participar de programas de ação voluntária sem temer eventuais 
implicações trabalhistas. 
 
Inclusão de pessoas com deficiência -  
 
 A Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 
1983, define pessoa com deficiência como aquela “cuja possibilidade de 
conseguir, permanecer e progredir 
no emprego é substancialmente limitada em decorrência de uma reconhecida 
desvantagem física ou mental”. A partir dessa referência, a OIT estima que as 
pessoas com deficiência representem 8% da população economicamente ativa 
do planeta. 
 Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca 
de 610 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de 
deficiência, com 386 milhões fazendo parte da população economicamente 
ativa. 
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 No Brasil, o censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) e divulgado em 2002 pelo Instituto Ethos mostrou que existem 24,5 
milhões de brasileiros portadores de algum tipo de deficiência. O critério, 
utilizado pela primeira vez nesse levantamento, foi o da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde. Dentro desses parâmetros, 14,5% da 
população brasileira apresenta alguma deficiência física ou mental, ou 
dificuldade para enxergar, ouvir ou locomover-se. No censo de 1991, esse 
percentual era de 1,41%. Além do procedimento de coleta mais refinado, o 
aumento reflete também o aumento da expectativa de vida da população e os 
efeitos da violência urbana, inclusive do trânsito, alterando o peso relativo à 
verificação de deficiências ocasionadas por acidentes. 
 As políticas públicas vêm agregando novos conceitos relacionados à 
inclusão e à capacitação para o trabalho das pessoas com deficiência2. A 
garantia de acesso ao trabalho para as pessoas com deficiência é prevista 
tanto na legislação internacional como na brasileira. 
 Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a 
Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, defendendo o direito 
inerente das pessoas com deficiência ao respeito por sua dignidade e o de ter 
suas necessidades levadas em consideração em todos os estágios do 
planejamento socioeconômico. Na esfera trabalhista, a legislação avançou a 
partir da Convenção 159 da OIT, que estabeleceu definições mais precisas 
sobre a deficiência nesse âmbito. 
 Em 1988, a Constituição federal incorporou garantias às pessoas com 
deficiência, proibindo a discriminação de salários e de critérios de admissão, 
assumindo como responsabilidade do Estado a saúde, a assistência social e o 
atendimento educacional especializado, além de garantir a reserva de um 
percentual de cargos públicos para as pessoas 
com deficiência. 
 No Brasil, as cotas de vagas para pessoas com deficiência foram 
definidas na Lei n.º 8.213 de 1991, porém só passou a ter eficácia no final de 
1999, quando foi publicado o Decreto n.º 3.298. A lei determina que as 
empresas com mais de cem empregados contratem pessoas com deficiência, 
segundo as seguintes cotas: 
• de 100 a 200 empregados, 2%; 
• de 201 a 500 empregados, 3%; 
• de 501 a 1.000, 4%; 
• e acima de 1.000 funcionários, 5%. 
 Desde 2000, quando o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) passou 
a fiscalizar o cumprimento da Lei n.º 8.213, empresas que descumprem a regra 
têm enfrentado uma postura severa do Poder Judiciário, que chega a cobrar 
multas por cada trabalhador portador não contratado, podendo reiterá-las em 
cada mês. Em alguns casos, as empresas assinam termos de ajustamento de 
conduta (TACs) com o Ministério Público do Trabalho, nos quais negociam 
prazos para o cumprimento das cotas, tentando evitar uma ação civil pública. 
 Segundo o Ministério, do início de 2000 a março de 2007 foram inseridas 
64.117 pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de 
fiscalização. No entanto, duas a cada três vagas de trabalho que deveriam ser 
ocupadas por pessoas com deficiência, não estão preenchidas. Ainda segundo 
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o Ministério, esse número não representa o total de deficientes trabalhando no 
País, pois são baseados em empresas visitadas pela fiscalização das 
Delegacias Regionais do Trabalho. 
 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 
promulgada no Senado em 2008, com força de emenda constitucional. A 
Convenção da ONU passou a vigorar em 3 de 
maio de 2008. Nela, o conceito de deficiência, de forma mais correta, situa-se 
nas relações sociais, não na pessoa, e é definido assim: “pessoas com 
deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 
pessoas”. Hoje, são 29 países aderentes, com a assinatura brasileira 
consignada em 30 de março de 2007. A Convenção foi antes homologada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 13 de dezembro de 2006, como 
norma internacional vinculante, por seu Protocolo Facultativo. Entrou em vigor 
no dia 3 de maio de 2008. No Brasil, estima-se que 53% das pessoas com 
deficiência são pobres e 27% vivem em situação de extrema pobreza. Em 
países da América Latina, até 90% desta população está desempregada. 
 A empresa que abre postos de trabalho para pessoas com deficiência 
rompe as barreiras que tradicionalmente excluem essas pessoas do processo 
produtivo. A partir daí, três questões devem ser enfrentadas prioritariamente 
pelas empresas: as dificuldades de compreensão e informação por parte de 
empregadores e empregados; a inexperiência das pessoas da empresa em 
conviver com pessoas com deficiência; a precária educação e 
profissionalização da maioria delas. 
 Apesar das dificuldades iniciais, a empresa que decidir pela inclusão de 
pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários pode obter benefícios 
significativos com essa atitude. O principal deles é a própria imagem da 
empresa, que passa a contar com a aprovação dos seus consumidores. 
Também o ambiente de trabalho se favorece da atitude, pois a empresa 
fortalece o espírito de equipe de seus funcionários, além de obter ganhos de 
produtividade, se as pessoas com deficiência estiverem devidamente inseridas 
nas funções onde possam ter um bom desempenho. 
 No que tange às 500 maiores empresas brasileiras, levantamento do 
Instituto Ethos nos anos de 2006/2007 demonstra que 62% delas mantêm 
programa de contratação de pessoas com deficiência. Este percentual era de 
32% no levantamento de 2003 e 41% no de 2005. Na mesma pesquisa, 
percebe-se que os portadores estão em todos os níveis hierárquicos; no 
entanto, o número de contratações é menor que o exigido por lei. 
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11. Código de Defesa do Consumidor 

 

 Trabalhar o Código de defesa do Consumidor (disponível na internet em 
formato PDF, sendo o mesmo encontrado em pesquisa simples) de modo que 
se objetive o seu reconhecimento em relação aos produtos alimentícios. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




