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REPASTO

Se é verdade que não se pode praticar uma outra 

educação alimentar e saúde que institua justiça sem as 

três dimensões destacadas pelas autoras (Reconhecimento, 

Redistribuição e Representação), por outro lado, não é menos 

verdade a necessidade de se conceber o campo da Nutrição 

em conexão com outras áreas do saber. Dentre elas, gostaria 

de destacar a Literatura e a Poesia. 

Dos versos de Cora Coralina poderemos apreciar a gosto-

sura de suas cocadas e o aroma de seu Goiás Velho. Federamos 

o corpo pela sua candura poética que invade nossos sentidos e 

nos transporta ao imaginário arquetipal e primevo da cultura. 

Versos com sabor de açúcar nos transformam em crianças 

lambuzadas com guloseimas e doçuras da terra. Na literatura, 

a ampliação desse diálogo é infinito. Em Graciliano Ramos 

somos compelidos ao universo da fome expresso pelas pelejas 

dos Fabianos e a morte da cachorra Baleia, saga nordestina da 



seca e carecimentos materiais que João Cabral de Melo Neto 

também expressou radicalmente em seu Morte e Vida Severina. 

Em Honoré de Balzac, nos deparamos com o universo 

da abundância e da falta, simultaneamente. Seus romances 

nos conduzem ao universo dos salões, restaurantes e cafés 

parisienses. Sem falarmos sobre a estranha pensão da Senhora 

Vauquer em O Pai Goriot. Um lugar de comensalidade para 

personagens dos mais diversos: o astucioso e ladrão Vautrin, 

o estudante provinciano e ambicioso Éugène de Rastignac, 

o ético e utópico estudante de medicina Bianchon e, por 

último, o próprio e mísero Pai Goriot. Em Eugênia Grandet, 

Balzac apresenta o universo da alimentação por meio da 

empregada Nonon, impossibilitada de oferecer uma mesa 

farta para a menina Eugênia, em função do pai sovina Sr. 

Grandet. A própria figura de Balzac é muito associada ao 

universo culinário. Tornou-se anedótica a ocasião na qual 

ele consumiu 400 ostras numa só refeição. 

Exemplar também são as referências de Marcel Proust 

e Eça de Queiroz ao universo da cozinha. A cozinha propria-

mente burguesa e da distinção social retratada pelos persona-

gens clássicos de Charlus e do próprio Marcel em Em busca do 



tempo perdido ou, ainda, por Jacinto em A cidade e as Serras, 

de Eça. As referências à comida e ao universo da mesa são 

abundantes e exploradas com maestria por esses escritores. 

Frida Kahlo, Still Life with Parrot and Fruit

O livro apresentado pelas organizadoras Vera Pinto, 

Michelle Medeiros e Ingrid Bezerra tem como proposição 

abrir as comportas da cognição sobre a Educação Alimentar 

e Nutricional. Além dos três “erres” sugeridos como modelo 



de Justiça, faz-se necessário um quarto: Reforma; Reforma 

do pensamento que rompa com a lógica disjuntora e frag-

mentária do saber científico. As autoras sugerem religações 

de saberes para a abertura do campo da Nutrição. Convidam 

os leitores e, em particular, nutricionistas, para essa Reforma, 

que habilitará um profissional de “cabeça bem feita” ou “bem 

formada”, ao invés de uma “cabeça cheia” pelo excesso de 

informações e conhecimentos disciplinares. Ingredientes para 

uma boa mesa e um convite para uma outra comensalidade 

estão presentes no livro. 

Bon profit!

Prof. Dr. Alex Galeno
Professor do Departamento de Ciência Sociais/UFRN

Professor das pós-graduações de Ciências 
Sociais e Estudos da Mídia/UFRN
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PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL NAS ESCOLAS: 

TOCANDO A IDEIA DE JUSTIÇA

Vera Lucia Xavier Pinto
Michelle Medeiros

Ingrid Wilza Leal Bezerra

Paul Gauguin, The meal
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Poderia a “educação em saúde” ser tomada como uma via para 

a discussão da ideia de Justiça, uma vez que integra e interrelaciona 

esses dois setores da trama social?

Atualmente, o educar em saúde passa por um redimensio-

namento. Nos últimos anos, os setores Educação e Saúde foram 

conclamados a pensar e promover saúde conjuntamente. Esse 

processo em construção remete a muitos desafios, pois, historica-

mente, essa temática era abordada por professores em momentos 

estanques, restringindo-se às ocasiões especiais, como as feiras de 

ciência e saúde ou em parcas seções de livros didáticos, trabalhadas 

numa dimensão explicitamente biologicista, por docentes ligados 

a essa área do conhecimento.

Com a ampliação do conceito de saúde, promovê-la no âmbito 

escolar requer a superação de um modelo de educar fragmentado 

e disjuntor.

Dentre as ações de educação em saúde realizáveis em uma 

escola, a “Promoção da Alimentação Saudável” tem sido peça de 

muitos documentos e reflexões. Será, portanto, o eixo condutor 

deste escrito, cujo objetivo é refletir sobre a tomada dos conceitos 

de Reconhecimento, Redistribuição e Representação como elemen-

tos-chave para uma prática educativa que toque a ideia de justiça 

social na realização da PASE.
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A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
NAS ESCOLAS E OS 3 “ERRES”

A importância do ambiente escolar para promoção da saúde 

foi evidenciada no documento “Estratégia Global para Alimentação 

Saudável e Atividade Física”, que enfatizou a responsabilidade das 

políticas e programas escolares na proteção à saúde de crianças e 

jovens. 

A partir de então, os países signatários elaboraram programas 

e estratégias relacionadas à promoção da saúde nesse espaço. A 

título de exemplo, pode-se citar duas iniciativas, uma europeia e 

outra sul-americana, que enfatizam a importância da escola na 

construção de uma vida saudável.

Na Espanha, a “Estrategia para la Nutrición, Actividad Física 

y Prevención de la Obesidad-NAOS” data de 2005. Nela, a escola 

é citada como “um dos lugares mais eficazes para modificar os 

estilos de vida das crianças e adolescentes”. 

Nessa mesma perspectiva, no Brasil, três ações se concre-

tizaram: em 2006, a “PORTARIA INTERMINISTERIAL 1010”, 

dos ministérios da Educação e Saúde, instituiu as diretrizes para 

a “Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas”. Em 2007, foi 

apresentado o “Programa Saúde nas Escolas”, também desses dois 

ministérios, cuja finalidade é contribuir para a formação integral 



Promoçã o da a l imenta çã o saudáve l  n as esco las: 
toca ndo a ide ia de just iça

14

dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

E, ainda dentro da mesma proposta, em 2012, o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou o “Marco 

de Referência de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para as 

Políticas Públicas”, com o objetivo de promover um campo comum 

de reflexão e orientação da prática no conjunto de iniciativas de 

EAN que tenham origem, principalmente, na ação pública. Isso 

porque, embora se considere a EAN como um campo estratégico 

para a abordagem dos problemas alimentares e nutricionais contem-

porâneos, também se reconhece as dificuldades na clara execução 

de suas propostas e ações (BRASIL, 2012).

O que essas experiências têm em comum é a tentativa de 

frear o crescimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), uma vez que, “dos 57 milhões de mortes que se calcula 

ter ocorrido no mundo em 2008, 36 milhões (63%) deveram-se às 

enfermidades não transmissíveis” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD, 2012, p. 34).

Esse panorama provoca questionamentos sobre que cami-

nhos devem ser percorridos pela escola para trabalhar a educação 

em saúde, pois a ideia de promoção está atrelada à de autonomia 

e responsabilização e desenvolver essas duas capacidades exige 

mudança de paradigmas.
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Seria possível oferecer às crianças e adolescentes deste século 

o mesmo modelo fragmentado e disjuntor até então dominante de 

ensinar saúde? A ideia de que “é saudável quem quer” pela simples 

adoção de certo “estilo de vida” poderá ser o enfoque prioritário? 

Pontos nevrálgicos da tessitura social serão reconhecidos e discu-

tidos como determinantes da saúde? As vias para a efetivação de 

transformações imprescindíveis ao bem-estar dos indivíduos serão 

explicitadas? O exercício do controle social será abordado?

Em resumo: promover-se-á uma reflexão sobre a saúde apre-

sentando-a como um processo no qual o individual e o social estão 

imbricados, sendo, portanto, determinada por inúmeros fatores não 

biológicos e não elegíveis pelos sujeitos? Ou seguir-se-á apresentando 

práticas saudáveis como “modelos pré-fabricados” nos quais os 

“eleitos” de uma sociedade possam se enquadrar para a condução 

de suas vidas enquanto se relega ao esquecimento o direito à saúde 

de grande parcela da população mundial?

Há uma dimensão socioeconômica e cultural importante 

relacionada à alimentação e à nutrição das populações. Por isso, 

além de promover a adoção de um estilo de vida saudável numa 

dimensão individual, deve ser ressaltado o enlace do indivíduo 

com o coletivo.

Para que todas as pessoas desfrutem de uma alimenta-

ção e nutrição adequadas, há que se conjugar Reconhecimento, 
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Redistribuição e Representação, considerados por nós elementos-

-chave para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas.

A seguir, será realizado um breve passeio sobre essas três 

dimensões, como um passo inicial desse longo caminho a ser 

empreendido por aqueles  cuja responsabilidade é construir as bases 

de uma sociedade mais sadia e mais justa por meio da educação.

RECONHECIMENTO

Pensar uma alimentação adequada nos remete à via da cultura. 

Desfrutar de provisões alimentares adequadas em quantidade e 

qualidade sempre foi uma preocupação humana por uma neces-

sidade evidente de reposição biológica, mas o prazer de degustar 

esses alimentos, desde os primórdios, foi associado ao ser/estar no 

âmbito coletivo.

Por isso, diz-se que alimentação é um fenômeno biocultural, 

pois articula, ao mesmo tempo, imperativos vitais e outros ligados 

ao mundo do simbólico. Em Antropologia, a porção cultural desse 

fenômeno é estudada sob o conceito de culinária ou sistema cultural 

alimentar. Culinária é uma linguagem, no sentido em que “é regrada 

por convenções análogas àquelas que dão sentido e estabilidade às 

linguagens verbais”. 
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René Magritte, Ceci n’est pas une 

pomme

Além de um léxico, caracterizado por seus produtos, tem-se 

ainda uma morfologia que define a forma de manipulação destes 

ingredientes em preparações: tomate para beber, para comer, para 

sorver…; uma sintaxe que versa sobre a ordenação deste léxico 

manipulado, as frases ou refeições: salada no início, no fim…; 

bem como uma retórica que define a forma como o discurso é 

apresentado, que efeito deseja causar, como a comida é consumida, 

preparada, servida: slow, fast... Culinária é um sistema articulado 

de signos que vivenciamos por meio de práticas cotidianas, que 

expressam reconhecimento, assim como a fala para a linguagem 

verbal, mas repousado por elementos simbólicos que se relacionam 

e traçam, inconscientemente, uma estrutura. 
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É isso que se pode compreender do trabalho de Lévi-Strauss 

em sua experiência antropológica junto aos indígenas brasileiros 

— dentre eles Nambikwara, Bororos, Kadiwéu, Tupi Kawahib. Ao 

usar seus mitos como material de análise, concluiu que a culinária 

é uma linguagem. Os modos de pensar, viver e conceber a realidade 

eram expressos, mesmo que inconscientemente, também na forma 

como os indígenas se alimentavam. Caberia à sua análise tornar 

inteligíveis tais fatos sociais latentes. 

Um dos eixos do pensamento levistraussiano exposto em 

Mitológicas é que a culinária marca uma passagem da natureza 

à cultura, que é instituída em primeira instância pela digestão. 

Analisando o mito 524, dos Taulipang, por exemplo, percebe-se 

que a digestão é apresentada como um modelo orgânico antecipado 

da cultura:

Durante a digestão, o organismo retém temporariamente o ali-
mento, antes de eliminá-lo sob uma forma elaborada. A digestão 
tem, portanto, uma função mediadora, comparável à da culiná-
ria, que suspende outro processo natural, que leva da crueza à 
putrefação. 

Em um tempo que os seres vivos não tinham ânus, os animais 

e os homens, furiosos com as estripulias de Pu’iito, o próprio ânus, 

armaram uma emboscada: pegaram-no e cortaram-no em peda-

cinhos. Cada animal recebeu uma parte de Pu’iito, o que permite 

que todos os animais hoje não evacuem pela boca. Se anteriormente 
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viviam privados de suas funções digestivas, a narrativa mítica do 

roubo de Pu’iito marca uma passagem em direção à cultura. 

A culinária como sistema da cultura é apresentada por Lévi-

Strauss pelas categorias de cru, cozido e podre (triângulo culinário 

principal) e de ensopado, defumado e assado (triângulo culinário 

das receitas). Tais categorias expressam oposições de natureza 

cosmológica e sociológica. O clássico triângulo culinário de Lévi-

Strauss, por exemplo, é útil na compreensão destes conceitos. Nos 

três vértices temos as categorias fundamentais que falam sobre os 

estados nos quais os alimentos se apresentam para os homens: cru, 

cozido e podre. O cru é o polo não marcado do triângulo. A partir 

dele, temos duas possibilidades de transformações opostas: uma 

cultural, que dá origem ao cozido e outra natural, que gera o podre.

Lévi-Strauss, Triângulo culinário
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Tais categorias vazias não nos dizem muita coisa sobre a 

cozinha de uma sociedade, mas a observação etnográfica, por 

exemplo, poderia mostrar o que cada uma delas significa. Para 

cada cozinha, nada é simplesmente cozido, servido ou colhido. 

Tudo acontece de determinado modo. Como cozer? Ou, além, o 

que é o cozido? O que é o podre? São os conteúdos dessas categorias 

que definem as culinárias ou sistemas culturais alimentares, que 

delineiam o reconhecimento de uma civilização aos seus gostos e 

rituais de partilha.

Como se percebe, questões de natureza não apenas alimentar 

constituem o campo da culinária, que comporta também elementos 

de origem sociológica, econômica, estética ou religiosa. O sociólogo 

Claude Fischler, com base nas reflexões de Lévi-Strauss, enuncia 

em sua obra El h’omnivoro o conceito de sistema cultural alimentar, 

como um desdobramento do conceito de culinária disposto pelo 

antropólogo de Mitológicas (LÉVI-STRAUSS, 2006, p. 448).

Representações, crenças e práticas que estão associadas a ela e 
que partilham os indivíduos que formam parte de uma cultura 
ou de um grupo no interior desta cultura. Cada cultura possui 
uma cozinha específica que implica em classificações, taxonomias 
particulares e um conjunto complexo de regras que atendem não 
apenas à preparação e combinação de alimentos, mas também a 
sua colheita e consumo (FISCHLER, 1995, p. 34).
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A culinária, portanto, se constitui da associação destes fatores 

de natureza diversa. Ao fim de sua pesquisa, o antropólogo organi-

zou os dados dessa gramática no modelo que chamou de triângulo 

culinário. Todavia, destacou que tal estrutura poderia ser modificada 

a depender da cultura que se lê, ainda que defendesse a existência de 

uma macroestrutura que universalize práticas próprias do humano. 

Em síntese: ao comer, somos todos iguais. Consumir alimentos não 

desenvolve nos seres humanos apenas um determinado paladar 

comum a seus pares, mas, saberes, sentimentos e repertórios de 

vida que o ligarão à sua cultura de forma indelével, definindo seu 

ser/estar no mundo. 

É nesse sentido que o Reconhecimento pode ser trabalhado. 

Se reconhecer é “uma relação recíproca ideal entre pessoas, na qual 

cada um contempla ao outro como seu igual e à mesma vez como 

separado de si mesmo” (MURILLO; HERNÁNDEZ, 2011, p. 17). 

Obviamente, é possível que as pessoas encontrem a comida como 

uma matéria viva capaz de mediar a relação entre identidade e 

alteridade. 

As motivações ideológicas, filosóficas e religiosas influenciam 

na escolha dos alimentos, bem como sua manipulação, preparo 

e conservação. Cozinhar e comer, de certa forma, expressam o 

pertencimento a um grupo ou o seu Reconhecimento. 
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Sendo assim, enfoques oriundos de várias áreas do conheci-

mento podem ser aproximados no âmbito escolar para trabalhar 

a temática da alimentação saudável, especialmente estimulando a 

convivialidade a partir da educação. 

Cada grupo social estabeleceu uma maneira própria de con-

ceber sua alimentação e o Reconhecimento às culturas e às pessoas 

pode ser expresso pela forma como cada um se relaciona com o 

outro nos intercâmbios estabelecidos pelo fato de comer junto. Isso 

é promover a Justiça Social, pois como disse Bolívar (2012, p. 27):

A justiça social se dá por práticas e condições socais que possi-
bilitam o reconhecimento mútuo com atenção afetiva, igualdade 
jurídica e estima social. Há formas de trato socialmente injustas 
nas quais o que está em jogo não é a distribuição de bens ou 
direitos, mas a ausência de afetos e cuidado ou de estima social, 
que furtam a dignidade e a honra.

A Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas não pode, 

portanto, prescindir da valorização da ideia de que os alimentos 

traduzem cada ser/estar no mundo, sob pena de não cumprir seu 

papel fortalecedor da saúde como um bem mais amplo que a ausência 

de enfermidades.

Difundir nas escolas práticas alimentares de diferentes grupos 

sociais, tornando-as não somente um elemento de reflexão de vários 

campos da ciência e da tradição, mas também e especialmente, 

uma oportunidade de trocar experiências repletas de significados, 
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vividas em um ambiente de respeito à diversidade e de ênfase à 

partilha, é essencial. 

Como nos lembra Carvalho (2008, p. 18),

poderíamos assumir a conservação no lugar da destruição, a 
cooperação no lugar da competição, a partilha no lugar da con-
centração, a inclusão no lugar da exclusão, a solidariedade no 
lugar da xenofobia, [...], a paz no lugar da guerra.

Uma das finalidades da Promoção da Alimentação Saudável 

nas Escolas deve ser o fortalecimento das relações humanas e a 

discussão de aspectos éticos relativos à convivialidade. Só assim se 

pode ampliar a compreensão de que o “comer junto” é uma ação 

gregária, na qual o mais importante sabor compartido pode ser a 

Justiça; nesse caso, expressa por meio do Reconhecimento.

REDISTRIBUIÇÃO

Embora o Reconhecimento seja um elemento importante 

para a construção da Justiça Social, ele não é suficiente, pois a 

exploração das pessoas continua sendo, para alguns autores, a 

principal iniquidade vivenciada por seres humanos e em torno dela 

devem estar centradas as reivindicações por Justiça (BRESSIANI, 

2011), ou ainda, a ideia de Reconhecimento é insuficiente quando 

apartada da de Redistribuição (FRASER, 2006).
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No tocante à saúde, o pensamento de que esta é um direito 

de todos é inseparável da exigência da Redistribuição dos recursos. 

Quando se analisa as condições precárias de existência de um número 

significativo de seres humanos, torna-se evidente que a prática da 

equidade, ou seja, oferecer mais a quem menos recebeu, é premente. 

Essa é uma via sem a qual a Justiça jamais será uma realidade em se 

tratando de saúde. 

Ao se observar os dados da saúde no mundo, torna-se difícil 

discordar de Rawls (2008) quando este afirma que o justo advém 

de uma opção coletiva racional e livre, de cunho processual. Sendo, 

portanto, uma edificação que deve ser pautada na ideia de equidade 

de Sen (2009, p. 83) quando nos recorda que é essencial: 

[…]evitar preconceitos em nossas avaliações e ter em conta os 
interesses e as preocupações dos outros, e em particular a neces-
sidade de evitar o influxo de nossos interesses criados, ou de 
nossas prioridades,  excentricidades e disposições.
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Johan Gerardus van Hell, Razas

No que pese a importância do trabalho com a ideia de 

Reconhecimento para a Promoção da Alimentação Saudável nas 

Escolas explicitado no tópico anterior, é imprescindível a inserção 

conjunta da questão da Redistribuição, pois a alimentação é um 

Direito Humano essencial e assim deve ser compreendida.

O Artigo XXV da “Declaração Universal Dos Direitos 

Humanos” nos lembra que todos têm direito a um padrão de 

vida no qual possa estar assegurada a si e a sua família saúde e 

alimentação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).
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Infelizmente, o Direito Humano à Alimentação Adequada (a 

exemplo de outros) ainda não é desfrutado por todas as pessoas do 

mundo. Não existir, na realidade, nos remete ao compromisso de 

trabalhar para sua construção, pois, como nos lembra Amartya Sen 

(2009), a resolução de um problema social não torna a sociedade 

perfeitamente justa, mas, por outro lado, ela seria totalmente injusta 

com sua permanência.

Há, entretanto, políticas públicas implementadas no Brasil por 

meio de programas e ações, cuja finalidade é possibilitar o acesso 

de grupos específicos a uma alimentação saudável e adequada. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

por ser considerado um dos maiores programas na área de ali-

mentação escolar no mundo, é exemplo dessa investida por parte 

do Governo Federal. Para se ter uma ideia da sua dimensão, 

no ano de 2010, o PNAE movimentou um montante de cerca 

de 2,5 bilhões de reais, atendendo, entre alunos da Educação 

Infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos, 45,6 milhões 

de estudantes (SARAIVA et al., 2013).

O PNAE, desde a sua criação, tem sido frequentemente ava-

liado e repensado quanto ao seu papel na Promoção da Alimentação 

Saudável e adequada junto à clientela do programa, mas também 

quanto ao seu papel social, possibilitando a formação de uma rede 
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de beneficiados que extrapola o aluno da escola pública, alcançando 

mercados locais, onde se destaca a Agricultura Familiar.

Pelo atendimento universalizado e pela necessidade de aten-

dimento às suas diretrizes quando definem que a alimentação 

oferecida nas escolas deve ser saudável e adequada, compreendendo 

o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem cultura, tradi-

ções e hábitos alimentares saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar o 

desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local 

(BRASIL, 2009), configura-se como um programa especialmente 

adequado à aquisição dos produtos da agricultura familiar.

A Lei 11.947/09, que dispõe, dentre outras coisas, sobre o 

atendimento da Alimentação Escolar, estabelece que 

do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 
do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição 
de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações. 

No estudo realizado por Saraiva et al. (2013), no ano de 

2010, primeiro ano da obrigatoriedade da aquisição de alimentos 

oriundos da Agricultura Familiar com recursos do FNDE para o 

PNAE, em 47,7% dos municípios brasileiros houve compra desses 

alimentos, utilizando-se em média 22,7% do recurso. Segundo o 

mesmo estudo, o Sul do país apresentou o maior percentual de 

compra e o Centro-Oeste o menor.
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Informações dessa natureza demonstram a importância 

da inf luência regulatória do governo para a confirmação da 

Agricultura Familiar como uma estratégia consolidada a favor 

do desenvolvimento e da cidadania do pequeno agricultor. De 

fato, ações que associam o aumento da capacidade produtiva à 

melhoria da qualidade de vida e à ampliação da cidadania no 

meio rural através de estratégias diversificadas e que se somem, 

de forma a dar sustentabilidade à produção e ao produtor, são 

fundamentais para a concretização dessas políticas.

Outros estudos também reconhecem que a aquisição de ali-

mentos oriundos da Agricultura Familiar, se aumentada a variedade 

dos produtos, propicia a melhoria da qualidade de alimentação 

escolar (TOYOYOSHI et al., 2013) e que a organização entre os 

agricultores, o apoio de entidades representativas e a participação 

dos Conselhos Municipais são ações que fortalecem a Agricultura 

Familiar, aproximando os setores privado e público, possibilitando 

a efetivação da segurança alimentar e nutricional. Dessa forma, o 

PNAE é um programa que favorece a preservação e formação de 

hábitos locais, bem como a redistribuição de renda por meio da 

compra direta do PNAE aos agricultores familiares (GUILHOTO 

et al., 2007).
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Diego Velázquez, Vieja friendo huevos

A alimentação adequada é um dos fatores essenciais à boa 

saúde e um direito essencial, mas nossa forma de organização social 

concedeu à economia um espaço desmedido, a ponto de essa atuar 

sobre a produção agrícola e industrial dos alimentos e os transladar 

da condição de um bem coletivo a um mero produto do mercado. 

A pergunta que nos fazemos é: que tipo de relação se estabelece 

entre os indivíduos e, mais ainda, entre indivíduo e sociedade, para 

que esse estado de coisas se perpetue? Por que aceitamos passiva-

mente as mortes cotidianas das pessoas mais carentes em função 

de uma má alimentação ou por sua ausência radical?
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Promover Alimentação Saudável nas escolas visando a 

Justiça Social pode ser uma via para a compreensão da ideia de 

Redistribuição, pois é necessário desenvolver “[...] a capacidade do 

indivíduo para pensar e atuar autonomamente tendo como parâ-

metro a justiça e a equidade” (ORTEGA; MÍNGUEZ, 2001, p. 24).

 Como explicitado neste tópico, a sociedade necessita com-

preender que se trata de um investimento na vida humana e não 

um desperdício de recursos. Quem poderá melhor promover essa 

discussão, senão a escola? Como disse Freire (2003, p. 112), se a 

educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação 

pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não 

é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. 

Por meio dela, pode-se buscar, portanto, a reconstrução da teia 

social para se edificar bases mais justas que viabilizem o desfrute 

do mais básico dos direitos, aquele que ao ser retirado evidencia que 

todos os outros já foram perdidos: a alimentação, ou seja, a vida.

REPRESENTAÇÃO

É importante destacar a importância deste último elemento, a 

Representação, como um dos enfoques da Promoção da Alimentação 

Saudável nas Escolas a partir da perspectiva da Justiça Social. 
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Reconhecimento e Redistribuição são importantes, mas sem 

consciência da necessária participação ativa na cidadania, da 

permanência e contribuição nos espaços de discussão e decisão 

e do efetivo exercício do controle social, jamais se efetivarão as 

transformações que sabemos necessárias para concretizar-se uma 

crescente aproximação à Justiça.

A Representação é um dos princípios centrais dos processos 

de deliberação democrática. O exercício da cidadania requer dos 

indivíduos a participação nos processos de formulação de políticas 

e no controle de sua execução. Para isso, devem fazer-se presentes 

na discussão de ações governamentais, implicar-se na tomada de 

decisões e na gestão dos recursos. 

A Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, que 

fomenta a Justiça Social pela reflexão das condições de saúde viven-

ciadas por uma população, deve desenvolver nos estudantes o senso 

de participação social, mostrando a importância do indivíduo 

atuar em questões de ordem pública e fomentar a participação 

cidadã como uma prática cotidiana de intervir na sociedade para 

assegurar direitos e garantias. 

O conhecimento da política de segurança alimentar de um país 

e a consciência da importância da participação em Conselhos coges-

tores de políticas públicas ou quaisquer estruturas de participação 
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cidadã relacionadas à alimentação, nos mais diferentes níveis, é 

essencial para o progresso da ideia (e reivindicação) da alimentação 

como um direito das pessoas e uma responsabilidade do Estado 

para com elas.

Pode-se afirmar que a vontade política é a chave para reso-

lução dos problemas alimentares, sendo a pressão e a participação 

popular imprescindíveis nesse processo. O controle social pode ser 

efetivado de diversas formas: participação em conselhos de políticas 

públicas, votação em plebiscitos ou, mesmo diretamente, por meio 

de denúncias realizadas individual ou coletivamente.

A cartilha Controle social na alimentação escolar (BADUE; 

CHMIELEWSKA, 2011) ressalta a importância dos conselhos, 

que ao permitirem a participação popular na gestão pública têm 

como funções a fiscalização (para acompanhamento e controle das 

ações dos governantes), a mobilização (para instigar a participação 

popular na gestão pública e ampliar o acesso às informações a ela 

pertinentes), a deliberação (que permite aos conselhos incidir sobre 

as políticas públicas das quais trata) e a consultoria (apresentação 

de sugestões e opiniões sobre temáticas relacionadas ao conselho).

Atualmente, a legislação do PNAE exige a formação do 

Conselho da Alimentação Escolar (CAE), cuja função é exercer o 

controle social do programa por meio da participação de diferentes 

atores da comunidade escolar. Nas suas atribuições, compete ao 
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CAE o acompanhamento de todo o processo de gestão, execução 

e prestação de contas da alimentação escolar nos diferentes níveis 

de ensino que o programa abrange. O CAE delineia-se, assim, 

um espaço privilegiado da participação social dentro do PNAE, 

possibilitando, no mínimo, três diferentes meios do exercício da 

cidadania: pela participação social na sua gestão, pela perspectiva 

de aproximação do programa com a comunidade, tendo como 

consequência uma maior identificação da alimentação ofertada 

com os hábitos alimentares locais e pela perspectiva de resgate do 

papel do indivíduo diante do coletivo que também lhe pertence.

A Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas que perse-

gue a Justiça Social é aquela que valoriza uma educação que pensa e 

discute a Representação, legitimando a ideia e o fato de que grupos 

minoritários devem ser estimulados e apoiados a ocuparem esses 

espaços de discussão, construindo, assim, desde a educação básica, 

a ideia do bem comum como resultado da polifonia.  

Esse desafio no âmbito do fazer Nutrição é acompanhado pelo 

imperativo pensar Nutrição. Repensar a dimensão cognitiva desta 

ciência como parâmetro para a abertura do campo de formação e 

para o exercício dos três “erres”: Reconhecimento, Redistribuição 

e Representação. 
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INTRODUÇÃO

Para a realização da Promoção da Alimentação Saudável nas 

Escolas (PASE) é imprescindível que os profissionais da nutrição 

dialoguem com outros saberes, outras ciências, pois “conceitos 

quantitativos reducionistas não podem ter a pretensão de expli-

car ou criticar hábitos alimentares culturalmente direcionados” 

(AZEVEDO, 2006, p. 9).

O diálogo exige comunicação, pois esta impele as relações 

que são estabelecidas entre as pessoas, ou entre elas e as coisas, 

bem como orienta suas escolhas e decisões. Esse poder da comu-

nicação tornou-a um potente instrumento na ascensão de um 

“estilo” capitalista de existir, baseado na aquisição desenfreada dos 

artefatos produzidos. Tal domínio se deu, inclusive, na produção e 

no consumo de alimentos. 

As eleições cotidianas realizadas pelos indivíduos, incluindo 

as alimentares, foram paulatinamente moldadas pela mídia e pela 

publicidade, gerando um estilo de vida e de consumo que, no caso 

dos alimentos, contribuíram significativamente na ascensão das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

Para deter o avanço dessas enfermidades, os Ministérios 

da Saúde e da Educação brasileiros traçaram as diretrizes para a 

Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas (PASE), por meio 
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da Portaria 1010 (BRASIL, 2006), que colocou em evidência (por sua 

natureza interministerial) a necessidade de realizar ações educativas 

em Saúde, nascidas do diálogo entre vários saberes.

Reconhecer a natureza da comunicação que torna esse diálogo 

verdadeiro e, portanto, transformador, é um passo relevante para 

a efetivação da PASE, pressuposto que vai ao encontro do objetivo 

deste trabalho, que busca compreender o lugar que a comunicação 

ocupa na mudança das práticas alimentares e identificar os principais 

meios envolvidos em tais modificações.

METODOLOGIA

Este estudo é parte de um projeto de pesquisa maior intitulado 

De Corpo e Alma: Alimentação Alternativa, uma prática aglutina-

dora das dimensões salutares do existir?, submetido ao comitê de 

ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da UFRN, 

e aprovado conforme protocolo n° 241/08. 

Um dos objetivos da referida pesquisa é a realização de um 

estudo de caso em uma instituição privada, de Ensino Fundamental, 

situada no Município de Natal (RN).

Essa escola chamou a atenção dos profissionais de Nutrição 

pelo fato de oito estudantes de uma turma de 8º ano (composta por 

12 alunos) terem modificado suas práticas alimentares no período 
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letivo de 2007, tornando-se vegetarianos, sendo dois desses veganos 

(dieta estritamente vegetal). 

Os referidos alunos pertenciam à faixa etária compreendida 

entre 13 e 14 anos, eram todos de classe média, sendo sete do gênero 

masculino e uma do feminino.

Este artigo teve como pergunta de partida a seguinte indaga-

ção: que tipo de comunicação desencadeou essa expressiva adesão 

ao vegetarianismo? 

Trata-se uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo. Os 

colaboradores foram os alunos vegetarianos, seus pais e professores, 

cujos nomes mencionados no artigo são fictícios para preservar a 

identidade dos entrevistados. 

A entrevista narrativa (EN) foi utilizada como um instru-

mento para coleta de materiais, gerando o corpus a partir do qual as 

análises foram realizadas. Nesse tipo de entrevista, o sujeito relata 

sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto 

social de origem e atual, que no presente trabalho é a sua história 

alimentar. 

A entrevista narrativa (EN) é uma técnica utilizada na pes-

quisa qualitativa; trata-se de uma entrevista não dirigida, de pro-

fundidade, com características específicas. O esquema de narração 

substitui o de pergunta-resposta, que define a maioria das situações 

de entrevistas (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). Estas foram 
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gravadas e transcritas, obtendo-se autorização dos entrevistados 

para esse procedimento, que anteriormente assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Antes da iniciação da entrevista propriamente dita, foi reali-

zada uma pesquisa sobre a temática abordada para a familiarização 

com o assunto, permitindo a elaboração de questões exmanentes, 

ou seja, aquelas que “refletem os interesses do pesquisador, suas 

formulações e linguagem” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, 

p. 97). Essas questões foram utilizadas posteriormente à pergunta 

inicial.

Na primeira fase da EN, pediu-se permissão para gravar a 

entrevista e seus procedimentos foram explicados brevemente. 

Lançou-se ao entrevistado o tópico provocativo, ou seja, aquele 

que tinha por objetivo sustentar o fluxo da narrativa: Eu gostaria 

que você me contasse a sua história alimentar desde sua infância 

até os dias atuais. Você não precisa ter pressa, e também pode dar 

detalhes, porque tudo que for importante pra você me interessa...

As questões exmanentes abordadas foram direcionadas a 

alunos, pais e professores, respectivamente, na forma de perguntas, 

como: Como você relaciona meios de comunicação (rádio, televisão, 

jornais, internet, etc.) com sua opção alimentar?

As entrevistas foram posteriormente transcritas e examina-

das por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), tendo sido 
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realizada primeiramente uma leitura flutuante, seguida da escolha 

dos elementos significativos das falas e de uma sistematização em 

categorias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL — UM 
ELEMENTO PRIMORDIAL NA MODIFICAÇÃO 
DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR

A formação do comportamento alimentar se inicia durante o 

primeiro contato do ser com sua família, necessariamente com seus 

pais. Mintz (2001, p. 32) ressalta que “Nossas atitudes em relação à 

comida são normalmente aprendidas cedo e bem, e são, em geral, 

inculcadas por adultos afetivamente poderosos, o que confere ao 

nosso comportamento um poder sentimental duradouro”.

Esse vínculo afetivo inicial proporciona ao indivíduo o seu 

primeiro contato com o mundo, onde as palavras vão nomear seus 

sentimentos primevos em relação aquele que o acolhe ou alimenta. 

É por meio dessa comunicação inicial, que as primeiras emoções, 

sabores e sensações são possíveis de serem vivenciadas.

Marchioni (1999) aponta o comportamento alimentar como 

aquele influenciado por diversos fatores, dentre eles, os biológicos, 

psicossociais, psicológicos e socioculturais, os quais resultam na 

escola de alimentos.
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A alimentação não está relacionada apenas à sobrevivência do 

indivíduo, mas também às relações sociais, à qualidade de vida, à 

produtividade e a quase todas as dimensões da existência humana. 

É possível pensar que nos tempos hodiernos várias atividades 

econômicas ocorrem em seu entorno. 

Desde os primórdios, os homens 

organizam-se em grupos, os quais estabelecem signos, criam 
tecnologias, formam vínculos afetivos, desenvolvem economia e 
constroem os mais diversificados tipos de comunicação, apren-
dizagem e produção do conhecimento (SANTANA, 2007, p. 2).

A forma como o indivíduo se alimenta está inserida na 

dimensão simbólica que movimenta as ações humanas e conhecer 

a cultura de cada povo é a forma de compreender as restrições e 

os simbolismos alimentares que estruturam seu modo de comer. 

Porquanto, Loudy (2008), em seu livro “Brasil bom de boca”, afirma 

que o “alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões 

de permanência e mudança dos hábitos e práticas alimentares têm 

referências na própria dinâmica social” (p. 12).

O comportamento alimentar é um relevante fator condicio-

nante do estado nutricional do indivíduo e “engloba todas as práticas 

relativas à alimentação [...], como seleção, aquisição, conservação, 

preparo e consumo efetivo dos alimentos” (MOTA; BOOG, 1998, 

p. 34).
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Ainda que distintas, a necessidade biológica caminha pari 

passu com a social. Todorov (1996), tratando desta necessidade 

de também sermos alimentados socialmente, lembra-nos que na 

“célebre experiência de Harlow com dois macaquinhos, esses pre-

ferem um boneco-macaco que oferece o mesmo contato da mãe a 

um boneco que os alimenta, mas no qual não podem se esfregar” 

(TODOROV, 1996, p. 74).

Quando se pensa na comunicação interpessoal e sua capaci-

dade de modificação no comportamento alimentar, podemos supor, 

de forma substancial, que “A cozinha é também uma linguagem por 

meio da qual ‘falamos’ sobre nós próprios e sobre nossos lugares 

no mundo. Talvez possamos adaptar a frase de Descartes e dizer 

como, logo existo” (WOODWARD, 2000, p. 42). 

Dessa forma, nosso comportamento alimentar encontra-se 

imbricado ao modo como nos comunicamos com o mundo e como 

apreendemos a linguagem veiculada. Mais tarde, porém, é possível 

observar que vários meios de comunicação passam a atuar em nossas 

decisões alimentares e por isso é importante sua compreensão.
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• A FAMÍLIA COMO PRIMEIRO CANAL DE COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL: O AFETO QUE COMUNICA E NUTRE

Crânio, -simpsons-street-art

O ambiente é responsável pela estruturação da mais impor-

tante forma de aprendizagem — o estabelecimento do vínculo 

—, pois é ele que satisfaz as necessidades de afeto, apego, desa-

pego, segurança, disciplina e comunicação (BOSSA, 1998 apud 

OLIVEIRA; RUIZ, 2005). 

Romanelli (2006, p. 336), ao falar sobre afeto e comensalidade, 

cita que “o caráter social da alimentação está presente desde o 

nascimento” quando o leite materno torna-se o primeiro alimento 

oferecido e o contato estabelecido entre o ser humano e o corpo 
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da mãe, estando a alimentação, desde início, vinculada ao afeto e 

à proteção.

O comportamento alimentar, para Mota e Boog (1998 apud 

PINTO et al., 2010, p. 34), “é um conjunto de todas as ações pratica-

das em torno da alimentação e vários fatores o influenciam, como 

o psicológico, sociocultural, educacional e econômico”.

A família tem se revelado como uma instituição que expres-

sivamente influencia todos os componentes do comportamento 

alimentar — cognitivo, situacional e afetivo. Ela “foi citada como 

primordial na construção da comensalidade, na transmissão e 

perpetuação de tradições alimentares e na relação humana com os 

outros elementos da natureza” (PINTO et al., 2010, p. 37). 

É importante destacar que o conceito de família foi ampliado, 

como nos lembra Capelatto (2002), para quem família é um con-

junto de pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, de 

construírem algo e de se complementarem. Dessa forma, o afeto 

surge a partir do momento em que um sujeito se liga ao outro pelo 

amor. Neste agrupamento, os jovens passam a ter como referência 

as pessoas, as palavras e os gestos que vão proporcionar a formação 

de sua identidade.

Ao relembrar sua infância inserida dentro do primeiro grupo 

social, Leopoldo comenta que sempre preferia suco ao refrigerante: 
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“acho que é de costume, minha mãe me ensinou assim”. Desde cedo 

ela preparava uma mistura de vegetais que oferecia a ele: 

[...] minha mãe botava brócolis, botava espinafre, botava cenoura, 
misturava tudo, fazia uma papa com beterraba e me dava pra 
tomar, aí bem [...] eu não sei se eu gostava ou não porque eu não 
lembro, mas eu tava com fome, eu tomava. E até hoje em dia, 
em toda a minha vida eu não tive problema pra comer nada, 
sempre fui bem aberto à alimentação. 

Na fala de Janet, mãe do Leopoldo, a abertura do paladar na 

infância de seu filho foi algo que possibilitou essa nova vivência — o 

vegetarianismo. Ela acredita também que “a escola sempre foi muito 

motivadora para esse tipo de ação, revolucionária, de tomar posições, 

de se impor diante de alguma ideia”.

Anna, aluna da escola, ao narrar a sua história alimentar, 

fala que: “a gente sempre comeu muita verdura lá em casa, peixe 

[...] carne a gente comia de vez em quando”.

Ao observar as trajetórias alimentares dos entrevistados, 

percebe-se a importância do papel estruturador da família na 

formação de hábitos, como pode ser visto na fala de David, ao 

mencionar:  “[...] meu pai é vegetariano há muito tempo e ele me 

influenciou muito a partir dos 10 anos”.

Sua mãe, Laura, juntamente com seu pai, fizeram um con-

trato de que não ofereciam carne vermelha, mas que se um dia ele 

quisesse poderia provar.
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Segundo Laura, o pai, apesar da separação, teve papel impor-

tante na formação do comportamento alimentar de David, como 

pode ser visto nesta passagem: 

[...] embora a gente tenha se separado, ele conviveu muito com o 
pai e teve muita influência no sentido de ter essa nova concepção 
de alimentação com relação ao respeito, à preservação do planeta 
e dos animais. E um dia ele chegou e disse que tinha se tornado 
vegetariano.

A família, que no dizer de Pinto et al., (2009, p. 37-38), “ é a 

primeira instituição que imprime fortes marcas no que será o futuro 

comportamento alimentar de um indivíduo”, torna-se responsável 

pela aquisição de alimentos (compras ou a própria extração do 

meio ambiente) e também pelo seu preparo. “Minha mãe sempre se 

preocupou com a minha alimentação, no caso, ela fazia sopa com 

carne, legumes, pra que eu tivesse nutrientes bons pra crescer bem 

e tal, e não ficasse ruim”.

A mãe de Jonh, como integrante desse primeiro grupo social, 

pôde transmitir, em suas ações cotidianas, hábitos alimentares 

saudáveis e dessa forma contribuir para esse papel estruturador, pois 

para cada indivíduo, o comer e a comida têm um significado 
especial, dependendo da sua história de alimentação desde a 
infância, dos sabores que tem vivenciado, das formas e dos locais 
de consumo. Cada ser humano constrói, ao longo da sua vida, uma 
identidade própria com relação ao ato de se alimentar (SOUSA, 
2002a, p. 3).



Educa çã o a l imenta r e nutric ion a l  n a a do lescênc ia: 
o c ib eresp a ço como foco de contratendênc ia

49

Anna teve mais influência do pai:

Meu pai me levou para ver uma galinha sendo morta. Porque a 
gente quando come a carne, o supermercado faz de tudo para a 
gente não saber o quê a gente está comendo, faz parecer outra 
coisa, que não seja um ser vivo porque é mais fácil, já que você 
nem precisa pensar no que está comendo. Mas quando eu vi a 
galinha sendo morta, aquilo me incomodou. 

Embora a família atue como o primeiro canal de comunicação 

interpessoal, como pode ser visto na fala dos entrevistados; a comida 

em si, compõe-se de um importante elo afetivo entre pais e filhos, 

constituindo-se também como identificadora de uma sociedade, 

de um grupo, funcionando como um dos mais importantes “canais 

de comunicação” (LOUDY, 2008, p. 31).

• A ADOLESCÊNCIA — NOVOS PERTENCIMENTOS 
IDENTITÁRIOS, NOVAS FORMAS DE COMER, NOVOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL

Para Mezomo (2002, p. 11), “o hábito alimentar faz parte 

da cultura, isto é, integra o indivíduo no seu grupo”. A partir 

dessa base estabelecida no seio familiar, a identidade social vai se 

ampliando e novos pertencimentos identitários são assumidos nas 

fases subsequentes da vida. 

Segundo Gambardella et al. (1999 apud LEMOS; 

DALLACOSTA, 2005), os adolescentes passam a maior parte do seu 
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tempo na escola e/ou junto aos amigos, que acabam por influenciar 

a escolha de alimentos, estabelecendo o que é socialmente aceito 

pela turma e constituindo uma linguagem diferente daquela que 

existe no meio familiar. 

Crânio, detalhe de mural feito em Paris

Pesquisas têm procurado identificar as fontes de informação 

utilizadas pela população nessas áreas e os meios de comunicação 

de massa aparecem como as mais utilizadas (SANTO; BARROS 
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FILHO, 2002). A família e os amigos também surgem como fontes 

importantes, evidenciando, dessa forma, a contribuição da interação 

social para esse tipo de conhecimento.

 Cada pessoa busca uma maneira de viver e isso inclui também 

a forma como ela se alimenta, mas essas escolhas sofrem influências 

e a mídia exerce um papel importante na circulação e difusão de 

informações sobre nutrição e saúde.

Turney (1996, apud SANTOS; BARROS FILHO, p. 1088), 

afirma que “as pessoas tendem a misturar as informações obtidas 

a partir dos meios de comunicação, não só as oriundas dos médicos 

e artigos de jornais e revistas como também as das conversas com 

amigos”.

Segundo Serra e Santos (2003), “a mídia televisiva tem parti-

cipação ativa e majoritária nas atividades prosaicas infantojuvenis” 

e “acabam por desempenhar papel estruturador na construção e 

desconstrução de hábitos e práticas alimentares” (PONTES et al., 

2009, p. 100).

Santos e Barros Filho (2002) levantam a questão de quais 

veículos são usados pelas pessoas como fontes de informação em 

nutrição e saúde e apontam que o conhecimento dos recursos efe-

tivamente utilizados pelo público leigo para se inteirar sobre esses 

assuntos podem fornecer subsídios ao planejamento de programas 

de educação nessas áreas.
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O alimento apresenta um significado para cada indivíduo, 

inserindo-se em um quadro cultural, uma rede de comunicações, 

uma constelação imaginária e uma visão de mundo. Nutre, dessa 

forma, o homem em sua totalidade, ignorando o recorte acadêmico 

que existe entre corpo e espírito. Assim sendo, o homem é um 

consumidor de símbolos tanto quanto de nutrientes; simbolismo 

esse que pode estar ligado a pratos regionais, classes sociais e estilo 

de vida.

Poulain e Saint-Sevin (1990), ao falarem sobre a função convi-

vial dos alimentos, dizem que o alimento faz parte dos sistemas de 

comunicação, situa o ser humano em um espaço social, possibilita 

a percepção do indivíduo de pertencer a um grupo e concorre para 

a construção da identidade social e individual.

Ratificando involuntariamente esse conceito de construção 

da identidade social, Leopoldo fala que na fase da adolescência as 

pessoas são muito influenciáveis:

[...] é claro que nessa idade eu tava muito susceptível à influência, 
então, só de ter muitos amigos que eram [vegetarianos], eu também 
queria ser pra ver como era, mas eu também cheguei a concordar 
com muitos ideais.

Muitas são as razões que levam os indivíduos a adotarem 

a dieta vegetariana, entre elas, a ética e os direitos dos animais, o 

meio ambiente, a fome, a economia, a religião e a própria saúde, 

baseando suas escolhas num estilo de vida saudável. 
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Percebe-se nas entrevistas analisadas que a mudança para 

uma dieta vegetariana para eles envolve, principalmente, a questão 

dos direitos dos animais e a preocupação com o meio ambiente. 

A inquietação com a matança e a sustentabilidade reforça 

essa ideia, podendo ser identificado na fala de Elk, aluno da escola:

Então é isso, vou estudando cada vez mais a nutrição com intuito 
de me tornar vegano, que pra mim é o ápice do vegetarianismo, 
é o correto, você não se contradiz, porque pelo menos o meu 
vegetarianismo é em relação à crueldade de animais e você se 
contradiz às vezes consumindo ovos e leite porque rola certa 
crueldade também em abatedouros, criação de vacas leiteira, 
de galinha, não tanto como o consumo da carne, mas também. 

Para Capelatto (2002), é na escola que deve se dar a cons-

ciência a respeito dos problemas do planeta, como por exemplo, a 

destruição do meio ambiente, e embora os alunos tenham se tornado 

vegetarianos, os motivos que regem tal escolha se diferenciaram 

um pouco para cada um. 

Bohm (2005, p. 66) cita que “se todos compartilharmos 

um significado comum participaremos juntos. Tomaremos parte 

no significado coletivo — da mesma forma que as pessoas se 

alimentam juntas”. 

Participar e comunicar-se cria um significado que é de todos, 

surgindo, assim, uma consciência comum dessa participação, que 

nem por isso excluiria as consciências individuais. “Cada indivíduo 
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sustentaria sua opinião, mas esta seria absorvida também pelo 

grupo” (BOHM, 2005, p.66).

Segundo Fischler (1993 apud Bleil, 1998), os jovens apresentam 

uma tendência maior a incorporar novos hábitos alimentares:

Em populações migrantes, os estudos são unânimes em afirmar 
que a socialização dos jovens, principalmente nas escolas e nas 
reuniões sociais, permite que eles, antes do restante da família, 
alterem seus hábitos em favor do novo meio social (FISCHLER 
1993, p. 172, apud BLEIL, 1998).

A adesão às dietas vegetarianas pode produzir um amplo 

benefício para os adolescentes, por aproximá-los a um estilo de 

vida mais saudável — na medida em que diminui o consumo de 

alimentos como refrigerantes, fastfoods e, de certa forma, aflora 

um senso crítico em relação à sustentabilidade ambiental.

Para Morin e Nair (1997, p. 137), o adolescente é o elo fraco 

da sociedade, pois sai do casulo da infância e aspira uma existência 

plena que ainda não se integrou no mundo adulto do trabalho, mas 

“fomentam aspirações, revoltas, angústias”. 

A fase da adolescência para esses jovens representa uma 

mudança no cenário social, no qual eles passam a se identificar 

com os demais de seu grupo e partilhar ideias comuns visando um 

objetivo coletivo. São mudanças que configuram-se em um novo 

canal de comunicação com o mundo e com eles mesmos, levando-os 

a uma busca de meios que sustentem suas aspirações e certezas.
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• A INTERNET — A COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 
E OS FOCOS DE CONTRATENDÊNCIAS

Mezomo (2002) considera que, geralmente, os indivíduos 

tendem a adotar os hábitos alimentares praticados pelo grupo 

social a que pertencem. O surgimento de um grupo que foge dos 

padrões tradicionais de alimentação, aderindo às práticas alimen-

tares alternativas, caracteriza um tipo de resistência-colaboradora.

Anna, aluna da escola, menciona que assistiu a um vídeo 

que se chama A carne é fraca que a influenciou muito a parar de 

consumir carne. No entanto, afirma não ter problema quanto ao 

consumo de carne, se esta for advinda de uma produção artesanal. 

O problema está, segundo ela, “na produção em massa, a falta de 

respeito aos seres vivos que são criados em lugares minúsculos com 

muitos animais em condições péssimas e sendo maltratados para 

o nosso consumo”.

A produção em massa citada por Anna é sustentada pelo 

desenvolvimento industrial, que segundo Morin e Nair (1997, p. 

137) “comporta hoje duas ameaças sobre os seres humanos: uma, 

externa, vem da degradação ecológica dos meios de vida; a outra, 

interna, vem da degradação da qualidade de vida”. 

Para Morin e Nair (1997), a resistência-colaboradora refere-se 

às atitudes tomadas pelos membros de uma sociedade quando estes 

não podem mais compartilhar dos desmandos da civilização. Eles 
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partem para a resistência, ainda que continuem colaborando com 

a estrutura social vigente. 

As pessoas buscam, segundo o autor, focos de contratendências, 

nos quais um novo estilo de vida pode ser vislumbrado, como por 

exemplo, o crescimento do naturalismo na década de 1990, em 

função do surgimento do Movimento para Consciência, derivado do 

movimento da contracultura da década de 1960 (COURY; SILVA; 

AZEVEDO, 2007).

Guivant (2003), ao conceituar o que seriam estilos de vida 

e práticas sociais, faz referência à definição de Giddens que revela 

o estilo de vida como um conjunto de práticas sociais que um 

indivíduo assume, junto com a narrativa sobre a auto-identidade, 

que o acompanha. Dessa forma, esses focos de contratendências 

revelam indivíduos cada vez mais conscientes de que estão fazendo 

uma escolha.

Diante da necessidade humana de viver em harmonia com 

o seu meio, a comunicação surge como importante ferramenta 

no processo de conscientização social. Porém, os canais de comu-

nicação podem ser influenciados por interesses motivados pelo 

capital ou por um ideal de certos grupos midiáticos.
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Crânio, street-art (Londres)

O Brasil, por exemplo, apresenta atualmente uma dicotomia 

entre as duas maiores redes de telecomunicações: a rede Globo, 

uma empresa naturalmente capitalista, e a rede Record, que é uma 

empresa com ideais religiosos. Dessa forma, observa-se que a impar-

cialidade, que deveria ser intrínseca ao processo de comunicação, 

perde-se ao entrar em choque com posicionamentos corporativistas, 

cenário que pode ser encontrado em outros países da América 

Latina e do mundo.
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Sabe-se hoje que a informação não é transmitida com certa 

neutralidade pelos conglomerados de comunicação, mas a Internet 

disponibiliza múltiplos espaços e plataformas aos temas ambientais, 

tanto na área educativa quanto na econômica e social. Assim, veio 

desses meios de comunicação o alerta para as ações abusivas do 

homem sobre o ambiente (MORAES, 2008).

Na opinião de John, aluno da escola, atualmente os meios 

de comunicação não dão a devida atenção ao ideal de não comer 

carne e “poderiam falar mais, não de incentivar as pessoas, mas sim 

de informar o que é e porque seria importante”. Ao se referir aos 

meios de comunicação, ele menciona ter visto na internet relatórios 

divulgados por cientistas da ONU (Organização das Nações Unidas) 

incentivando a redução do consumo de carne. 

Ao relacionar os meios de comunicação com sua opção ali-

mentar, David, aluno da escola, fala que:

eu relaciono mais a internet, principalmente o Orkut, e o veganos.
org também, um site muito bom, [...] tem receita, tem propaganda 
de protesto, tem tudo... é o maior modo de se divulgar o vegeta-
rianismo que a gente tem hoje em dia (grifo nosso).

Elk concorda com David ao falar que:

Eu tenho notado principalmente na internet — porque eu não 
tenho muito contato com jornal, televisão —, crescentes números 
de sites, de blogs, de comunidades de relacionamento sobre o 
vegetarianismo e isso decorre desse crescimento do vegetarianismo 
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na alimentação dos jovens de hoje em dia, e em decorrência 
disso eu vejo esse crescimento nos meios de comunicação com 
o vegetarianismo. 

Segundo Santana (2007), o grupo social que mais utiliza 

mídias como o Orkut participando desses ambientes é formado por 

adolescentes. A adolescência é sinalizada como algo que acontece 

em grupo, pois nela ocorrem certos fenômenos simbólicos. 

Blos (1998, apud SANTANA 2007) afirma que nessa fase 

incidem as identificações do adolescente, que não são apenas em 

relação às figuras da família, mas aos múltiplos personagens com 

os quais interagem em seu cotidiano.

Leopoldo, aluno da escola, ao falar sobre a participação dos 

meios de comunicação na sua opção alimentar, acredita que tudo 

pode influenciar bastante: 

Olha, tudo influencia bastante, porque a televisão, hoje em dia, 
influencia quase toda a população, o computador também, porque 
além de você fazer muitas pesquisas pelo computador, ele também 
é o meio mais barato de você se comunicar com seus amigos, 
porque tem o correio eletrônico, tem o MSN, tem o Orkut, [...] 
eu fui mais influenciado pelos meus amigos sim, mas os meios de 
comunicação me ajudaram no sentido de que eu pesquisei muito 
no computador antes de saber se eu queria fazer isso mesmo 
(grifo nosso).
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A partir da fala de Leopoldo, é possível perceber que 

A internet se constitui dessa forma num instrumento que desen-
volve, mas que não muda os comportamentos, ao contrário, os 
comportamentos apropriam-se da internet, amplificam-se e 
potencializam-se a partir do que são (CASTELLS, 2004, p. 273). 

A comunicação interpessoal mostra-se bastante influente na 

fala de Leopoldo e é reforçada quando James, ao falar sobre como 

seu filho Elk tornou-se vegetariano, diz acreditar que ele já tinha 

uma grande tendência e encontrou pessoas com a mesma afinidade 

e que eram vegetarianas. Então, “ele se encaixou no caminho que 

ia seguir”.

Castells (2004) também afirma que a maioria dos movimentos 

sociais encontra na internet uma forma privilegiada de ação e 

organização, caracterizando, dessa forma, uma nova sociedade 

chamada de “sociedade em rede”.

“Os meios de comunicação social têm frequentemente uma 

influência direta sobre as pessoas e o meio social” (SOUSA, 2002b, p. 

126). Tais meios selecionam a informação de acordo com interpreta-

ções que valorizam certos acontecimentos em detrimento de outros. 

Sousa (2002b) cita que esses acontecimentos passam por 

filtros denominados de gatekeeping, que nada mais são do que 

portões controlados por porteiros que selecionam os mais diversos 

tipos de informação. A mídia jornalística tem essa característica, 
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mas com o surgimento da internet ela perdeu seu papel de “gestor 

privilegiado dos fluxos de informação” (SOUSA, 2002b, p. 94). 

As pessoas hoje em dia se apropriam da internet e buscam 

informações de interesse próprio e não aquelas intencionalmente 

agendadas por outros meios de comunicação. Leopoldo menciona 

que pesquisava dietas, pois, segundo ele, “queria saber como conviver 

com o vegetarianismo”.

A possibilidade de interação nas comunidades virtuais e redes 

sociais é bem maior, pois nestes espaços existe a probabilidade de 

um grande número de pessoas se encontrarem ao mesmo tempo, 

estruturando “verdadeiras tribos e grupos de sujeitos com liberdade 

para discutir qualquer tema e compartilhar informações – seja 

através de arquivos ou falas” (SANTANA, 2007, p. 4).

Basicamente, a internet permite às pessoas encontrarem seus 

pares na sociedade, pois ela contrapõe-se a esse agendamento da 

notícia e cria bolsões de resistência à medida que surgem sites com 

conteúdos diferentes da notícia televisiva e jornalística, que muitas 

vezes incentivam o consumismo desenfreado, inclusive quando 

pensamos em alimentação.

No dizer de Elk, o primeiro contato dele com o vegetarianismo 

aconteceu na escola:

Foi quando eu tinha 13/14 anos, em 2007, que eu conheci o vege-
tarianismo e tava muitos amigos meus virando vegetarianos e eu 
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queria entender o porquê e saber o que seria o vegetarianismo. Eles 
me explicaram e me falaram sobre o vegetarianismo, ridiculari-
zavam muito a alimentação onívora e eu como todo e qualquer 
adolescente, fui ‘na onda’ deles, mas depois de um tempo eu 
me informei sobre o vegetarianismo e acredito que essa seja a 
alimentação correta não só pra mim, mas para o ser humano em si .

Existem teorias para explicar os efeitos dos meios de comuni-

cação na sociedade. Sousa (2002b) resume bem o postulado primor-

dial da “teoria da espiral do silêncio”, proposta por Neumann, em 

1973, na qual incide sobre a relação entre os meios de comunicação 

e a opinião pública, pressupondo que:

[...] as pessoas temem o isolamento, buscam a integração social e 
gostam de ser populares; por isso, as pessoas têm de permanecer 
atentas às opiniões e aos comportamentos maioritários e procuram 
expressar-se dentro dos parâmetros da maioria (SOUSA, 2002b, 
p. 170, grifo nosso).

Elk, ao se tornar vegetariano, aceitou a opinião dos amigos 

e foi influenciado dentro desse contexto para, de certa forma, não 

ficar isolado do grupo, dos ideais. Ainda fazendo referência às ideias 

de Neumann, Sousa (2002b, p. 172) afirma que “as pessoas estariam 

sujeitas à necessidade de observar continuamente as mudanças 

que ocorrem no meio social para não se isolarem da comunidade”. 

A sociedade vista pelas correntes sociológicas é interpretada 

como



Educa çã o a l imenta r e nutric ion a l  n a a do lescênc ia: 
o c ib eresp a ço como foco de contratendênc ia

63

[...] uma trama complexa de diferentes grupos interpenetrantes 
e interativos capazes de criar os seus próprios universos simbó-
licos e os seus mecanismos de interpretação da realidade, razão 
pela qual as relações interpessoais em interação e, portanto, a 
comunicação interpessoal, seria preponderante nesse processo 
cognitivo, independentemente de este poder ser influenciado 
pela comunicação massivamente mediada (SOUSA, 2002b, p.127, 
grifo nosso).

Diante disso, com relação à influência exercida pelos amigos 

no grupo, é importante destacar o lugar que a comunicação inter-

pessoal ocupa nessas relações, pois em se tratando de uma forma 

de comunicação, quando comunicamos, segundo Berlo (1997, p. 

163) “pretendemos afetar — influenciar — o nosso ambiente e a 

nós próprios.” 

De certa forma o comunicador pretende influenciar as reações 
de uma determinada pessoa (ou grupo de pessoas) que não a 
sua própria. Todavia, sua mensagem tanto pode ser recebida 
pela pessoa a quem se destinava como por pessoas a quem não 
se destinava, ou por ambas. Firmamos a tese de que o homem 
deseja influenciar seu meio, seu próprio desenvolvimento e o 
comportamento de outros. O homem não é animal autosuficiente. 
Precisa comunicar-se com outros, para os influenciar por meios 
que se ajustem aos seus propósitos (BERLO, 1997, p. 135).

Anna, ao falar de quando entrou na escola, menciona que 

ela e outra menina eram vegetarianas e que depois de certo tempo 

muita gente virou. 



Educa çã o a l imenta r e nutric ion a l  n a a do lescênc ia: 
o c ib eresp a ço como foco de contratendênc ia

64

Eu tinha contato com eles (com outros alunos), e eu falei muito 
porque foi logo que comecei e eu falava muito também que tava 
começando, que tava pesquisando muito aí eu acho que muita gente 
viu e a menina que também era vegetariana falava também, aí se 
interessaram e depois muita gente da escola virou vegetariano. 
(Anna, grifo nosso).

O contato que Anna teve com os alunos proporcionou um 

tipo de comunicação chamada interação dialógica, que “permite 

que as pessoas pensem juntas e compartilhem os dados que surgem 

dessa interação sem procurar analisá-los ou julgá-los de imediato” 

(MARIOTTI, 2000, p. 29). 

Um grupo de pessoas, na medida em que compactuam suas 

vivências, passam a dialogar umas com as outras e dessa forma 

traçam uma reflexão conjunta e observação cooperativa de suas 

experiências.

É interessante perceber na fala de alguns professores que 

tiveram contato com os alunos, que a interação social foi algo 

realmente propulsor das mudanças nos hábitos alimentares. 

Quando questionado sobre o fato de os alunos terem se tor-

nado vegetarianos, Mendes, professor da escola, mencionou que:

Às vezes eles eram meio influenciados [...] Outros não, foram 
por opção mesmo, por acharem que era bom, que era saudável 
e quiseram viver dessa forma, mas alguns foram conscientes e 
outros foram levados pelas circunstâncias, pela situação, pelo 
envolvimento do outro [...] tiveram os dois casos. 
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Segundo Santana (2007, p. 2), “é a partir do comunicar-

se e relacionar-se com semelhantes que o homem constrói-se 

enquanto ser social, agrupando-se e constituindo comunidades, 

redes, sociedades”. 

A Comunicação é “a coparticipação dos sujeitos no ato de 

pensar [...] implica numa reciprocidade que não pode ser rompida, 

caracterizando dessa forma a comunicação como um diálogo” 

(FREIRE, 1983, p. 45).

Em Extensão ou Comunicação?, Freire argumenta que “o 

mundo social e humano, não existiria como tal se não fosse um 

mundo de comunicabilidade”, e prossegue afirmando que “o mundo 

dos seres humanos é um mundo de comunicação e que uma pessoa 

só pode existir em relação a outras que também existem, e em 

comunicação com elas” (FREIRE, 1983, p. 44).

A informação pode ser transmitida por diversos meios, canais 

de comunicação, sendo a internet ou o ciberespaço um deles. Na 

concepção de Santana, Mayer e Camargo (2003), a internet se 

apresenta como um meio de comunicação cada vez mais utilizado e 

que atende ao princípio de liberdade que norteia a rede mundial de 

computadores, ficando impossível controlar os conteúdos referentes 

à saúde que são veiculados neste meio.

O acesso à informação pelo ser humano permite-o criar 

diversas maneiras de se alimentar biológica e socialmente; onívoros 
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e vegetarianos habitam a Terra, não somente comendo alimentos 

distintos, mas criando lugares sociais e novos pertencimentos 

identitários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, a comunicação nutre o ser humano 

enquanto ser social, da mesma forma que o alimento nutre o corpo 

físico, existindo uma relação direta entre linguagem e cozinha. 

A utilização de novos meios de comunicação nos coloca 

“frente a frente” com o outro, estabelecendo o diálogo necessário 

para que nossos ideais e vivências possam ser compartilhados por 

várias óticas e sentidos. 

A comunicação interpessoal é um elemento primordial na 

modificação do comportamento alimentar. Ela se estrutura primei-

ramente no ambiente familiar, primeiro grupo social, que forjou 

a abertura ao paladar e formação do comportamento alimentar 

nos adolescentes pesquisados. Na adolescência, devido a inserção 

em novos grupos e novos pertencimentos identitários, permitiu 

o reforço ou o questionamento do modelo apreendido dentro da 

mesma comunicação.

A internet, principal meio utilizado para a busca de infor-

mações, se apresentou para os adolescentes também como um 

meio interpessoal de comunicarem-se, permitindo o encontro com 
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seus “pares”. Fora das redes sociais impera a imposição de notícias 

previamente agendadas, conforme os desejos de uma sociedade de 

consumo atrelada ao comércio e à lógica capitalista.

Os chamados “focos de resistência” são expressões claras 

da insatisfação que muitos possuem ao serem direcionados a um 

consumo sem a opção de refletir certas atitudes e, no caso desses 

jovens, a internet aliada ao diálogo possibilitou essa mudança de 

concepção e comportamento alimentar.

Fugindo ao cerco midiático, o diálogo aparece como instru-

mento mais forte para a transformação, restando aos outros meios 

o papel de fonte de reforço para cristalizar essas novas concepções.
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INTRODUÇÃO

O Milho é uma gramínea pertencente à espécie Zea mays 

(FREITAS, 2001). Este cereal fornece, em cada 100g, 160 kcal e 

apresenta em sua composição carboidratos (72%) na forma de 

amido, lipídios (4%) — inclusive os do tipo mono e polinsaturados 

—, e proteínas (9,5%), ainda que de baixo valor biológico, devido 

à deficiência de lisina e triptofano. É boa fonte de fibras, quando 

consumido in natura, e seus principais micronutrientes são as 

vitaminas A, E e as do complexo B, e os minerais fósforo e enxofre 

(ALESSI et al., 2003; BRASIL, 2006a). 

Sua importância na cultura alimentar, se deve a inúmeros 

elementos relacionados à sociabilidade. O festejar e o comer junto estão 

associados ao milho de forma preponderante (MEDEIROS, 2011).

O milho está presente em vários espaços sociais alimentares, 

sendo a escola um deles. Este texto traduz uma manifestação de 

sua importância em um espaço educativo e surgiu de uma vivência 

em PASE no Ensino Fundamental em uma comunidade escolar de 

Natal/RN. 

Ali, uma problemática importante foi encontrada: o estigma 

sofrido por estudantes de baixa renda, resultante da alcunha 

“comedores de cuscuz” dada, por seus pares, aos que consumiam 

a alimentação escolar, suscitando vergonha e a busca por locais de 
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pouca visibilidade para realizar a refeição, ainda que estes fossem 

inadequados para esse fim.

Pode-se pensar o milho de forma interdisciplinar e conju-

gar por meio dele indivíduo e sociedade, arte e ciência? Esta foi a 

pergunta de partida. Por outro lado, pensou-se que o milho e a 

cultura que suscitou foi mote de produções artísticas, dentre elas a 

poético-literária. Este registro é a eternização das sensações humanas 

ao olhar, tocar, comer e partilhar esse alimento (PINTO, 2006a).

Este trabalho toma a literatura como um elo entre o milho, 

as ciências e a PASE e tem como objetivo apresentar o uso de textos 

literários relacionados ao milho como ferramenta para a PASE a 

partir das competências e habilidades propostas nos PCNs.

METODOLOGIA

O estudo é de caráter exploratório e efetuou-se a partir da 

análise de materiais escritos, cujo corpus foi composto por publica-

ções literárias que mencionavam o milho (BARDIN, 1977; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). Teve como marco teórico referencial o pensamento 

complexo e os PCNs do Ensino Médio. 

A exploração do material se deu pela análise de conteúdo. A 

leitura flutuante dos registros literários foi seguida da escolha das 

unidades de análise, sendo posteriormente realizadas a classifi-

cação e a interpretação (BARDIN, 1977). Os PCNs para o Ensino 
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Médio foram usados como norteadores, segundo as disciplinas de 

cada área do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e 

competências por eles propostas.

RESULTADOS

Os PCNs propõem mudanças nas diretrizes curriculares, 

com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

apontam para a necessidade de planejamento e desenvolvimento 

de um projeto político-pedagógico pautado em uma percepção 

integral do saber, por meio da integração e articulação dos conhe-

cimentos, buscando um processo contínuo de interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade (BRASIL, 1996, 1999).

Esse processo toma como referência a ideia de que todo saber 

mantém um diálogo permanente com outro saber dentro do seu 

contexto social. A integralidade deve ser o meio articulador da 

prática educacional para o alcance do conhecimento global do 

objeto em estudo (FREIRE, 1996). 

Baseando-se nessa ideia, elaborou-se o Quadro 1, no qual as 

três principais áreas de conhecimento estabelecidas pelos PCNs e 

as competências e habilidades que se espera desenvolver por meio 

delas estão associadas aos registros literários relacionados ao milho 

e seguidas de ideias que permitem a integração desses saberes por 

meio da literatura (PINTO, 2006b).
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Quadro 1: Competências e habilidades de cada área do conhecimento, apli-
cabilidade na literatura e ideias integrativas

ÁREAS DO  
CONHECIMENTO 

COMPETÊNCIAS 
E HABILIDADES

TEXTOS 
RELACIONADOS

IDEIAS 
INTEGRATIVAS

Linguagem, 
Códigos e suas 
Tecnologias

“Compreender 
e usar a Língua 
Portuguesa como 
língua materna, 
geradora de 
significação e 
integradora da 
organização 
do mundo e da 
própria identidade” 
(BRASIL, 1999).

Poema do Milho 
– Cora Coralina

Na Fazenda 
Paraíso – Cora 
Coralina 

 Perceber a Língua 
Portuguesa como 
meio de registro 
e propagação 
de cultura. 

Ciências da 
Natureza, 
Matemática e 
suas Tecnologias

“Formular 
questões a partir 
de situações reais 
e compreender 
aquelas já 
enunciadas” 
(BRASIL, 1999).

Poema do Milho 
– Cora Coralina

Colheita De Milho 
– Chitãozinho 
e Xororó

Reconhecer 
fenômenos 
das Ciências 
Naturais nos 
textos literários 
e compreendê-
los e explicá-los 
cientificamente.

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

“Compreender 
os elementos 
cognitivos, 
afetivos, sociais 
e culturais que 
constituem a 
identidade própria 
e a dos outros” 
(BRASIL, 1999).

Na Fazenda 
Paraíso - Cora 
Coralina

A festa do milho 
- Luiz Gonzaga

Eu Voltarei – 
Cora Coralina

O homem, a 
terra, o milho, a 
farinha e o pão - 
Antônio Martins

Perceber o 
alimento como 
eixo determinante 
de aspectos 
sócioculturais 
humanos.

Fonte: dados da pesquisa
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DISCUSSÃO

• MILHO: BOM PARA COMER, BOM PARA PENSAR

Há evidências botânicas, arqueológicas e genéticas de que 

a domesticação do milho teve origem no sudoeste mexicano. O 

ancestral do milho, a subespécie teosinte Zea mays parviglumis, 

tem registros de presença no início do holoceno (HASTORF, 2009; 

HEERWAARDEN et al., 2011; RANERE et al., 2009).

O contato do europeu com o milho se deu na América Central, 

por volta de 1492, sendo este alimento diferente do famoso millet, 

milho europeu, que já era tradicionalmente consumido por este 

povo na forma de polenta branca, bolachas e papas (FLANDRIN; 

MONTANARI, 1998). Cristovão Colombo levou-o à Europa em 1493 

e no fim do século XVII já era cultivado em todos os continentes 

do planeta (CASCUDO, 2004; FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

Devido ao seu potencial produtivo e valor nutricional, hoje, 

junto com o trigo e o arroz, é responsável por cerca de 60% do 

consumo de energia do mundo (NATIONAL AERONAUTICS AND 

SPACE ADMINISTRATION, 2010). A produção de suínos e aves 

dele depende, pois 70% de sua produção alimenta esses animais. 

Os humanos consomem 15% dela; o restante é usado em produtos 

não alimentícios (BRASIL, 2006b). 
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Estados Unidos, Argentina e África do Sul são os principais 

exportadores desse alimento, dos quais são grandes consumidores o 

Japão, Coréia do Sul, México e Egito (FOOD END AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2011; CONSELHO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA, 2006). Em 2010, 

produziu-se 819 milhões de toneladas no mundo e a previsão é de 

crescimento, pois seu cultivo está relacionado à produção de carnes 

e etanol, ambas em ascensão (BRASIL, 2006b).

A indústria alimentícia pode beneficiar o grão de milho a 

partir de dois métodos de processamento: a moagem seca, mais 

utilizada no Brasil (cujos subprodutos são o fubá, farinha de milho, 

farelos e óleos) ou a moagem úmida, que produz o amido. Contudo, 

esse cereal, antes utilizado especificamente na alimentação, hoje 

tem grande influência na economia mundial, por seu uso nas 

indústrias química, farmacêutica, de papel, têxtil e bélica (BRASIL, 

2006a, 2006b).

Apesar de um baixo percentual de sua produção servir à ali-

mentação humana, as populações da África Subsaariana, da América 

Latina, principalmente os mexicanos, dele extraem sua principal 

fonte de energia. No Brasil, há um alto consumo no nordeste. No 

centro-oeste e parte do sudeste, a população também o utiliza desde 

o século XIX no mingau, na canjica e no angu, comidas típicas 

desses locais (BRANDÃO, 2009; BRASIL, 2006b). Seu consumo 
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é variado: com ele se faz cuscuz, mungunzá, pamonha, polenta, 

pães, bolos, tortillas, balas, biscoitos, chocolates, geleias, sorvetes, 

maionese e cerveja (BRASIL, 2006b).  

É claro que um alimento de tamanha importância na história 

humana teve seu consumo associado ao convívio íntimo e cotidiano 

com simbolismos, sentimentos e valores. O sabor, não esqueçamos, 

está intimamente imbricado e condicionado aos saberes e pode ser 

educado, aprimorado e refinado, pois os saberes que constituem 

o capital cognitivo da humanidade seja o filosófico, o científico, o 

tradicional, o religioso ou o artístico, se articulam com a alimentação 

(COELHO, 2011). 

 Trabalhar a PASE por meio da Literatura é realizar um esforço 

a fim de conectar homem-mundo na tentativa de compreender de 

forma mais verdadeira e prazerosa a complexidade do ser humano 

(MEDEIROS, 2011; PINTO, 2006a). Sendo assim, compreende-se 

que a Literatura pode enlaçar arte e ciência para construir um 

conhecimento que promova saúde e nutrição e sentimentos de 

pertença a uma determinada cultura (PINTO, 2011).

Um exemplo dessa associação, que serviu de inspiração para este 

trabalho, é expresso em Indez, de Bartolomeu Campos de Queirós. Em 

suas linhas, a vivência familiar no interior de Minas Gerais, repleta 

de realidades, alimentos e sentimentos, leva o leitor a identificar-se 
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com os personagens, onde quer que esteja realizando a leitura, pois 

tece uma conexão com algo intrínseco à cultura humana: “Saber e 

comer eram coisas juntas” (QUEIRÓS, 2004).

• PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS 
ESCOLAS: UM BOM MOTIVO PARA PENSAR NO MILHO

A alimentação é um reflexo da identidade, do contexto em 

que cada um está inserido, da cultura que partilha e das condições 

de sua vida, ou seja, apesar de ser um importante condicionante 

da saúde, seu alcance supera o simples fornecimento de nutrientes 

(LOUREIRO, 2004).  

Promover alimentação saudável nas escolas é essencial, porque 

o predomínio das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

e processos carenciais crônicos estão intimamente relacionados à 

associação entre o prolongamento do tempo de vida, a modificação 

do padrão alimentar e a redução da atividade física, inclusive em 

crianças e jovens (FILHO; ASSIS; KAC, 2007). 

No grupo infantojuvenil a obesidade é crescente, podendo 

comprometer a saúde global dos indivíduos, o crescimento físico e 

psíquico, a autoestima e ainda afetar a aprendizagem e o rendimento 

escolar (NAVROSKI, 2006). 

A Portaria Interministerial 1.010 de 2006 e o Programa Saúde 

na Escola (PSE) refletem o interesse em promover a articulação entre 
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os setores da educação básica pública e o Sistema Único de Saúde 

(SUS) em função da ideia de que se pode aprender a reconhecer 

elementos importantes para adoção de uma vida saudável e que 

a educação pode e deve intervir nesse processo antes confiado à 

Saúde (BRASIL, 2006c, 2007).

Dentro desse contexto, as ações de educação alimentar e 

nutricional devem ser incorporadas ao projeto pedagógico das 

escolas para incentivar a aquisição de novos comportamentos e 

práticas promotoras de saúde (TORAL; CONTI; SLATER, 2009). 

Essa inserção pedagógica do tema da alimentação deve ser 

interdisciplinar, o que não é tarefa fácil. A fragmentação do saber, 

imposta pelo cartesianismo, nos impede de considerar aspectos 

históricos, éticos, culturais e sentimentais em nossas práticas coti-

dianas em nossa relação com o outro (MEDEIROS, 2011). 

Reformar esse modo de pensar é um desafio atual da educação, 

cuja prática segue centrada na exposição de conteúdos (a educação 

bancária, como denomina Freire) e na PASE há que transcender 

essa postura, por sua própria natureza interdisciplinar e transetorial 

(FREIRE, 1996).

Reconfigurar a educação requer a articulação de saberes 

e uma mudança de postura, tornando o educador um media-

dor e o educando o sujeito do conhecimento, numa prática cujo 
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aprender e ensinar se mesclam de forma homogênea (ARAÚJO, 

2011). Necessário é ainda o diálogo entre duas entidades que foram 

historicamente separadas e que buscam os porquês da vida: a ciência 

e a arte (BOHM, 2005; MEDEIROS, 2011). 

Essas ideias inspiraram algumas proposições, feitas a partir 

das áreas propostas pelos PCNs, que visam conectar a literatura 

com outros contextos do conhecer, expostas a seguir.

• LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

• LÍNGUA PORTUGUESA

Uma das competências que se espera desenvolver com essa 

disciplina é a de “considerar a Língua Portuguesa como fonte de 

legitimação de acordos e condutas sociais e como representação 

simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de 

sentir, pensar e agir na vida social” (BRASIL, 1999).

A literatura nos permite viajar por outras realidades e, com 

isso, conhecer aspectos como vocabulário, costumes, vestuário 

e trabalho que muitas vezes são deslegitimadas ou consideradas 

inferiores por não enquadrarem-se em um “padrão social”.

O poema de Cora Coralina, intitulado “Poema do Milho” 

pode ser usado na busca da compreensão de aspectos sociocultu-

rais característicos dos agricultores, inclusive o vocabulário, que 
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é muitas vezes tratado com preconceito, como se em uma mesma 

Língua não houvesse diferenças regionais simbólicas e semânticas. 

“[...]Terra arrastada com o pé,/ pisada, incalcada, mode os bichos./

Lanceado certo-cabo-da-enxada.../ Vai, vem... sobe, desce.../ terra 

molhada, terra saroia...[...]”.

Com o objetivo de valorização dessa identidade cultural 

através do uso da Língua Portuguesa, pode ser desenvolvida uma 

atividade na qual os alunos façam entrevista com seus familiares na 

busca de aspectos encontrados no texto, expressando a importância 

das raízes culturais no desenvolvimento pessoal e da sociedade. 

• EDUCAÇÃO FÍSICA

A disciplina de Educação Física deve superar a metodologia 

estanque voltada para os conhecidos fundamentos do esporte e jogo, 

utilizando práticas atraentes e diversificadas pautadas na aptidão 

física e saúde, como propõem os estudiosos da área (BRASIL, 1999). 

Nesse contexto, uma atividade que pode ser desenvolvida é a 

formação da quadrilha junina pelos estudantes, uma vez que a dança 

integra o conhecimento intelectual e a liberdade de expressão dos 

alunos (SCARPATO, 2001). Os estudantes poderiam ser motivados 

a escolher a música e a coreografia, como estímulo à pesquisa dos 

aspectos culturais da Festa Junina, que se caracteriza como uma 

comemoração religiosa em homenagem à colheita do milho, como 
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podemos ver no trecho da música “Olhinhos de Fogueira”, do autor 

Luiz Fidelis: “Explodiu meu coração/ Feito bomba no São João/ [...]

Roça de milho, roça meu filho/ Roça assim teu corpo em mim [...]”.

Essa ação permite o trabalho da consciência corporal na 

marcação de passos lentos e rápidos, simbolizando o casamento 

e o baile, respectivamente, além da transmissão da alegria pelo 

cantar. Estimula o raciocínio e a atividade física pelo prazer e pela 

apropriação do que se está fazendo, promovendo saúde a médio e 

longo prazo.

• ARTE

O ensino e a aprendizagem da arte estão voltados para amplia-

ção dos saberes dos alunos em relação à produção, apreciação e 

história expressa nas diversas modalidades artísticas, com vistas à 

formação de conceitos e práticas culturais, estéticas e comunica-

tivas fundamentais ao desenvolvimento social e ético do cidadão 

(BRASIL, 1999).

Uma das atividades que poderiam ser desenvolvidas seria a 

produção de vídeos que abordariam aspectos, como: religião, cultivo, 

culinária, fome, comensalidade e sexualidade, partindo da leitura 

de textos literários que abordassem aspectos conceituais em relação 

a cada temática, como podemos ver no poema de Cora Coralina 

“Na fazenda Paraíso”, que, entre muitos costumes das famílias 
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agricultoras de Minas Gerais, mostra os hábitos alimentares de 

seus componentes: “[...] Tia Nhá-Bá servia com abundância, canjica 

e leite, rapadura à vontade./ Comia-se ruidosamente. Repetia-se e 

ainda sobrava canjica fria e grossa,/ gelatinosa, para o demanhã 

seguinte.[...]”.

A execução dessa atividade requer muitos outros conhecimen-

tos e a interdisciplinaridade entraria como elo na exploração desse 

fazer capaz de contribuir de forma significativa para o processo de 

construção do conhecimento nas diversas áreas, como preconizam 

os PCNs (BRASIL, 1999). 

• CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA 
E SUAS TECNOLOGIAS

• BIOLOGIA

O objeto de estudo da Biologia é a vida e toda diversidade de 

manifestações que a envolve. Logo, a compreensão da natureza viva, 

a interação de seus componentes, seus fenômenos e sua função no 

mundo deve ser uma competência desenvolvida pelos educandos 

ao fim do Ensino Médio; como também, o entendimento de que a 

ciência não tem resposta definitiva para tudo, por vivermos num 

universo em constante transformação (BRASIL, 1999).
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Diego Rivera, Mujer moliendo el maiz

Nada mais razoável que trabalhar os conhecimentos dessa 

disciplina partindo da prática. Assim, a proposta seria a leitura 

inicial do poema de Cora Coralina “Poema do Milho” que fala sobre 

a reprodução do milho: “[...] Milho embandeirado/ bonecando em 

gestação./ [...]Flor feminina, esvoaçante, faceira./ Flor masculina - 

lúbrica, desgraciosa./ [...] O milharal é desfile de beleza vegetal./ [...]”.

Os alunos poderiam fazer uma visita a um milharal para 

entrarem em contato com todos os aspectos encontrados no texto 

com a ajuda do professor e do agricultor. Partindo disso, os discentes 

teriam contato com a morfologia e fisiologia das plantas. Poderia ser 



“ Sa b er e comer era m coisas juntas”:  mi lho,  l i te ratura e 
promoçã o da a l imenta çã o saudáve l  n as esco las

88

abordada a variabilidade genética obtida pela polinização, remetendo 

para assuntos atuais e discutir a transgenia, por se tratar de uma 

questão polêmica baseada em uma tecnologia humana de intensa 

intervenção no ambiente.

• FÍSICA

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), 

o ensino da física deve contribuir para a formação de uma cultura 
científica efetiva, que permita interpretar fatos, fenômenos e proces-
sos naturais, situando e dimensionado a interação do ser humano 
com a natureza como parte da própria natureza em transformação. 

Logo, uma das competências que os alunos devem obter por 

meio da disciplina é reconhecer o papel da física no sistema produtivo, 

compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 

dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

Diante disso, uma sugestão de prática seria relacionar e viven-

ciar os princípios da física na produção de derivados do milho, 

aspecto de tecnologia dos alimentos encontrado na poesia “Quirera 

com poesia”, de Jairo Pereira: 

[...]Seus grãos de ouro indo pra maquininha de quirerar,/ salti-
tantes, felizarinos, amarelizarinos./ A máquina quirera os grãos 
chegantes, como manda a peneira, se fina ou grossa./ A quirera 
fumaceia, pó de milho no ar./ A quirera quentinha saída da 
máquina,/ fumaceando o pó do milho, solar, solaríssimo.[...].
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Os alunos poderiam pesquisar como eram obtidas as farinhas 

de milho em tempos passados e hoje, reproduzir os instrumentos 

utilizados em laboratório e processar o milho. Em seguida, poderiam 

avaliar cada método e o seu potencial para produção em massa de 

alimentos junto com o nutricionista e o seu professor; como também 

aspectos sensoriais de cada farinha obtida.

• QUÍMICA

O aprendizado em Química deve possibilitar ao aluno além 

da compreensão das transformações químicas dos elementos, a 

relação destas com o mundo para integração com saberes populares, 

entre outros preconcebidos. Por isso, “reconhecer as relações entre 

o desenvolvimento científico e tecnológico da química e aspectos 

sociopolíticos e culturais” é uma das habilidades a ser desenvolvida 

pelo estudante na disciplina (BRASIL, 1999).

Assim, o desenvolvimento de uma oficina culinária com 

preparações típicas do milho seria uma chance de integrar saberes 

da disciplina aos da cultura alimentar de algumas regiões do país. A 

leitura de alguns textos literários, como a música “Quebra de Milho”, 

de Renato Teixeira, possibilita conhecer algumas preparações para 

posterior escolha e pesquisa das transformações químicas sofridas 

pelos alimentos. “[...] Mês de janeiro,/ comer milho assado/ Mingau 

e angú/ no mês de fevereiro/ Na palha verde/ enrolar pamonha/ E 

comer cuscuz/ durante o ano inteiro[...]”. 
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Algumas comidas que poderiam ser elencadas para preparar 

e ver as modificações no grão de amido é a farinha, o cuscuz e a 

canjica já que poderia ser abordada a discussão sobre dextrinização, 

hidratação, gelatinização e retrogradação, respectivamente.

• MATEMÁTICA 

Uma das competências propostas pelos PCNs no campo 

da contextualização sociocultural é “desenvolver a capacidade 

de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção do real” 

(BRASIL, 1999). Esta abordagem sugere o uso de distintas formas de 

conhecer, como é preconizado pelo Programa de Etnomatemática 

que propõe diversas maneiras de explicar, entender, lidar e conviver 

com diferentes contextos naturais e socioeconômicos da realidade 

a partir da compreensão da dinâmica cultural das manifestações 

matemáticas (D’AMBRÓSIO, 2005).

Ao ler o poema “O milho verde”, de Paulo Gondim, perce-

bemos um contraste: a fartura de alimentos e a fome: “[...]E todos 

comeram, com gosto/ Um banquete divino!/ Todos – homem, 

mulher e meninos/ Vários meninos/ E se fartaram/ E celebraram/ 

A mesa farta/ E venceram a fome [...]”.

Pode-se provocar uma reflexão acerca do volume total de alimen-

tos produzidos no mundo e a fome vivida por milhares de indivíduos. 

A partir daí, propor cálculos que embasem campanhas para redução 

do desperdício de alimentos na escola e nos lares, mensurando a 
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quantidade desperdiçada, quantas pessoas poderiam ser alimentadas 

e o custo financeiro disso. Como também, permanentemente mostrar 

a melhoria do desperdício devido à mudança de práticas. Tudo isso 

apresentado em forma de gráficos e tabelas à comunidade escolar.

• CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

• HISTÓRIA

A História permite o entendimento de problemáticas contem-

porâneas por observação e ponderação de sua evolução histórica, 

servindo como substrato de reflexão sobre a necessidade de mudança 

ou continuidade, além de contribuir para a construção de laços de 

identidade e cidadania (BRASIL, 1999).  

A disciplina permite que o estudante estabeleça relações entre 

continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos 

históricos. Também é possível pesquisar aspectos históricos e cul-

turais que fizeram do milho um dos cereais mais produzidos no 

mundo. A leitura de “A Lenda do Milho”, de Barbosa Lessa, mostra 

que esse alimento está inserido na cultura dos indígenas e instiga 

a procura do milho como cultura de outros povos e civilizações.

[…] Na primavera seguinte, como por encanto, na sepultura 
de Auaty (assim se chamava o índio) brotou uma linda planta 
de grandes folhas verdes e douradas espigas. Em homenagem a 
esse índio sacrificado em benefício da tribo, os guaranis deram 
o nome de Auaty, ao milho, seu novo alimento.



“ Sa b er e comer era m coisas juntas”:  mi lho,  l i te ratura e 
promoçã o da a l imenta çã o saudáve l  n as esco las

92

Diego Rivera, La fiesta del maiz
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• GEOGRAFIA

A Geografia atualmente possui um novo significado, trans-

cendendo a descrição de informações sobre a Terra e o Homem 

para assumir uma postura crítica, pautada na compreensão das 

relações econômicas, sociais e políticas e suas práticas no espaço. 

Uma das habilidades a ser desenvolvida pelo aluno na disciplina é 

identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações 
naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu ‘lugar-
-mundo’, comparando, analisando e sintetizando a densidade 
das relações e transformações que tornam concreta e vivida a 
realidade (BRASIL, 1999).

Nessa perspectiva, a insegurança alimentar abordada no poema 

“O Milho Verde”, de Paulo Gondim, se coloca como objeto de estudo 

dessa disciplina para o entendimento dos determinantes sociais, 

políticos e econômicos do escândalo social que é a fome (GEORGE, 

1978). “[...] Grãos de milho, caroços de milho/ Contraste da fome, para 

matar a fome/ Enfim o milagre!/ E vi meu pai sorrir, agradecer a Deus 

/ Sua prole seria alimentada/ Ouviria os gritos alegres de seus 

filhos. [...]”.

A socialização de textos relacionados à temática, como o 

poema “João Boa-Morte”, de Ferreira Gullar, pode, ainda, promover 

um olhar reflexivo e crítico sobre as desigualdades sociais e o papel 

do sujeito como agente de transformação. 
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• SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA E POLÍTICA

Esses conhecimentos promovem um melhor entendimento da 

relação indivíduo-sociedade, construindo cidadania pela decodifi-

cação da complexidade social e pela compreensão e valorização das 

diferentes manifestações culturais, respeitando o direito à diversidade, 

enquanto princípio estético, político e ético que supera conflitos do 

mundo atual (BRASIL, 1999).

A leitura de obras literárias que apresentem o milho no coti-

diano de diversos grupos sociais desenvolve um sentido de perten-

cimento identitário, que poderá levar à ruptura de preconceitos, 

por encontrar algo comum entre os agrupamentos humanos em 

meio à diversidade. 

Algumas sugestões são: “A festa do milho”, de Luiz Gonzaga; 

“O homem, a terra, o milho, a farinha e o pão”, de Antônio Martins 

e “Na Fazenda Paraíso”, de Cora Coralina. 

• FILOSOFIA

O estudo da Filosofia problematiza assuntos relacionados à 

nossa existência, contribuindo significativamente para construção 

de cidadãos ativos socialmente. Com ele, espera-se desenvolver a 

competência de “debater, tomando uma posição, defendendo-a a 

partir de uma argumentação e mudando de posição face a argu-

mentos mais consistentes” (BRASIL, 1999). 



“ Sa b er e comer era m coisas juntas”:  mi lho,  l i te ratura e 
promoçã o da a l imenta çã o saudáve l  n as esco las

95

O poema “O Plantador de Milho”, de Daudeth Bandeira, é 

um exemplo de texto literário que permite uma reflexão sobre o 

preconceito que gira em torno da apropriação dos indivíduos das 

suas tradições culturais:

 [...] No dia que registrei/ O meu filhinho mais novo/ O juiz estava 
nervoso/ Brigando no meio do povo/ Me chamou de maltrapilho/
Sujo, plantador de milho/ E disse mais uma piada/ Dessas que 
a boca não cabe:/ Matuto pobre só sabe/ Fazer menino e mais 
nada./ [...].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é notória a possibilidade e a necessidade 

de conjugação de saberes humanísticos e científicos em prol do 

desenvolvimento de instrumentos efetivos de educação alimentar 

e nutricional para promoção da saúde. Sendo assim, espera-se que 

essas ideias fomentem outros estudos, inclusive relatos de expe-

riência, para que a PASE supere práticas tradicionais, tornando-se 

uma conexão entre o comer e o existir, biológica e socialmente.
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INTRODUÇÃO

A Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas (PASE) 

impulsionada pela portaria 1010 (BRASIL, 2006) lançou aos educa-

dores e nutricionistas o desafio de realizarem trabalhos interdisci-

plinares nesse espaço educativo, visando uma melhoria do estado 

nutricional da população brasileira, cujas evidências epidemiológicas 

demonstram uma tendência ao sobrepeso e à obesidade (BRASIL, 

2010).

Seria equivocado pensar que se trata de uma empreitada 

simples. Pesquisadores de países desenvolvidos — que padecem 

com cerca de 80% da carga global de DCNT e 85% de doenças 

do aparelho circulatório (BRASIL, 2004, p. 43) —, avaliam com 

descontentamento ações desenvolvidas em escolas junto à crianças 

e adolescentes.

Projetos que envolveram uma importante soma de recursos 

humanos e financeiros não alcançaram o êxito esperado: a obesidade 

segue crescente nessas faixas etárias, os alunos continuam não 

realizando o desjejum, não consumindo regularmente alimentos 

saudáveis — em especial pescado, frutas, legumes e verduras —, e 

optam por uma alta ingestão de alimentos industrializados de baixo 

valor nutricional. Os pesquisadores, contudo, afirmam que, apesar 

de não ser simples, algo deve ser feito, em especial buscando-se 
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territórios ainda não explorados (ANDERSEN, 2012; DEBUCQUET, 

2012; CABRERA, 2012).

Um aspecto interessante a ser ressaltado, e que tem sido pouco 

trabalhado na educação alimentar e nutricional nas escolas, é o fato 

de gastarmos cada vez menos tempo cozinhando e de sentarmos 

cada vez menos à mesa com nossos familiares.

Desfrutar a comensalidade em família passou a ser algo raro. 

Vale lembrar que esta instituição “provavelmente se estabeleceu 

no dia em que um homem dividiu o animal que tivesse caçado 

com uma determinada mulher e seus filhos” (ISHIGE, 1987, p. 18). 

Esse ato, comer em família, é significativo na adoção de práticas 

alimentares saudáveis.

Comensalidade, termo latino derivado da palavra mensa, 

significa “conviver à mesa”, não abrangendo apenas o que se come, 

mas como se come. Alguns autores chamam atenção para a impor-

tância do comer junto para a redução da obesidade. 

Fernandez-Armesto (2002, p. 5) acredita que a ascensão da 

obesidade é “[...] um sintoma de perturbações mais profundas em 

nossos hábitos alimentares. É o sinal externo e visível de um desastre 

social profundo: o declínio da refeição [...]”. 

Monica Mateu (2012) chama atenção para os “órfãos de cozi-

nha”, ou seja, crianças que nunca cozinharam com seus pais. Lembra 
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que hoje, na Holanda, as pessoas gastam em média 17 minutos ao 

dia em uma cozinha e argumentam pela ampliação desta atividade, 

uma vez que cozinhar e comer juntos pelo menos 3 vezes por 

semana, segundo pesquisas, previne os jovens da drogadição e de 

outras enfermidades, como as doenças crônicas não transmissíveis.

“Tirar a criança da cozinha é condená-la a um exílio que a 

afasta dos sonhos que jamais conhecerá. Os valores oníricos dos 

alimentos se ativam quando se acompanha sua preparação [...]. 

Feliz o homem que, em criança, ‘ficava em volta’ da dona de casa” 

(BACHELARD apud GIARD, 1996, p. 259).

Nota-se, portanto, que trabalhar a PASE junto a crianças e 

adolescentes não pode limitar-se à medição de parâmetros antro-

pométricos e realização de palestras sobre as vantagens do alimento 

saudável. A comensalidade que produz saúde no seu significado 

mais amplo — ou seja, aquele que engloba aspectos ambientais, 

biológicos, culturais, sociais e econômicos —, depende do exercício 

da convivialidade.

Há que se associar esses dois conceitos e discuti-los. A con-

vivialidade se traduz pela capacidade de promover e atuar com 

tolerância em uma sociedade, bem como oportunizar e vivenciar 

trocas recíprocas entre pessoas e grupos. A comensalidade, por 

sua vez, é um conceito distinto, pois nela está inserida a inclusão 

e a exclusão, permitindo a eclosão das questões identitárias e está 
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associada à forma como se comportam aqueles que comem no 

mesmo espaço, abertura para com novos sabores, novas formas 

de preparo e também para com o outro.

Em atividades de educação alimentar e nutricional desen-

volvidas por nós, em escolas públicas no município de Natal, 

observamos atitudes de exclusão, humilhação, segregação e criação 

de estigma em relação aos consumidores da alimentação escolar, 

inclusive em relação aos alimentos próprios da cultura nordestina, 

como é o caso do cuscuz de milho. 

Alunos que podem pagar por produtos pouco nutritivos, como 

salgados e refrigerantes vendidos, em geral, nas portas das escolas, 

rotulam os que não podem fazê-lo como “comedores de cuscuz”. Tal 

alcunha passa a representar humilhação, obrigando àqueles que se 

envergonham de comer a alimentação escolar a fazê-lo escondido, 

em locais inadequados, isolados do tão saudável convívio social e 

afetivo no momento da refeição.

Esse gesto expressa o desejo de saciar a fome biológica e social, 

ou seja, satisfazer o corpo que necessita do alimento e não provar do 

desafeto, ocultando o consumo considerado humilhante por revelar 

uma precária condição de existência, mesmo que a preparação ingerida 

seja melhor em termos nutricionais. 

Esse é apenas um exemplo que demonstra a necessária 

promoção da convivialidade e, segundo pensamos, o estímulo à 
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comensalidade. Conhecer suas origens e seu propósito poderia ser 

uma porta de entrada para este exercício. 

A alimentação fornece energia e substâncias fundamentais 

para o desenvolvimento do corpo, sendo um importante veículo de 

produção da saúde. E, ao contrário dos outros animais, os humanos, 

ao alimentarem-se, criaram “um sistema repleto de simbologias, que 

envolve representações sociais, sexuais, políticas, éticas, religiosas” 

(NIEBLE, 2010). Porém, infelizmente, nem sempre desfrutamos da 

convivialidade e cabe também à escola ajudar crianças e jovens a 

desenvolvê-la junto aos seus amigos e familiares. 

O fato é que é necessário sair do “lugar comum” para educar 

para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, seja a ingestão 

de alimentos adequados ou a tomada de atitudes sociais que gerem 

harmonia e saúde mental por meio da alimentação.

Como já foi discutido, falar das vantagens de alimentos saudá-

veis, de sua composição química, mostrar pirâmides alimentares etc., 

são estratégias que não têm se mostrado exitosas.  Buscar as raízes 

do significado do “comer junto” em nossa sociedade poderia dar-nos 

pistas de que caminho seguir para a melhoria da convivialidade 

por meio da comensalidade, visando o estabelecimento de práticas 

que promovam melhor alimento para o corpo e para o espírito.

Elegemos, então, o retorno como via: fomos ao berço da 

civilização ocidental, a Grécia, tentando uma aproximação entre 



Mito,  educa çã o e comensa l ida de:  a cep ip es p a ra greg os e tro ia n os

107

passado e presente, ciência e mito, convivialidade e comensalidade. 

Essa civilização apresenta a maior quantidade e diversidade de mitos 

que não foram resguardados apenas na oralidade, o que permitiu a 

expressão da história de seu povo, deixando-nos inúmeras narrativas 

de heróis e deuses (MITOLOGIA, 1976).

A mitologia grega foi objeto de trabalho de educadores, 

filósofos, historiadores, artistas etc. e o êxito de atividades peda-

gógicas realizadas a partir dela é facilmente encontrado em 

relatos de professores. Pensando nisso, indagamo-nos: é possível 

promover uma reflexão em jovens e crianças sobre a alimentação 

contemporânea por meio das narrativas mitológicas? 

A ideia é discutir a mitologia grega e pensar a partir dela 

sobre os mitos criados na contemporaneidade que incidem sobre 

as escolhas dos indivíduos e seus estilos de vida. Hoje, o “tempo 

escasso”, a “velocidade”, o “progresso”, a “comida de adolescente” 

e a “comida rápida” não seriam mitos que nos tornam menos 

saudáveis? Seria possível refletir sobre o equívoco que é a trans-

formação da história em mito? Ou seja, discutir a possibilidade 

de mudança da cosmovisão prevalente na sociedade ocidental 

atual — baseada em valores pautados na economia —, por outras 

fundadas em valores que resultem em mais saúde individual, 

social e ambiental. Em outras palavras, seria possível ajudar 

os estudantes a enxergarem que grande parte das coisas que 
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pensamos e fazemos (inclusive nossas escolhas alimentares sobre 

o quê e como comer) é fruto de uma construção histórica que 

nós, desatentamente, transformamos em mito?

O texto agora apresentado é fruto deste trabalho, cujo obje-

tivo foi discutir a contribuição do uso da mitologia na Promoção 

da Alimentação Saudável nas escolas, tendo como fio condutor 

a importância da comensalidade como elemento de estímulo à 

convivialidade. 

METODOLOGIA

Realizou-se uma análise cujo corpus foi a literatura rela-

cionada à mitologia. Foram utilizados materiais disponíveis em 

forma impressa e digitalizada, bem como aqueles constantes nos 

bancos de dados do SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e 

Google Acadêmico. Foram selecionados textos da cultura grega que 

abordavam assuntos relacionados à alimentação e comensalidade. A 

análise do material coletado foi feita através da análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977), de acordo com três fases que compõem essa 

técnica: 1) Pré-análise, ou seja, fase em que foi realizada uma leitura 

flutuante dos materiais; 2) Exploração do material, momento no 

qual os mitos que tratavam do tema foram eleitos para compor a 

análise; 3) Tratamento dos dados, inferência e interpretação, quando 

elegemos os mitos que se relacionavam às questões que consideramos 
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mais relevantes em relação à convivialidade e estabelecemos as 

categorias e refletimos sobre elas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A leitura do corpus fez emergir duas formas de expressão da 

comensalidade, que acreditamos serem importantes pedagogica-

mente, quando pensamos uma educação alimentar e nutricional que 

vise a aproximação entre as pessoas, ou seja, a convivialidade. Foram 

elas: a comensalidade como expressão do convívio e comensalidade 

como expressão de uma conduta moral.

Quadro 1: Relação entre aspectos da comensalidade e mitologia grega

FORMAS DE EXPRESSÃO 
DA COMENSALIDADE 

EXEMPLOS DE TEXTOS ALUSIVOS

Convívio

A Odisséia

O nascimento de Afrodite

O mito da hospitalidade de Filêmon e 
Báucis

Conduta moral
Midas: o toque inglório do ouro

O rei Tântalo e o castigo eterno

Fonte: quadro construído pela seleção de alguns mitos da cultura grega que 
abordam direta ou indiretamente assuntos relacionados à alimentação e à 
comensalidade.

A comensalidade como prática importante para a cultura 

humana, seus indícios na mitologia grega e a possibilidade de ela ser 
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usada pedagogicamente para favorecer a convivialidade será discutida 

em seguida, conforme as categorias acima descritas. 

• GREGOS OU TROIANOS: SOMOS TODOS COMENSAIS

Da narrativa da guerra de Tróia surgiu o dito “impossível 

agradar a gregos e troianos” para expressar algo que não satisfaz 

a todos. Neste texto, parte-se da concepção de que a vivência da 

comensalidade é universal, uma vez que em todas as culturas os 

seres humanos se reúnem para comerem juntos, pelas mais diversas 

razões que se apresentam e das mais variadas formas, ou seja, a 

comensalidade é uma forma de sociabilidade presente na vida de 

todos, ou metaforicamente falando, na vida de “gregos ou troianos”. 

A comensalidade como uma forma de convivialidade foi 

observada em várias sequências mitológicas oriundas da civilização 

grega, sendo o desejo, o direito e o apreço por elas expressos das 

mais variadas formas.

• COMENSALIDADE COMO FORMA DE CONVIVIALIDADE

Hábitos alimentares são as maneiras como os seres humanos 

ou a comunidade escolhem, consomem e aproveitam os alimentos 

disponíveis, abrangendo os sistemas de produção, armazenamento, 

elaboração, distribuição e consumo de alimentos presentes no 

cotidiano (HARDT; SOUZA, 2002).
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Symposium grego

Braga (2004) afirma que a cultura alimentar é constituída 

de hábitos cotidianos compostos tanto por hábitos novos quanto 

tradicionais. A cultura influencia a forma como os indivíduos se 

alimentam e sentem os sabores dos alimentos, pois, de acordo 

com Cascudo (1983, p. 428), “todos nós possuímos os corpúsculos 

gustativos disseminados na língua e na abóbada palatina, mas 

depende do nível da cultura grupal o sentido do gosto, a sensação 

do prazer na alimentação”. 

Na Grécia, os homens acreditavam que seus hábitos alimen-

tares e a reunião à mesa serviam justamente para diferenciá-los dos 

“bárbaros”, pois, para eles, os rituais daqueles povos apresentavam 

etiqueta não reconhecida e/ou utilizada por povos limítrofes e 

atrasados. Ser civilizado não significava comer apenas quando se 

sentia fome ou para satisfazer uma necessidade elementar do corpo: 

era apresentar boas maneiras à mesa, socializar-se com pessoas que 
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se aproximavam ou se assemelhavam compartilhando alimentos, o 

que definia o status social dessas pessoas (ALIMENTAÇÃO..., 2010).

A Odisséia, texto reunido sob o nome de Homero, relata as 

viagens e aventuras de Ulisses, herói da guerra de Tróia, que nela 

passou 10 anos e levou mais 17 para conseguir voltar a Ítaca. É um 

texto cujas sequências mitológicas demonstram a importância da 

comensalidade como elemento de convivialidade. 

Fragmentos que falam do comer junto, como “Em seguida, 

pôs-lhe diante uma bela mesa com açafate de pão e uma taça de 

vinho, para beber quando o coração o incitasse. Os convivas esten-

diam as mãos para as iguarias dispostas diante deles” (HOMERO, 

1960, p. 138), são recorrentes, contando-nos situações nas quais os 

viajantes desfrutam de uma refeição comunal. Só para dar uma ideia, 

nos versos de A Odisséia ocasiões relacionadas à mesa aparecem 

56 vezes. Vinho e pão, alimentos que para os gregos revelavam sua 

civilidade, estão envolvidos em 86 e 27 citações, respectivamente. 

A Odisséia, assim como outros mitos, pode ser pesquisada 

pelos alunos, no intuito de provocar-lhes uma reflexão sobre a 

importância do comer junto, ou seja, interrogarem-se sobre de que 

forma a comensalidade pode ser vista como ponte para as interações 

sociais, bem como elemento para a pacificação das relações, mediada 

pelos alimentos e os rituais que os cercam (BORGES, 2010). Podem 

também servir de elementos de reflexão do conceito de civilidade 
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e de como tal noção se presta muitas vezes à exclusão do diferente, 

fortalecendo uma identidade fechada.

Em educação alimentar e nutricional fala-se muito em mudar 

hábitos; porém, fazê-lo é uma tarefa complexa. “O hábito fornece a 

direção e a especialização da atividade que faltam no equipamento 

biológico do homem, aliviando assim o acúmulo de tensões resul-

tantes dos impulsos não dirigidos” (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

Mantê-lo liberta o indivíduo da necessidade de tomar decisões, ou 

seja, é menos trabalhoso fazer o que se tem feito sempre. A pergunta 

é: o que tem sido feito sempre é o melhor que podemos fazer por 

nós mesmos enquanto indivíduos e sociedade?

Apoiar estudantes à mudança de hábitos arraigados para 

adoção “de atos e atitudes que visam à manutenção da saúde e 

qualidade de vida” (BRASIL, 2008) requer o uso de estratégias 

educativas complexas, pois este conjunto engloba uma série de 

atitudes como alimentação adequada e balanceada, convívio social, 

atividades ocupacionais prazerosas e busca de estratégias para 

a diminuição do estresse, como a realização de atividade física. 

A comensalidade pode atuar positivamente nas três primeiras, 

simplesmente pelo fato das pessoas sentarem para comer juntas. 

Caberia aqui a reflexão a respeito de quais mitos contemporâneos 

estão incidindo sobre nossos hábitos que afastam a comensalidade 

de nossa vivência. Como mudar esse hábito?
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Mas não é somente no cotidiano da viagem de Ulisses que a 

convivialidade por meio da comensalidade se expressa. Os momen-

tos de regozijo são extremamente marcados pelo comer junto. A 

título de exemplo, há a passagem na qual Homero (1960, p. 38) 

nos conta: “Chegaram à assembleia dos Pílios e aos bancos, onde 

Nestor estava sentado com os filhos: seus companheiros em volta, 

preparavam o festim, ora assando talhadas de carne, ora elevando-as 

em espetos”. Esse termo — festim — é citado não menos que 16 

vezes em A Odisseia, mostrando a frequência dessa prática. 

As festividades são intervenções criadas de acordo com as oca-

siões vividas pelas sociedades, remetendo às finalidades específicas, 

mas compondo sempre um meio de comunicação com a natureza 

humana e social e, mesmo, com a natureza biológica (AMARAL, 

1998). São momentos de reunião e fortalecimento dos laços sociais, 

onde se instala o clima da descontração e despreocupação. De 

acordo com Duvignaud (1983), a festa evidencia a libertação de si 

mesmo vivenciada pelos grupos humanos. 

Em todas as culturas encontramos registros da alimentação 

relacionada aos festejos, caracterizada por celebrações acompa-

nhadas por banquetes, seja para criar laços, reforçar os antigos, 

venerar os deuses ou simplesmente vivenciar o prazer do convívio. 

Na Grécia, o jantar, que era a principal refeição, prolonga-

va-se em caso de festas num symposion. Nessas ocasiões, o prazer 
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gastronômico, as reflexões filosóficas e as oportunidades de aprendi-

zagem se complementavam (PINTO, 2006). Platão, como nos lembra 

Jaeger (1995, p. 1309), defendia a pedagogicidade do banquetear, 

afirmando ser essa uma prática “útil, sempre que nele reine um 

fino sentido acadêmico”.

A Paideia era uma meta educacional grega, que reunia 

civilização, cultura, tradição e literatura na busca de um ideal de 

humanidade. A refeição comunal adquiria um caráter educativo, 

pois era uma oportunidade dos mais jovens ouvirem os relatos 

das glórias dos antepassados e serem lembrados da superioridade 

que acreditavam ter em relação a outros povos, tendo em mente 

a civilidade que, segundo eles, deveria expressar-se também no 

quê e quanto comer e beber, demonstrando ser mais importante o 

domínio de si do que sobre os outros.  

Outros registros de festejos, relacionando convivialidade e 

comensalidade, podem ser pesquisados. Um exemplo é a festa reali-

zada no Monte Olimpo, na qual em regozijo ao nascimento da deusa 

da beleza e do Amor, Afrodite, os imortais riam e banqueteavam-se 

com taças de ouro contendo néctar abundante (MITOLOGIA, 1976). 

Em todos eles a comensalidade é vista como fator de agregação, 

reunião e sagração. 

As festividades são componentes importantes das relações 

sociais e podem ser, como vimos acima, uma oportunidade de 
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educar. A educação para o ócio é necessária e considerada secundária 

pela escola. Segundo o sociólogo Domenico de Masi, um jovem 

de 20 anos tem diante de si uma perspectiva de 530 mil horas de 

vida e apenas 80 mil de trabalho (LUCCI, 2002). A escola deve 

se preocupar em educar para além do mundo do trabalho, pois 

está educando para apenas 1/7 da vida das pessoas. Educar para a 

escolha de bens culturais de qualidade, como um bom filme, um 

bom livro, conviver de forma prazerosa com os amigos e as demais 

pessoas, deveria também ser uma das abordagens feitas na escola. 

Despertar para a importância da comensalidade pode ser um veículo 

provocador de todas essas atitudes. Valorizar a produção artesanal 

de alimentos, a convivialidade na cozinha, na família, entre amigos, 

pode fortalecer laços dos jovens com seu mundo, sua cultura e com 

a Terra que habitam.

Pode-se observar que seja na cotidianidade, em situações de 

festejo ou na expressão da hospitalidade, a convivialidade pode ser 

desfrutada por meio da comensalidade que, sem dúvida, pode fazer 

pensar sobre a importância do quê, do como e do porquê comemos. 

Refletir sobre essas simples questões pode ajudar crianças e jovens 

a optar pelo que comem de forma mais consciente.
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• COMENSALIDADE E CONDUTA MORAL

Foliões em um vaso grego

É difícil falar de convivialidade sem pensar em uma dimensão 

importante que possui: a hospitalidade. A palavra hospitalidade 

deriva do francês hospice, significando “dar ajuda/abrigo aos via-

jantes” (WALKER, 2002). Ela define-se como o ato de acolher ao 

outro e agregá-lo a uma sociedade que difere de suas origens, além 

de estabelecer uma analogia importante com a sociabilidade. É um 

ritual básico das relações humanas, sendo os banquetes importantes 

no vínculo entre a hospitalidade e a comensalidade (CAMPOS, 

2006; FRANCO, 2001).

A hospitalidade está presente em vários mitos gregos, bem 

como em outras culturas, representando geralmente a visita de um 

deus à casa de um mortal para testá-la. Na literatura grega, existe 
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a denominada Héstia, deusa da hospitalidade que está relacionada 

com Hermes, o deus peregrino, aquele que é recebido, o “hóspede”.

Boff (2005, 2006), em Virtudes para um mundo possível, 

trabalha a questão da mitologia relacionada à conduta moral e cita 

um exemplo sobre a importância da hospitalidade na mitologia 

grega ao lembrar a narrativa em que Zeus e Hermes disfarçaram-se 

de pobres e foram ao reino dos mortais testá-los. Seus pedidos de 

ajuda eram respondidos com maus-tratos e ofensas até encontrarem 

Filêmon e Báucis, um casal pobre que vivia em uma choupana 

rústica, mas em paz, pois se ajudavam mutuamente. Acolheram 

aos deuses lavando seus pés, dando-lhes água e comida ainda 

que as tivessem em pequena quantidade. Ofereceram a própria 

cama, a única que havia no casebre, para os hóspedes que então se 

comoveram. Os deuses revelaram as suas verdadeiras identidades 

e a choça foi transformada num templo de mármore, no qual os 

anfitriões desejaram servir enquanto lhes restasse vida. 

Segundo García (2008) os rituais nos quais estão envolvidos os 

alimentos, as formas de hospitalidade e a participação nas refeições 

e banquetes são fundamentais para a organização da vida e para 

regular as relações sociais. Dessa forma, educar para a hospitalidade 

é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

solidária e a comensalidade como uma via para a sua expressão 
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pode mais uma vez ser um elemento de reflexão importante por 

meio da mitologia. 

A presença significante de atos de má índole em várias histó-

rias da mitologia grega revela-nos que eles estão ali por um motivo: 

ensinar ao ser humano acerca de condutas éticas que devem conduzir 

suas ações. Esses exemplos que não devem ser seguidos, resultando 

em desonra ou desgraça para seus feitores, são contados das mais 

variadas formas e contemplam uma série de temas. 

Em relação à alimentação, podemos citar, como por exemplo, 

a história de Tântalo que convidou os imortais do Olimpo para um 

banquete em seu palácio. Estes não imaginavam suas más intenções, 

apesar dos inúmeros erros que ele já cometera. As iguarias postas 

nos pratos dos divinos evidenciavam enormes porções de carne. 

Os imortais contemplam o prato e não se movem, com exceção 

de Deméter, que nada percebe e serve-se de sua parte. Ao provar 

o alimento, nota ser carne humana; o anfitrião servira o corpo de 

seu filho. Os deuses o enviaram ao Tártaro como punição. Com 

água pelos joelhos não podia saciar sua sede eterna, pois o líquido 

fugia-lhe da boca; com árvores cobertas de frutas ao lado não 

podia aplacar sua fome, pois os galhos escapavam-lhe das mãos. 

Assim, ele sonhava com assados e néctares dispostos numa grande 

mesa, porém nunca poderia alcançá-los por mais que se esforçasse 

(MITOLOGIA, 1976).
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Há também outro lado da hospitalidade: aquele que, ao con-

trário do que vimos anteriormente, não é uma conduta de acordo 

com a moral e com o propósito de promover o acolhimento, mas 

visando a vantagem pessoal, como na ação do rei Midas. Conta o 

mito que Sileno, fiel seguidor de Dioniso, foi surpreendido pelos 

camponeses e levado à presença do monarca. O soberano ambi-

cioso, vislumbrando a possibilidade de tirar algum proveito disso, 

preparou-lhe uma grande festa. Assim, durante dez dias e dez noites 

o palácio real abrigou o hóspede, onde danças, cantos, vinhos e 

iguarias marcaram a passagem do tempo (MITOLOGIA, 1976). 

Vale lembrar que o fim do Rei Midas foi a fome e a sede insaciáveis. 

Por castigo divino, tudo o que ele tocava virava ouro, devido a sua 

desmedida ganância.

Como podemos ver, essas histórias são capazes de gerar 

padrões de comportamento que garantem a evolução psíquica e 

social, apresentando importância no desenvolvimento individual e 

coletivo (FRAGOSO, [20--]). Discutir essas histórias pode funcionar 

como um elemento de reflexão que desperte a discussão mais 

acurada sobre a necessidade da ética como elemento norteador 

das ações humanas.

“Falar de educação moral é desenvolver a capacidade do indi-

víduo para pensar e atuar autonomamente tendo como parâmetro 

a justiça e a equidade” (ORTEGA; MÍNGUEZ, 2001, p. 24). 
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No relatório Delors, documento da UNESCO que trata da 

educação no século XXI, o pilar ressaltado como o mais importante 

foi o “aprender a viver junto”. Trata-se “de aprender a viver junto 

conhecendo melhor aos demais, sua história, suas tradições e sua 

espiritualidade, e a partir daí criar um espírito novo que impulsione 

a realização de projetos comuns, ou a solução inteligente e pacífica de 

inevitáveis conflitos [...]” (DELORS, 2010, p. 16). Outro documento 

publicado pela UNESCO, Os setes saberes necessários à educação do 

futuro, elaborado por Edgar Morin, trata também de um aspecto 

importante em termos de convívio que é “ensinar a compreensão”. 

O autor afirma que “a educação para a compreensão está ausente 

do ensino” e que “[...] o desenvolvimento da compreensão pede a 

reforma das mentalidades” (MORIN, 2000, p. 16-17).

O mito como porta de entrada para o conhecimento, por 

promover ativamente o processo de reflexão, pode estar presente 

na educação que pensa a alimentação em relação ao cultivo de 

hábitos alimentares saudáveis, à educação e modos corretos de ser 

portar à mesa, aos princípios éticos que permeiam a produção de 

alimentos — sua distribuição e consumo — e à importância do ato de 

comer junto. Todos esses aspectos podem ser apresentados de forma 

prazerosa, propiciando a reflexão e a construção de uma atitude 

alimentar assentada no enraizamento da pessoa com sua cultura, 
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no respeito ao meio ambiente e às outras pessoas, no estímulo à 

convivialidade, na vivência prazerosa da comensalidade.

É importante também deixar claro ao falar dos mitos, que 

“a palavra grega mythos é uma palavra ligada ao verbo mythevo, 

que significa criar uma história imaginária” (STIGAR, [20--], p. 1), 

passando a significar “fábula”, “história” e “lenda” em português 

(WILLIS, 2007). Vale salientar, contudo, que o significado de “mito” 

é distinto desses outros termos que parecem seus sinônimos, uma vez 

que os vocábulos fábula, história e lenda remetem a uma invenção, 

uma criação que, ao ser ouvida, é interpretada como tal. O mito, 

por sua vez, é decodificado como uma verdade, embora essa só 

pertença ao povo que o criou. Essa “verdade” serviu para forjar no 

seio das sociedades um modelo de pensamento e comportamento, 

e serve ainda hoje como tal, uma vez que os mitos ainda são criados 

e circulam na contemporaneidade modelando nossos pensamentos, 

como já discutimos. 

Aqueles que pensam a educação contemporânea tentam 

superar o modelo de absorção de informações desvinculadas da 

vivência — como conceitos, fatos e procedimentos apresentados de 

forma abstrata, que desvinculam o ser humano do pensamento e da 

reflexão — e buscam a construção de um conhecimento elaborado 

por meio de formas de ensino e aprendizagem mais complexas, 
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que para além de ampliar o capital cognitivo do indivíduo, visem 

a transformação, a mudança individual e social. 

Pensar nos mitos como elementos importantes para a educa-

ção faz parte dessa visão do educar. Sabe-se que “o conhecimento 

racional, compreendido como fundamento ou guia do homem 

nos campos da investigação e indagação acerca de todas as coisas, 

não é a primeira e nem tão pouco a única forma de conhecimento 

possível” (PECHULA; RIBEIRO, 2008). O mito é fantasia ao mesmo 

tempo em que se trata de algo concreto. É a “extensão do anseio, do 

desejo do ser humano de explicar e ser explicado, de entender e ser 

entendido” (BRASIL; DMENGEON, [20--]) e explicar e entender 

são elementos importantes para a adoção de valores significativos 

na construção de uma sociedade mais justa.

Educandos e educadores podem, por meio dos mitos, entender 

e relacionar os fatos históricos com as narrativas e tomá-los como 

fonte de enriquecimento de diversas tradições culturais (PECHULA; 

RIBEIRO, 2008), mas, podem ir além, refletindo, a partir deles, 

sobre a contemporaneidade, o cotidiano, ajudando o ser humano 

a se construir como pessoa, a construir a sociedade que pertence 

e a discutir, inclusive, os mitos que estão sendo criados a cada 

momento e que incidem diretamente sobre a saúde das pessoas e 

do meio ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Adentrar na mitologia grega nos fez acreditar quão promissora 

pode ser sua exploração como elemento pedagógico para pensar 

a alimentação contemporânea. Neste trabalho, vislumbramos a 

possibilidade de pensar, por meio da mitologia, a comensalidade 

— seja em relação à questão do convívio ou em relação às questões 

de conduta moral — como estratégia para convivialidade humana.

Se o mito estimula o interesse, a reflexão, a fantasia e a habi-

lidade cognitiva, pode ser um elemento capaz de desencadear o 

pensamento crítico acerca das questões relativas à saúde, no que 

concerne especialmente às práticas alimentares, por meio de uma 

visão mais abrangente do que é saudável para o corpo e para a 

mente, para o indivíduo e para o grupo.

É promissora a multiplicidade de elementos que podem ser 

explorados ao pensarmos a relação mito/comensalidade/convi-

vialidade. Essa aproximação indica ser uma possibilidade para a 

efetivação de uma Promoção da Alimentação Saudável nas escolas 

que queiram sair do tradicional enfoque biologicista, que, tal qual 

Ulisses, tem dado muitas voltas, mas não consegue chegar a seu 

destino.
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INTRODUÇÃO

Continua em mim o respeito intenso à experiência e à identidade 
cultural dos educandos. Isso implica uma identidade de classe 
dos educandos. E um grande respeito, também pelo saber “só de 
experiências feito”, como diz Camões, que é exatamente o saber 
do senso comum. Discordo dos pensadores que menosprezam o 
senso comum. Discordo dos pensadores, como se o mundo tivesse 
partido da rigorosidade do conhecimento científico. A gente 
começa com uma rigorosidade indiscutível diante do mundo e 
vai transformando essa curiosidade no que chamo de curiosi-
dade epistemológica. Ao inventar a curiosidade epistemológica, 
obviamente são inventados métodos rigorosos de aproximação do 
sujeito ao objeto que ele busca conhecer (FREIRE, 2001, p. 232).

Em sintonia com o pensamento acima expresso, podemos 

dizer que a substituição pari passu da ingenuidade pela criticidade 

nos levou ao desejo de realizar um trabalho educativo dialógico 

junto às merendeiras, visando a Promoção da Alimentação Saudável 

nas Escolas (PASE) a partir de saberes das experiências dessas 

personagens que estão todos os dias nas escolas. Sua efetivação 

provocou sensibilidades, ponderações e inquietações. Almejamos, 

então, ir além das percepções iniciais de uma vivência de formação 

com merendeiras: transformamos essa prática em um objeto a ser 

refletido, e, neste trabalho, concretizamos o fruto da curiosidade 

epistemológica de nutricionista-educador. 
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Como sabemos, saúde e cidadania são conceitos integrados, 

pois saúde diz respeito à qualidade de vida, escopo de todo cidadão, 

no exercício de seus direitos (HUMENHUK, 2004). A alimentação 

adequada e saudável é um direito essencial para o exercício e desfrute 

da cidadania. 

Compondo o conjunto das ações governamentais voltadas à 

concretização do direito humano à alimentação adequada e saudável, 

a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) destaca, 

dentre outras coisas, a promoção de práticas alimentares saudáveis 

na prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais (BRASIL, 

2011). Como uma das estratégias para viabilizar os princípios e 

diretrizes da PNAN, foi criada a Portaria 1.010/06, que trata da PASE 

e fomenta a vocação da escola como espaço formador para a adoção 

de um estilo de vida mais saudável. Ressaltando este como espaço 

privilegiado, não somente para a formação de hábitos salutares, mas 

também para a consolidação de identidades culturais alimentares, 

pedagogicamente construídas (BRASIL, 2006).

Sabe-se, contudo, que educar para uma alimentação saudável 

é complexo, devido às subjetividades envolvidas nas relações entre 

ser humano e processo alimentar. Caracterizando-se, como destaca 

Valente: “em um rico ritual de criatividade, de partilha, de carinho, 

de amor, de solidariedade, de comunhão entre os homens, bem 
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como desses com o meio”. A educação alimentar e nutricional não 

trata, portanto, apenas de informar sobre nutrientes.

Certos de que a alimentação escolar tem uma importância 

considerável na vida dos estudantes e acreditando no potencial papel 

das merendeiras em transformar práticas e realidades, apostamos 

em uma metodologia libertadora para nortear as ações de formação 

relatadas neste capítulo. O projeto de formação com merendeiras foi 

elaborado com a finalidade de superar os treinamentos comumente 

realizados para os manipuladores de alimentos de Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN). Apropriamo-nos de referenciais 

teóricos da educação para subsidiar a elaboração de uma ação de 

formação pautada na valorização pessoal e profissional das meren-

deiras e em seu despertar, por meio do diálogo, para a importância 

que têm, elas e o produto do seu trabalho, no suporte ao exercício 

e gozo da cidadania.

Concordamos que, para garantir uma alimentação escolar de 

qualidade que atenda às prerrogativas necessárias para obtenção 

de refeições saudáveis, higienicamente seguras e culturalmente 

adequadas, as merendeiras precisam entender e apropriar-se das 

responsabilidades sociais inerentes à profissão que exercem, para 

sentirem-se responsáveis e adotarem efetivamente as boas práticas 

preconizadas pela legislação vigente à produção de refeições.
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Conhecedoras dessa responsabilidade, as merendeiras poderão 

auxiliar o fortalecimento do Programa Nacional da Alimentação 

Escolar (PNAE) como importante estratégia de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN), cumprindo sua função de garantir o Direito 

Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAAS) aos 

escolares.

A ação de formação, objeto deste relato, foi nomeada como: 

“Merendeiras: artesãs hábeis da alimentação e da nutrição”, sendo 

uma das muitas ações que compuseram o Programa de Extensão 

Trilhas Potiguares, da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, da UFRN, 

ocorrido em Ipanguaçu, município do interior do Rio Grande do 

Norte, no ano de 2010.

Esse projeto com as merendeiras foi elaborado para que, 

durante as oficinas, estas se sentissem valorizadas e dialogassem 

com estudantes extensionistas sobre os diversos “lugares” que as 

merendeiras ocupam (ou podem/devem ocupar) dentro da escola: 

no fortalecimento de hábitos alimentares importantes para a saúde e 

sintonizados com a cultura alimentar local, na garantia do DHAAS, 

na PASE, além dos outros que pudessem emergir dos encontros.

No presente capítulo, buscou-se relatar a experiência cons-

truída a partir da vivência neste projeto de extensão. Temos como 

objetivo principal refletir sobre uma ação de formação realizada 

junto às merendeiras e sobre os lugares que estas podem ocupar 
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na Promoção da Alimentação Saudável nas escolas. A partir da 

descrição das oficinas desenvolvidas nessa formação, estabelecemos 

reflexões sobre a importância do nutricionista em (re)conhecer as 

merendeiras como parceiras. Com a exposição dessa experiência 

visamos sensibilizar para a necessidade de (re)pensarmos as ações 

de formação propostas por nutricionistas nas UAN, principalmente 

aquelas relacionadas à formação de merendeiras.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um relato de experiência, cujo marco-teórico 

referencial foi construído a partir das ideias de dois autores: Paulo 

Freire, em especial pelo conceito de dialogia, e as noções de formação, 

vivência e experiência, de Marie-Christine Josso.

A vivência com as merendeiras transformou-se em experiência 

à medida que conseguimos criar, em nossos encontros, um rico 

ambiente de aprendizagem, diálogo e reflexão, prática reflexiva que 

não cessou com o fim dos encontros, prolongando-se em pesquisa 

e registro da ação-reflexão.

A metodologia de análise do vivido foi desenvolvida como 

alternativa metodológica norteadora para o relato de experiência. 

Essa pensada a partir das idéias de vivência e experiência em Josso. 

A autora nos chama atenção para a diferença conceitual de tais 

noções, que muitas vezes se confundem, afirmando que “vivências 
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atingem o status de experiências a partir do momento que fazemos 

certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi 

observado, percebido e sentido” (JOSSO, 2004, p. 48).

Para a construção de uma experiência, segundo a autora, 

podemos encarar três oportunidades formativas: (a) “ter experiên-

cias” — compreendendo a vivência de situações e acontecimentos 

significativos durante a vida, os quais não são provocados por nós; 

(b) “fazer experiências” — vivências de situações e acontecimentos 

que nós próprios provocamos, ou seja, situações para fazer expe-

riências; (c) “pensar sobre as experiências” — tanto aquelas que 

tivemos sem procurá-las (modalidade a), quanto aquelas que nós 

mesmos criamos (modalidade b). As modalidades de experiências 

são nomeadas ainda como a posteriori (modalidade a) e a priori 

(modalidades b e c) (JOSSO, 2004, p. 51).

As implicações dos processos de elaboração das vivências em 

experiências (modalidades a e b) são: o alargamento do campo da 

consciência, a mudança, a criatividade, a autonomização, a respon-

sabilização. Estas, importantes nos processos de aprendizagem, de 

conhecimento e de formação (JOSSO, 2004, p. 51).

O presente trabalho caracterizou-se a partir dessas definições 

como o relato de uma vivência e construção de uma experiência a 

priori. O material utilizado como corpus para a reflexão foi cole-

tado nas oficinas por meio da observação e registro do que era 
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produzido durante a referida ação de extensão. Metodologicamente, 

está dividido em dois blocos: fazer experiência e pensar sobre as 

experiências. Dentro da proposta da Análise do Vivido, no pri-

meiro momento, descrevemos o projeto de extensão, sua origem, as 

oficinas e os referenciais teóricos utilizados; no segundo, tecemos 

considerações sobre a relevância da ação para (re)pensar as ações 

de formação propostas por nutricionistas concernentes à formação 

de merendeiras e o lugar dessas profissionais nas ações de educação 

alimentar e nutricional.

Porém, devemos atentar para o fato do desconhecido ter 

lugar preponderante nesse processo, assim como em qualquer 

experiência em nossas vidas e que há, portanto, um encontro entre as 

experiências construídas a priori e aquelas construídas a posteriori.

“FAZENDO EXPERIÊNCIAS”

• TRILHAS POTIGUARES

O projeto das merendeiras foi elaborado a partir de uma 

demanda de trabalho disposta pelo município do interior do Rio 

Grande do Norte ao Programa de Extensão Universitária Trilhas 

Potiguares.

Trilhas Potiguares é um programa de extensão da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que existe há 22 anos. Tem 
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como objetivo propor novas formas de aplicação de conhecimentos 

voltados para o desenvolvimento das comunidades, buscando a 

construção solidária do saber. O programa leva os alunos de diversos 

cursos da UFRN de diferentes áreas para municípios do interior.

Os municípios inscrevem-se no programa mediante publica-

ção do edital de participação, assim como coordenadores e alunos 

que realizam inscrição com entrega de questionário de interesse 

respondido. Ocorre seleção dos municípios que se tornam parceiros. 

Os coordenadores, que são professores efetivos ou técnicos admi-

nistrativos da universidade, são distribuídos como responsáveis 

pelos municípios. Eles, por meio de análise dos questionários de 

interesse dos estudantes, selecionam seu grupo de trabalho. Os 

critérios utilizados para escolha baseiam-se nas demandas para as 

intervenções eleitas pelos municípios.

As demandas abrangem as diferentes áreas temáticas pre-

conizadas pela política de extensão universitária da UFRN, que 

são: Saúde, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Tecnologia e 

Produção, Cultura, Meio Ambiente e Comunicação.

Ao serem selecionados, os estudantes de diversas áreas com-

põem a equipe que trabalhará com as necessidades de determi-

nado município. Reuniões periódicas são realizadas para estudo 

dos referenciais teóricos do programa, conhecimento da situação 
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socioeconômica e cultural da cidade e reconhecimento das demandas 

construídas a partir das discussões com representantes do município.

Baseados nessas demandas são elaborados os projetos de 

intervenção – ações de Extensão, as quais são construídas pautadas 

nas diretrizes: impacto e transformação, interação dialógica, inter-

disciplinaridade e indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão.

• O CENÁRIO

Ao recebermos a demanda de treinamento, boas práticas de 

manipulação para merendeiras, procuramos investigar um pouco 

mais sobre as características sociais da cidade: a principal fonte de 

renda, a existência de base agrária na população e diversos outros 

aspectos daquele município que, de forma direta ou indireta, pudes-

sem auxiliar na construção de ações mais coerentes com a realidade.

Especificamente, quanto às merendeiras e à alimentação escolar, 

realizamos o levantamento da existência e periodicidade dos treina-

mentos em boas práticas para manipulação de alimentos realizados, 

o número de escolas, o quantitativo de merendeiras e nutricionistas 

responsáveis pela alimentação escolar e o cardápio proposto.

Tais questionamentos nos permitiram conhecer e entender um 

pouco mais a realidade das merendeiras de Ipanguaçu. Descobrimos 

que, periodicamente, elas tinham treinamentos em boas práticas 

para manipulação de alimentos. Existiam nove escolas municipais 
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na cidade, nas quais trabalhavam duas merendeiras por turno em 

cada escola e apenas um nutricionista responsável técnico (RT) pelo 

PNAE. A aquisição de grande parte dos alimentos para viabilizar a 

execução do PNAE se dá através da “compra direta”, programa que 

busca a valorização dos alimentos regionais e o desenvolvimento 

da agricultura familiar. O município era formado por diversos 

distritos rurais. A população rural da cidade era superior a que 

vivia na zona urbana.

• VAMOS COMER!

Em busca de relatos de experiências publicadas que descreves-

sem metodologias ativas que superassem os simples treinamentos de 

merendeiras, descobrimos aquele que consideramos uma obra-prima 

das ações de educação alimentar, o livro “Vamos Comer: da viagem 

das merendeiras, crônicas e conversas”.

Nessa obra, Nina Horta, escritora, pedagoga, dona de bufê 

e colunista da Folha de São Paulo há mais de 25 anos, relata sua 

experiência, juntamente com a nutricionista Neide Rigo, em uma 

formação de cozinheiras, financiada pelo Ministério da Educação, 

de escolas públicas do ensino elementar de todo Brasil, na qual estas 

se encontraram fora de seus estados a fim de estabelecer diálogos 

sobre a sua profissão.
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A metodologia descrita no livro pautou-se no prestígio e 

estabelecimento de reflexões sobre a função que as merendeiras 

exerciam nos municípios, no Brasil e no mundo. Considerando que 

a função de merendeira ultrapassa o simples ato de fazer comida em 

quantidade e atinge a transmissão de um conhecimento alimentar 

básico na construção da cidadania. Para isso, os encontros foram 

compostos por práticas que divertissem e relaxassem. A experiência 

relatada no livro foi estruturada em quatro oficinas.

A partir da leitura dessa experiência, e munidos dos conceitos 

da RDC n° 216/04, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 

estabelece que os manipuladores de alimentos devem participar de 

cursos de capacitação que abordem, no mínimo, os seguintes temas: 

contaminantes alimentares, doenças veiculadas por alimentos, 

manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, construímos 

um projeto de formação de merendeiras. Buscamos facilitar o 

diálogo sobre os aspectos alimentares e nutricionais necessários à 

PASE e a garantia do DHAAS pensando nas múltiplas dimensões 

envolvidas na SAN.

• O PROJETO: MERENDEIRAS: ARTESÃS 
HÁBEIS DA ALIMENTAÇÃO E DA NUTRIÇÃO

A referida ação foi concebida tomando-se como base os quatro 

eixos indicados como diretrizes da Política Nacional de Extensão. 
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Procuramos realizar atividades de maior impacto e transformação 

sobre a realidade de trabalho das merendeiras proporcionando 

melhorias na alimentação escolar. Visamos construir conhecimentos 

coletivamente para que esses pudessem se tornar habituais e apli-

cáveis à complexa realidade do serviço. Desenvolvemos atividades 

que permitissem a interação dialógica do grupo. As atividades 

foram mediadas por um grupo com caráter multiprofissional, tendo 

a participação de estudantes de Nutrição, Enfermagem, Ecologia 

e Pedagogia. Ratificamos a importância da indissociabilidade do 

ensino – pesquisa – extensão em nossa prática, elementos notados 

principalmente durante o processo de construção, realização e 

divulgação dessa experiência.

O projeto das merendeiras acolheu, no planejamento das 

ações educativas, as áreas temáticas preconizadas pela política de 

extensão universitária da UFRN. Possui como conteúdos concei-

tuais: o conceito ampliado de saúde, a alimentação escolar como 

instrumento de promoção em saúde, boas práticas na manipulação 

de alimentos, a compreensão do alimento como um direito humano 

e a alimentação escolar como instrumento de justiça social na 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

A educação dessa classe trabalhadora deu-se por meio da 

formação que se construiu pautada em reflexões sobre a importância 

das tecnologias para produção de alimentos higienicamente seguros, 
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culturalmente aceitáveis e pertencentes à realidade daquele povo e 

na constante busca pelo entendimento do impacto ambiental que 

o desperdício e a opção por alimentos advindos da agricultura 

familiar e das hortas escolares representam para obtenção de uma 

alimentação escolar de qualidade e para o exercício cidadão.

A noção que nos guiava no projeto era a ideia de que “ninguém 

forma ninguém e pertence a cada um transformar em forma-

ção os conhecimentos que adquire ou as relações que estabelece” 

(NÓVOA, 2004, p. 15). Por isso, entendemos cada sujeito envolvido 

no processo como formador, pois cada um foi responsável por sua 

própria formação.

Consideramos para a construção dos diversos momentos do 

nosso projeto que a formação se dá através de três interações que o 

formador mantém com o mundo, conceitualmente definidas como: 

autoformação, heteroformação e ecoformação. Na autoformação, o 

formador desenvolve a si mesmo pela reflexão sobre seus percursos 

pessoais e profissionais; a heteroformação se estabelece na relação 

do formador com os outros, através de uma aprendizagem conjunta 

que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às emoções; já a 

ecoformação referencia que o formador forma-se através das coisas 

(dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias) 

e da sua compreensão crítica (NÓVOA, 2004, p. 16).



Da v ivênc ia à exp eriênc ia:  o lug a r das merendeiras n a 
promoçã o da a l imenta çã o saudáve l  n as esco las

146

Pensando nessas três interações que compõem o processo de 

formação, elaboramos atividades que permitissem às merendeiras 

vivenciarem todas elas através de atividades lúdicas e aplicadas à 

realidade em que estavam inseridas. Realizamos atividades que 

estimulassem o pensamento reflexivo – autoformação; conversas 

e trocas de vivências no serviço e de outros momentos das vidas 

delas – heteroformação; e discussão e aperfeiçoamento de técnicas 

de manipulação corretas – ecoformação.

Por isso, “a formação é experiencial ou então não é formação, 

mas sua incidência nas transformações da nossa subjetividade 

e das nossas identidades pode ser mais ou menos significativa” 

(JOSSO, 2004, p. 48). Considerando a formação ser experiencial e 

que as experiências são constituídas ao refletir sobre as vivências, 

realizamos atividades vivenciais práticas e conversamos sobre as 

experiências delas fora da ação de formação que planejamos. Para 

isso, consideramos alguns princípios pedagógicos necessários à 

prática formativa segundo Josso (2004):

O processo de formação acentua o inventário dos recursos experien-
ciais acumulados e das transformações identitárias. Além disso, 
coloca em evidência tensões dialéticas particulares tais como 
uma capacidade para reações programadas e uma capacidade de 
iniciativa; uma capacidade de identificação e uma capacidade de 
diferenciação; uma capacidade de submissão e uma capacidade de 
responsabilização e, finalmente, uma capacidade de orientação 
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imitativa de modelos culturais e uma capacidade orientada aberta 
ao desconhecido (JOSSO, 2004, p. 43, grifo nosso).

A qualidade essencial de um sujeito em formação está, então, 
na sua capacidade de integrar todas as dimensões do seu ser: o 
conhecimento dos seus atributos de ser psicossomático e de saber-
fazer consigo mesmo; o conhecimento das suas competências 
instrumentais e relacionais e de saber-fazer com elas; o conhe-
cimento das suas competências de compreensão, de explicação 
e do saber-fazer (JOSSO, 2004, p. 46, grifo nosso).

A formação experiencial designa a atividade consciente de um 
sujeito que efetua uma aprendizagem imprevista ou voluntária 
em termos de competências existenciais (somáticas, afetivas, 
consciências), instrumentais ou pragmáticas, explicativas ou 
compreensivas na ocasião de um acontecimento, de uma situação, 
de uma atividade que coloca o aprendente em interações consigo 
mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as coisas, 
num ou em vários registros (JOSSO, 2004, p. 56, grifo nosso).

• DESCRIÇÃO DAS OFICINAS

Todas as oficinas foram elaboradas a partir das que foram 

propostas pelo livro de Nina Horta e da nutricionista Neide Rigo 

e das ações preconizadas pela RDC 216/04 quanto às boas práticas 

necessárias à manipulação de alimentos. Procuramos estimular a 

postura reflexiva das merendeiras por meio de oficinas bem dinâ-

micas, colocando todos os participantes — alunos extensionistas 
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e merendeiras — como protagonistas no processo de formação. 

Cada oficina durou 3 horas e delas participaram 17 merendeiras.

As atividades aconteceram em diversos ambientes, como 

sala de reuniões, mercado público, cozinha e sala de vídeo, com 

a finalidade de sair de ambientes fechados e permitir a interação 

com as três dimensões que compõem a formação – autoformação, 

heteroformação e ecoformação.

Johan Van Hell, El puesto 

A primeira oficina aconteceu em uma sala de reuniões. Os 

objetivos específicos eram valorizar a identidade da merendeira e 

sua função, fazer com que olhassem para si, construíssem ideias de 
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higiene pessoal e cuidados com a vestimenta como etapas da imple-

mentação das boas práticas na fabricação de alimentos. O encontro 

constituiu-se nas seguintes etapas: apresentação dos participantes 

com produção de crachás personalizados; dinâmica de “quebra-

gelo”; momentos de “Tempestade de ideias” sobre higiene pessoal, 

dos alimentos e ambientes; minicurso de cosméticos com produtos 

alimentícios; diálogo da importância da utilização de vestimentas 

corretas na produção de alimentos; produção de aventais.

A segunda oficina foi dividida em dois momentos. O pri-

meiro no Mercado Público da cidade e o segundo em uma sala de 

reuniões. Tinha como objetivos específicos tratar da regionalização 

da alimentação escolar, despertando para a cultura alimentar local, 

incluindo discussões sobre a visita à feira livre da cidade; conversar 

sobre a formação do paladar infantil; construir conhecimentos 

sobre segurança alimentar, higienização de alimentos e armaze-

namento; refletir sobre a escolha de alimentos in natura. Foram 

divididas nas seguintes etapas: visita à feira livre, sondagem sobre 

como realizar a higienização dos alimentos e diálogo sobre o tema 

na ótica da segurança de alimentos, conversa sobre como inserir 

alimentos regionais na alimentação escolar e debate sobre formação 

do paladar infantil.
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A terceira oficina aconteceu na cozinha de uma instituição 

religiosa, por ser a maior existente na cidade. Seus objetivos espe-

cíficos eram estimular o desenvolvimento de boas práticas nas 

técnicas de manipulação de alimentos, incentivar a criatividade na 

elaboração do cardápio, trocar conhecimentos sobre a elaboração 

de pratos regionais e incentivar o uso integral de alimentos. O 

encontro foi estruturado a partir das seguintes etapas: elencar 

receitas preferidas das merendeiras e dos alunos, desenvolvimento 

de receitas regionais a partir de ingredientes presentes no cardápio 

da merenda escolar e preparação de receitas com uso da técnica de 

reaproveitamento de alimentos.

A quarta aconteceu em uma sala de vídeo e teve como obje-

tivos específicos: avaliar todo o aprendizado construído durante as 

oficinas, refletir sobre como se dá a transmissão do conhecimento 

culinário e discutir a importância da receita falada, dos livros 

de receitas, a receita da mãe, o caderno manuscrito e meios de 

comunicação como rádio, TV e vídeo. Foi dividida nas seguintes 

etapas: assistir ao filme Ratatouille, do gênero animação, do diretor 

Brad Bird; incentivar a discussão dos elementos do filme, leitura 

de cadernos de receitas manuscritos e avaliar as oficinas.
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“PENSANDO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS”

• MERENDEIRAS APRENDEM, MAS TAMBÉM ENSINAM

As merendeiras da cidade foram mais que participantes de 

nossa formação, elas colocaram-se como parceiras. Através dos 

relatos de partes de suas histórias de vida e das vivências nas escolas, 

descobrimos que a profissão de merendeira é, na maioria das vezes, 

marginalizada na conjuntura das instituições de ensino. Vivenciam 

uma autodesvalia “de tanto ouvirem que são incapazes, [...] termi-

nam por se convencer de sua incapacidade” (FREIRE, 1987, p. 50).

A exclusão das merendeiras nas decisões escolares é reali-

zada numa perspectiva hierarquizante por aqueles com grau de 

escolaridade mais elevado. Submetem-nas, pela negação do direito 

de participar, à condição de seres humanos a-históricos no mundo 

escolar. Freire (1987, p. 17) nos chama atenção que 

um ser como este não pode comprometer-se; em lugar de relacio-
nar-se com o mundo, o ser imerso nele somente está em contato 
com ele. Seus contatos não chegam a transformar o mundo, pois 
dele não resultam produtos significativos.

Talvez, por permitirmos a elas estarem apenas em contato 

com o mundo escolar e não imerso nele, é que não enxergamos nas 

merendeiras o potencial de transformação de hábitos alimentares 

e o papel de educadoras que possuem.
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Notamos, em nossos encontros, uma grande necessidade por 

parte das merendeiras de terem voz, de opinarem sobre a realidade 

da escola, necessidade comum quando vivenciamos o espaço e seus 

problemas diariamente. Por não serem ouvidas, e suas opiniões 

não serem consideradas, afundam-se num estado de acomodação 

e ajustamento. Freire (2000, p. 54) destaca que 

na medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai 
sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam e as 
suas decisões já não são suas, porque resultadas de comandos 
estranhos, já não se integra. Acomoda-se. Ajusta-se. 

Essa falta de participação que decorre de períodos sequentes 

da castração do direito de opinar pode ser a causa da não integração 

à realidade do serviço e, consequentemente, da não adoção das 

boas práticas necessárias à manipulação, preconizadas pela RDC 

216/04 como indispensáveis para produção de alimentos seguros.

Consideramos essa condição das merendeiras dentro da 

escola, como classe oprimida, um fator determinante para a não 

implementação das técnicas transmitidas nos treinamentos nor-

malmente realizados.

Devemos destacar características peculiares do trabalho de 

merendeira que foram identificadas durante as oficinas da formação. 

Os laços que são criados entre estudantes e merendeiras são visíveis. 

Pudemos detectar esse fato com a confecção dos crachás logo na 

primeira oficina.
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Pedimos que as participantes desenhassem em um papel o 

alimento que elas mais gostavam. Apareceram diversos alimentos 

e preparações. O mais interessante dos desenhos é que grande 

parte deles eram preparações que faziam parte do cardápio da 

alimentação escolar e quando questionadas sobre o porquê da 

escolha, respondiam que era o que as crianças mais gostavam e que, 

quando elas faziam, eram elogiadas pelos escolares. Indícios que 

mostram o vínculo existente entre essas profissionais e as crianças, 

ratificando o potencial trans(formador) que elas possuem e que 

pode ser explorado.

Na segunda oficina realizada, um dos temas geradores foi a 

formação do paladar infantil. Ocorreu uma discussão interessante 

em que pudemos identificar que as merendeiras utilizam estra-

tégias variadas para a melhoria da aceitação dos pratos e o mais 

interessante: para incentivar o consumo de verduras e hortaliças. 

Diversificam os tipos de corte, utilizam técnicas para melhorar o 

valor nutricional das preparações sem ter grande índice de rejeição, 

como processar os legumes e colocá-los na canja. São métodos 

empíricos e que possuem grandes resultados na prática.

 Descobrimos também que as merendeiras realizam orien-

tações alimentares com caráter nutricional para as crianças no 

momento de servir a alimentação escolar, mesmo não tendo forma-

ção científica para tal atividade. Informalmente, criam argumentos 
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convincentes para que as crianças se alimentem bem, como relatado 

por Julieta:

quando as crianças não querem comer a cenoura que coloco na 
canja de galinha, eu digo que é bom para a pele, para ficar bonita, 
para os cabelos serem mais bonitos e para não ter espinhas. 
Quando vem algum que usa óculos e não quer comer, eu digo que 
se não comer vai ficar sem enxergar de vez (Julieta, merendeira). 

Essas orientações aos escolares evidenciam o poder de resposta 

das merendeiras a atos-limites, que são respostas transformadoras 

diante de situações-limites, as quais, de acordo com Freire (1987, 

p. 91), “implicam um postura decisória frente ao mundo, do qual 

o ser se ‘separa’ e, objetivando-o, o transforma com sua ação”. Por 

isso, a importância de realizar formações que possuam espaços 

para escutar as experiências e, a partir dessas, trabalhar com a 

valorização e o aperfeiçoamento das práticas já existentes. 

Durante a última oficina, perguntou-se às participantes o 

que elas consideravam essencial para conseguirem manterem-se 

naquela função e a maioria respondeu que gostava do que fazia, 

apesar de não receber boa remuneração; outras disseram que só 

permaneceriam enquanto não conseguissem algo melhor.

Os baixos salários das merendeiras, assim como da grande 

maioria dos profissionais que trabalham com a produção de refeições 

no Brasil, colocam-se como um fator causador da desvalorização 
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e do pouco cuidado com as técnicas corretas preconizadas pela 

legislação como necessárias à produção de refeições seguras.

O amor à atividade que realizam permite às merendeiras 

conquistarem espaços dentro da escola, pois deixam de ser apenas 

as detentoras da técnica de produzir alimentos e assumem diferentes 

papéis como educadoras, conselheiras e promotoras de saúde. 

Esse sentimento de amor é fundamental para que assumam o seu 

papel de educadoras. Essa ideia é ratificada por Freire (1983, p. 29) 

quando ele lembra que “não há educação sem amor. [...] Não há 

educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama 

não compreende o próximo, não o respeita”.

O reconhecimento das características singulares desse 

grupo de trabalhadoras auxilia a compreensão das dificuldades 

enfrentadas no desenvolvimento das atividades de treinamento 

por sugerir que existem diferenças no modo como elas concebem 

o alimento e tornam significativas as informações trabalhadas. 

Possibilita ainda a melhor visibilidade dos conflitos inerentes às 

relações sociais, especialmente daqueles relacionados às atividades 

educativas, nos quais normalmente é estabelecido um confronto 

entre grupos, e os nutricionistas se empenham na estratégia de 

convencimento das merendeiras sobre a necessidade de alterar 

suas práticas (COSTA e col., 2002).
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Como relatado por Horta (2002), “a experiência com cozinhei-

ras de escolas públicas de todo o Brasil permitiu a desconstrução de 

ideias preconcebidas sobre elas — de quem seriam e o que faziam”. 

Com essa vivência, destacou-se a função de educadora como inerente 

à figura da merendeira.

Nutricionistas podem considerar essas trabalhadoras como 

parceiras para consolidação da PASE, pois elas possuem um poder 

formador. Pode-se estimulá-las a utilizar o alimento como uma 

tecnologia de ensino, que é proveniente de seu trabalho, para que 

assumam sua função de educadoras-formadoras auxiliando a 

garantia do DHAAS e a construção de práticas alimentares mais 

saudáveis, promovendo, assim, a saúde dos escolares.

Essa parceria é uma forma que o nutricionista tem de realizar 

suas funções no ambiente escolar de forma mais satisfatória e 

integral, pois sabemos que os nutricionistas devem atuar no PNAE 

não apenas na elaboração de cardápios e vigilância sanitária do 

processo de trabalho, mas também como educador pela melhoria 

do perfil nutricional da comunidade escolar.
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Jan Vermerr, The Milkmaid

• NUTRICIONISTAS ENSINAM, MAS TAMBÉM APRENDEM

O nutricionista assume seu papel de educador no momento 

em que ensina algo a alguém. Porém essa prática deve superar 

a simples transmissão de conhecimento. De acordo com Freire 
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(1996, p. 52): “ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Assumindo em suas práticas educativas esse conceito de ensinar, 

o nutricionista poderá atingir, mais eficazmente, os objetivos de 

transformação desejados.

O nutricionista não deve separar de suas práticas educativas 

e do exercício profissional, a ética universal do ser humano. Esta 

constitui “o sentido de reconhecer o outro, de respeitá-lo por si 

mesmo e nas suas diferenças, fazendo-se respeitar também, em 

coerência com seus princípios” (FREIRE, 1996, p. 17).

Para realizar atividades (trans)formadoras, é primordial 

verificar se os projetos desenvolvidos permitem a abordagem dos 

temas de forma crítica, com a criação de ambientes que possibilitem 

a criação e construção do conhecimento coletivamente.

Freire e Macedo (1994, p. 81) dizem que 

abordar criticamente as práticas e as experiências de outros é 
compreender a importância dos fatores sociais, políticos, his-
tóricos, culturais e econômicos relacionados com a prática e a 
experiência a ser reinventada.  

Destacamos essa postura de reinventar as práticas como pon-

to-chave para que as formações tenham seus objetivos alcançados.

O reinventar foi adotado como princípio e acompanhou todas 

as nossas oficinas realizadas com as merendeiras. Na primeira, por 
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exemplo, pedimos que elas mostrassem como lavam as mãos e, a 

partir do que elas faziam e sabiam, iniciamos um diálogo sobre a 

importância dessa prática e qual seria a melhor forma de realizá-la. 

Mostramos fotos de placas de Petri com análise de microorganismos 

existentes em mãos sujas, cabelos e em adornos que normalmente 

são ignorados como veículos de contaminação, como brincos e anéis.

Acreditamos que o caminho para a reinvenção das técnicas 

parte da observação do que o educando já sabe e deve caminhar 

pela sensibilização do que pode acontecer se essa técnica não for 

realizada com eficiência. Construir conceitos, reinventar técnicas 

é importante para apreensão das boas práticas, pois, normalmente, 

aprendemos e aplicamos mais facilmente o que construímos a partir 

do exercício reflexivo.

No decorrer das ações educativas, aquele que ocupa o lugar de 

mediador das atividades não pode assumir a posição de conhecedor 

e impor essa sua condição aos demais. Não deve considerar os que 

participam da formação como indivíduos que não detêm nenhum 

saber. Atribuir aos demais a condição de ignorantes e transformá-los 

em alvo de transferência de seu próprio saber não fará com que os 

que ocupem essa posição de oprimidos apreendam o conhecimento.

Para Freire (1987, p. 58), o indivíduo que se coloca nessas 

condições assume para si as práticas de uma educação bancária em 

que “o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam 
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nada saber”. Os treinamentos realizados nas UANs normalmente 

seguem os preceitos da educação bancária, propiciando a absolu-

tização da ignorância aos funcionários. Essa condição imposta aos 

funcionários talvez seja uma das explicações para a necessidade 

relatada por nutricionistas de repetir periodicamente os mesmos 

temas nos treinamentos em boas práticas.

Para que as formações gerem resultados satisfatórios no 

processo de trabalho, faz-se necessária a superação do discurso 

autoritário e adoção do democrático. Os nutricionistas devem 

assumir o discurso educacional motivador em que as palavras ditas 

possuam o papel de sensibilizar e desafiar quem escuta, fazendo 

com que esses digam, falem e respondam. Além disso, quando esse 

educador democrático interromper os que falam, que eles “não se 

sintam silenciados e sim silenciosos” (FREIRE, 1996, p. 132).

As palavras, durante as ações de formação aqui tratadas, 

mas também em qualquer ambiente educativo, devem servir como 

instrumento de comunicação dialógica, respeitadora, inquietadora, 

magnetizante e fascinante. Pois, como Freire (1992, p. 67) nos 

ensina: a comunicação “implica uma reciprocidade que não pode 

ser rompida. Comunicar é comunicar-se em torno do significado 

significante. Dessa forma, na comunicação não há sujeitos passivos”.

Para que os significados das boas práticas se tornem signi-

ficantes durante as formações com as merendeiras é primordial 
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que todos pensem juntos sobre o objeto ou técnica que se deseja 

aprender. Deve existir uma coparticipação dos sujeitos no ato de 

pensar e essa prática se dá com a comunicação (FREIRE, 1992, p. 66).

Uma formação não pode fundamentar-se, pois, no antidiálogo 

que implica uma relação vertical, tendo em vista que esta é uma 

condição que não gera criticidade, mas apenas desesperança. Tal 

situação quebra uma relação de “simpatia” entre os nutricionis-

tas e merendeiras, que é a prerrogativa para que exista o diálogo. 

Devemos lembrar que “o antidiálogo não comunica, faz comuni-

cados” (FREIRE, 2000, p. 116).

As formações só resultam em verdadeira aprendizagem quando 

os participantes transformam o aprendido em apreendido, podendo, 

com isto, reinventá-lo e serem capazes de aplicar o aprendido-apreen-

dido a situações existenciais concretas (FREIRE, 1992, p. 27-28).

Freire (1992, p. 52) ressalta a importância da relação dialógica 

nas práticas educativas ao dizer que: 

o que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, [...] é a 
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível 
reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual 
incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la.

Os momentos de formação devem ser planejados fomentando 

o respeito à autonomia dos indivíduos, como nos chama atenção 

Freire (1996, p. 66):
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O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 
Precisamente porque éticos podemos respeitar a rigorosidade da 
ética e resvalar para sua negação, por isso é imprescindível deixar 
claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra 
designação senão a de transgressão.

Freire (1996, p. 121) ressalva ainda que a autonomia:

Enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 
Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia 
da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras 
da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 
respeitosas da liberdade.

• MERENDEIRA E NUTRICIONISTA EM UM 
SÓ LUGAR: PROMOTORES DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL - IDÉIAS E RECOMENDAÇÕES

Identificamos em nossa vivência algumas características 

desse interessante grupo. Chamou atenção o fato das merendeiras 

atuarem diariamente na construção de pertencimentos identitários 

pautados em um saber alimentar que reflete os conhecimentos 

adquiridos por elas ao longo dos anos.

Por atuarem essas trabalhadoras dentro da escola, achamos 

coerente a inserção destas como protagonistas na implementação das 

diversas ações propostas pelo Art. 5º da Portaria 1.010/06 referentes 

à PASE e, principalmente, como parceiras dos nutricionistas na luta 

pelo DHAA e garantia da SAN.
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Acreditamos que as merendeiras podem ser mais atuantes em 

todos os âmbitos para a PASE agindo em conjunto com a comunidade 

escolar na definição de estratégias que favoreçam escolhas saudáveis, 

pois, normalmente, elas também fazem parte da localidade e são 

conhecedoras da realidade e dos hábitos alimentares da população. 

As escolhas saudáveis devem partir dos alimentos que compõem a 

identidade alimentar dos escolares, uma vez que não se pode esquecer 

que a alimentação escolar deve ser uma forma de valorização e con-

solidação cultural, que ocorre fortemente por meio da alimentação. 

Esta ideia preconizada pelo PNAE necessita ser posta em prática.

Oportunizar a participação em capacitações que as sensibili-

zem para a produção e oferta de alimentos mais saudáveis permite 

situar as merendeiras em espaços decisórios e no desenvolvimento 

de estratégias de informação às famílias que enfatizem a corres-

ponsabilidade e a importância da participação dessas na educação 

alimentar e nutricional de seus componentes. Inserir as merendeiras 

em discussões sobre a adequação dos locais de produção e forne-

cimento de refeições quanto ao estabelecido pela RDC 216/04 é 

necessário, pois ninguém melhor do que as próprias merendeiras 

— por trabalharem diariamente nesses ambientes — para opinarem 

sobre melhorias que visem à adequação higiênico-sanitária do local; 

discutir com essas trabalhadoras a importância da utilização da água 

potável para o consumo humano e ações de educação ambiental e 

consumo consciente e seguro.
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As merendeiras podem também assumir o papel de agentes 

na sensibilização da importância da restrição de alimentos com alto 

teor de gordura (saturada, trans, açúcar livre e sal) como forma de 

prevenir o aumento da prevalência de DCNT e desenvolver opções 

de alimentos e refeições saudáveis na escola que visem à promoção 

da saúde de forma mais prazerosa. Além disso, podem estar vigi-

lantes quanto à venda de alimentos indesejáveis nas escolas, assim 

como realizar orientações aos estudantes para a importância de 

reduzir seu consumo. Outra contribuição à vigilância nutricional 

seria um olhar preliminar sobre o estado nutricional das crianças, 

trabalhando com o nutricionista no desenvolvimento de ações de 

prevenção e controle dos distúrbios nutricionais. 

Criar estratégias para aumentar a oferta e promover o con-

sumo de frutas, legumes e verduras pode ser uma atividade na qual 

as merendeiras sejam inseridas.

A divulgação da experiência da alimentação saudável para 

outras escolas, trocando informações e vivências, mesmo que infor-

malmente, é uma ação de grande importância, e as merendeiras 

nelas também podem ter um papel relevante.

Junto ao nutricionista e aos professores, a merendeira 

pode atuar em um programa contínuo de promoção de práticas 
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alimentares saudáveis, considerando incentivar e apoiar a construção 

de hortas orgânicas nas escolas e a utilização destas como uma das 

estratégias na PASE.

Seria primordial para fomentar essas práticas propostas para 

a merendeira a incorporação do tema alimentação saudável nos 

projetos político-pedagógicos das escolas, que abrangesse todas 

as áreas de estudo e propiciasse experiências no cotidiano das 

atividades escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Problemas decorrentes da alimentação encontram na edu-

cação e, portanto, na instituição escolar, um meio potencial para 

modificação da realidade. Porém, essa modificação para melhoria 

das condições de saúde só serão efetivadas pela escola se todos 

os sujeitos estiverem envolvidos e se sentindo protagonistas do 

processo. Acreditamos que práticas de formação eficientes junto 

às merendeiras são estratégias iniciais para modificação de tais 

realidades interferentes do processo saúde-doença dos escolares.

Para desenvolver ações diferenciadas geradoras de resultados 

efetivos no trabalho das merendeiras e na vida escolar, deve-se 

(re)pensar o papel da nutrição e do nutricionista como organi-

zadores responsáveis por essas práticas, realizadas comumente 
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com referencial pedagógico de treinamento para manipuladores. 

As oficinas de formação devem ser políticas, baseadas no diálogo 

entre merendeiras, nutricionistas e comunidade escolar, buscando 

sempre a adoção de uma postura reflexiva considerando as práticas 

diárias, possuindo fins propositivos. O nutricionista deve assumir 

o papel de facilitador e não de dominador.

Vivenciar essas oficinas junto às merendeiras nos fez pensar 

quão grande é o potencial de participação dessas mulheres e profis-

sionais na educação. Cada momento compartilhado permitiu-nos 

conhecer e entender mais sobre as realidades no serviço de produção 

de refeições escolares e os muitos desafios enfrentados por elas nos 

seus “diversos lugares”, como produtoras de refeições, conselheiras 

e educadoras. O projeto nos proporcionou mais do que conhecer 

as experiências do serviço por meio do olhar dessas mulheres: 

inundou-nos de sonhos e possibilidades na formação.

Todavia, entendemos que uma mesma vivência é transformada 

em experiências diferentes por indivíduo, pois vivenciamos o mundo 

de formas diferentes. Por isso, não somos ingênuos em pensar que 

todos os indivíduos aprenderam a mesma coisa e da mesma forma, 

mas temos a certeza de que, para cada um, os momentos vividos 

foram trans(formadores).
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INTRODUÇÃO

A alimentação é um aspecto essencial no cuidado da saúde da 

criança. Entretanto, o significado do ato de comer e nutrir ultrapassa 

o mero ato biológico. Sabe-se que a nutrição está estreitamente 

relacionada com as práticas alimentares e que estas são, em última 

análise, práticas socioculturais que não podem ser abordadas por 

uma perspectiva disciplinar. Dessa forma, as práticas alimentares 

englobam a seleção, o consumo, a produção da refeição, o modo de 

preparação, de distribuição, de ingestão, isto é, o que se planta, o que 

se compra, o que se come, como se come, onde se come, com quem 

se come, em que frequência, em que horário e em que combinação. 

Tudo isso conjugado como parte integrante das práticas sociais 

(ROTENBERG; VARGAS, 2004).

Segundo Vitolo (2008), a partir do primeiro ano de vida, 

a abordagem nutricional da criança requer o conhecimento das 

características biopsicossociais que são comuns ao pré-escolar (1 a 6 

anos) e ao escolar (7 anos até a puberdade). A bagagem genética inicia 

a formação das práticas alimentares e estas vão sofrendo diversas 

influências do meio ambiente: experiências positivas e negativas 

quanto à alimentação ao longo da infância, hábitos alimentares, 

condição socioeconômica. Assim, as recomendações nutricionais 

e os hábitos alimentares devem convergir para um único fim: o 

bem-estar emocional, social e físico da criança.
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Atualmente, as escolas vêm assumindo uma importância 

crescente na promoção da saúde, que vai além de um estilo de vida 

saudável: caminha em direção a um bem-estar global, individual 

e coletivo em todos os níveis. Por meio das atividades desempe-

nhadas por intermédio do currículo escolar, as escolas adquirem 

posição privilegiada para promover e manter a saúde das crianças 

(LIBERAL et al., 2005).

Ao lado do progresso da ciência, há também a superespeciali-

zação disciplinar, responsável por tornar os saberes incomunicáveis 

nas distintas áreas do conhecimento. “Cada um de nós sabe muito 

bem sobre um tema, um fenômeno e uma forma de fazer, mas 

desconhece o entorno no qual está inserido e do qual depende o 

tema, o fenômeno, a prática (ALMEIDA, 2003, p. 31). 

Consideradas, muitas vezes e de maneira injustificada, como 

disciplinas pouco relevantes, as Línguas Estrangeiras adquirem, do 

ponto de vista da formação do indivíduo, a configuração de disci-

plina tão importante como qualquer outra do currículo (BRASIL, 

2000). Assumem a função interdisciplinar, enfatizando a ideia de 

que o aprendizado de outra língua permite o acesso a um número 

maior de informações em áreas diversas como ciências da natureza 

(FERNÁNDEZ; KANASHIRO, 2006). 

O inglês pode “tomar emprestado” conteúdos de outras 

áreas para trabalhar a língua, abordando assuntos e conteúdos 



172

“ Yes ,  n ós temos b a n a n as”:  uma exp eriênc ia de promoçã o da 
a l imenta çã o saudáve l  n o ens in o da l íngua ing lesa

significativos para os educandos. Sendo assim, o professor de inglês, 

como de outra língua estrangeira, pode promover a alimentação 

saudável nas escolas, apropriando-se de alguns aspectos de outras 

áreas do conhecimento, como Antropologia, Biologia, Química, 

Matemática, Sociologia e História, que compõem o estudo da ali-

mentação e nutrição, a fim de apoiar seus alunos a repensarem 

criticamente e reconceituarem o tema “alimentação saudável” e, 

com isso, promover a construção de novas práticas alimentares.

Tal perspectiva fundou e guiou o trabalho aqui apresentado, 

cujo objetivo é relatar uma experiência realizada com estudantes 

do ensino fundamental, na qual a educação alimentar e nutricional 

foi associada ao ensino da língua inglesa, desenvolvendo temas 

relacionados à alimentação e nutrição de maneira transdisciplinar 

dentro da proposta curricular do idioma na escola.

• A ESCOLA, A SAÚDE E O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

A escola é um dos pilares da educação, da construção da 

cidadania, da formação de um povo e de uma nação. É por meio 

dela que a criança inicia sua educação, sua integração e inclusão 

social, seus relacionamentos e seus potenciais, ou seja, relações 

complexas que se estendem por toda a vida. As escolas estão em 

posição privilegiada para promover e manter a saúde de crianças, 

adolescentes, professores, funcionários e comunidade do entorno. 
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Essas tarefas podem ser desempenhadas por intermédio do currículo 

escolar, preservação do ambiente da escola, relacionamento com 

pais e comunidade (LIBERAL et al., 2005).

A atenção à saúde escolar, antes entendida como uma prática 

que se situava na intercessão do higienismo e da puericultura, evoluiu 

em sintonia com o conceito de promoção da saúde. Especificamente 

no espaço latino-americano e caribenho, a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) recomenda esse paradigma como 

forma de subsídio à superação de problemas de saúde da população 

infantojuvenil. No entanto, é preciso considerar que a atuação da 

promoção de saúde escolar supera os limites desse grupo humano, 

ocupando-se também da família, do espaço físico escolar e dos 

profissionais que fazem a educação, numa perspectiva de assistir 

e também capacitar os indivíduos para um modelo de vida cada 

vez mais saudável (FIGUEIREDO et al., 2010).

De acordo com Boff (1999, p. 142), “o corpo é um ecossis-

tema vivo que se articula com outros sistemas mais abrangentes”. 

Nesta mesma concepção, a saúde deve ser abordada como tema 

transversal, ou seja, o aluno deve ser estimulado a adotar estilo de 

vida seguro e saudável por intermédio de estratégias de ensino e 

métodos interativos. É fundamental que os profissionais de educação 

estejam com o olhar voltado para os problemas sociais, cientes de 

sua responsabilidade e adequados às ações preventivas. As iniciativas 
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do setor de saúde precisam ser compartilhadas por outras ligadas 

à educação. Assim, a promoção da saúde no ambiente escolar é 

fator indispensável para o desenvolvimento integral da cidadania 

(LIBERAL et al., 2005).

Em vez de ações pontuais e isoladas, a melhor contribuição 

que a saúde poderia oferecer à educação reside na possibilidade de 

uma ação integrada e articulada, que de maneira crítica e reflexiva 

possa significar oportunidade de atualização dos educadores, capa-

citando-os para a tarefa de ministrar o discurso sobre orientação à 

saúde de forma transversal na escola (FIGUEIREDO et al., 2010).

A educação é condicionante de modos de vida saudáveis e, 

tratando-se de alimentação, a escola representa um espaço privile-

giado para não somente a formação de hábitos salutares, mas para a 

consolidação de identidades culturais alimentares (BRASIL, 2006).

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, 

a Promoção da Alimentação Saudável objetiva o acesso à infor-

mação sobre a escolha e adoção de práticas alimentares saudáveis, 

gradualmente construídas desde a infância, envolvendo valores 

culturais, afetivos, emocionais e comportamentais (BRASIL, 2006).

Por influência dos colegas, as crianças comem bem ou podem 

passar a comer pior em estabelecimentos em grupos, que são também 

ambientes ideais para programas de educação nutricional durante 
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o horário das refeições e como foco para várias atividades de apren-

dizado. Porém, o conceito de nutrição é abstrato e dificilmente é 

compreendido por pré-escolares e pela maioria das crianças na escola 

primária. As atividades e informações que enfocam as relações do 

mundo real das crianças com o alimento são mais sujeitas a produzir 

resultados positivos (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010).

Na discussão da promoção da saúde e da alimentação saudável, 

a Educação Nutricional (EN) vem se configurando enquanto questão 

estratégica. Boog (2004, p.18) conceituou a EN como

 [...] um conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar 
a cultura e a valorização da alimentação, concebidas no reco-
nhecimento da necessidade de respeitar, mas também modificar 
crenças, valores, atitudes, representações, práticas e relações 
sociais que se estabelecem em torno da alimentação, visando 
o acesso econômico e social a uma alimentação quantitativa e 
qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos de saúde, 
prazer e convívio social.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) prescrevem 

os temas afeitos à saúde como transversais e interdisciplinares, 

portanto, como um discurso do cotidiano escolar a ser feito pelos 

educadores sob múltiplos olhares (BRASIL, 2001). Os PCNs não têm 

caráter dogmático; seu intuito é provocar reflexões e discussões a 

respeito da prática pedagógica (FERNÁNDEZ; KANASHIRO, 2006). 
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No âmbito da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

as Línguas Estrangeiras Modernas recuperam a importância que 

durante muito tempo lhes foi negada. Assim, integradas à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, as Línguas Estrangeiras 

assumem a condição de serem parte indissolúvel do conjunto de 

conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se 

de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração 

num mundo globalizado (BRASIL, 2000).

No ensino fundamental, o aprendizado de outra língua deve 

promover a compreensão intercultural, no que diz respeito ao 

conhecimento de outras culturas e, consequentemente, à aceitação 

das diferenças nas maneiras de expressão e de comportamento. 

Aulas com exclusivos exercícios de cópia e tradução, repetição e 

textos descontextualizados deveriam dar lugar ao desenvolvimento 

de atividades que explorem diferentes recursos e fontes (jornais, 

revistas, histórias em quadrinhos, receitas, por exemplo), segundo 

as possibilidades da escola, a fim de que o aluno se conscientize da 

existência de vínculos entre o que é estudado e seu entorno social. 

O foco deve estar mais no significado e na relevância da atividade 

do que no estudo isolado da língua envolvida, embora ele não esteja 

descartado (FERNÁNDEZ; KANASHIRO, 2006).

Conhecer o mundo à nossa volta nunca foi tão importante e, 

atento a tais necessidades, o Governo Federal propôs um ensino de 
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Língua Estrangeira mais voltado à comunicação e contextualização 

de conteúdos, reconhecendo que as aulas até então ministradas 

nas escolas, tanto públicas quanto particulares, deixavam muito a 

desejar, pois eram monótonas, não capacitavam os alunos a falar, 

ler e escrever em novos idiomas e tinham um caráter muito mais 

repetitivo do que comunicativo (RIGO, 2008).

Atualmente, mais e mais escolas estão adotando o Inglês 

em suas salas de aula. Na verdade, o ensino da língua inglesa já é 

obrigatório a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, conforme 

os PCNs de 1998. A proposta do MEC (Ministério da Educação 

e Cultura) através destes últimos é promover a valorização da 

pluralidade sociocultural do Brasil em relação à língua estrangeira, 

além de tornar o processo instrutivo mais dinâmico e significativo.

Como diferencial, muitas escolas particulares oferecem 

aulas de inglês para crianças da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I, reconhecendo a importância da língua dentro da 

sociedade atual. No entanto, é comum na escola primária ensinar 

a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas 

(em vez de reconhecer suas correlações) e a dissociar os problemas 

(em vez de reunir e integrar), obrigando-nos a separar o que está 

ligado e não recompor. Em tais condições, as mentes jovens perdem 

suas aptidões naturais para contextualizar os saberes e integrá-los 

em seus conjuntos (MORIN, 2009). O ensino de um componente 
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curricular de forma isolada não atende às necessidades dos alunos e 

não favorece o processo de ensino e aprendizagem numa dimensão 

integral e isso também vale para o ensino da Língua Inglesa. 

Sabemos cada vez mais que as disciplinas se fecham e não se 
comunicam umas com as outras. Os fenômenos são cada vez 
mais fragmentados, e não se consegue conceber a sua unidade. É 
por isso que se diz cada vez mais: “Façamos interdisciplinaridade”. 
Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a 
ONU controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer 
reconhecer a sua soberania territorial e, desse modo, confirmar as 
fronteiras em vez de desmoroná-las, mesmo que algumas trocas 
incipientes se efetivem. [...] É necessário ir mais longe, e é aqui 
que aparece o termo transdisciplinaridade (MORIN, 2005, p. 52).

Essa proposta de educação, ao se tornar real, pode promover, 

por meio da discussão da cultura e da postura transdisciplinar, um 

novo tipo de inteligência, aquilo que Morin (2002, p. 100) chama de 

“o bem-pensar: o modo de pensar que permite que apreendamos 

simultaneamente o texto e o contexto, o ser e seu meio ambiente, o 

local e o global, ou seja, o complexo”. Este pensar, para esse mesmo 

autor, leva-nos a repensar e reconceituar nossas concepções e crenças, 

valorizando as diferentes dimensões humanas, capaz de conhecer 

o mundo em sua totalidade e, ao mesmo tempo, manter-se sempre 

aberto ao novo.

Considerando a escola como ambiente favorável para o desen-

volvimento de programas educativos em saúde, na tentativa de 
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direcionar as práticas educativas dos alunos, foi publicada, no ano 

de 2006, a Portaria Interministerial nº 1.010 que institui diretrizes 

para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de Educação 

Infantil, de Ensino Fundamental e Médio das redes públicas e 

privadas, em âmbito nacional. A portaria leva em consideração os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e sua orientação sobre a neces-

sidade das concepções sobre saúde ou sobre o que é saudável, além 

da valorização de hábitos e estilos de vida e de atitudes perante as 

diferentes questões relativas à saúde que perpassem todas as áreas 

de estudo, de modo contextualizado no cotidiano da experiência 

escolar. Considera também o grande desafio de incorporar o tema 

da alimentação e nutrição no contexto escolar, com ênfase na 

alimentação saudável e na promoção da saúde, reconhecendo a 

escola como um espaço propício à formação de hábitos saudáveis 

e à construção da cidadania. Enfatiza, ainda, que a alimentação no 

ambiente escolar pode e deve ter função pedagógica, devendo estar 

inserida no contexto curricular (BRASIL, 2006).

Contudo, a sugestão positiva de promover uma didática mais 

prática e coerente com a realidade não é, muitas vezes, o adotado 

na escola pelo professor de línguas. A transdiciplinaridade obtida 

através da nutrição trará uma forma irreverente de comunicação 

em sala de aula, permitindo o abandono da repetição e consequente 

desinteresse frequente nas aulas de inglês, além da introdução 
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de conceitos de alimentação saudável, visando melhores hábitos 

alimentares e qualidade de vida aos escolares.

Antônio Rafael Pinto Bandeira, Natureza morta

O FAZER

A abordagem metodológica adotada foi a qualitativa, tendo o 

pensamento complexo como marco teórico referencial. Utilizou-se 

como metodologia de coleta e análise o método autobiográfico, 

buscando a reflexão e reinterpretação que procura situar o jogo 

dialógico entre teoria e prática através da mobilização da memória, 
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tanto como passagem da atividade mental para sua transformação 

em linguagem, quanto como passagem de um vivido significativo. 

Neste trabalho, utilizou-se uma dinâmica baseada em quatro 

principais momentos, a saber:

1. Proposição e discussão com a equipe pedagógica da escola 

sobre o projeto pedagógico a ser implementado nas turmas.

2. Observação participante e descrição das cenas que 

explicitavam momentos considerados significativos das 

aulas. Nessa técnica de investigação social, o observador 

partilha, na medida em que as circunstâncias o permitam, 

as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um 

grupo de pessoas ou de uma comunidade (ANGUERA, 

1985, tradução nossa). A cada momento significativo, eram 

realizados registros em um diário de campo pela professora 

que atuava junto aos alunos, no caso, a primeira autora 

deste relato, que em grande parte será realizado na primeira 

pessoa por expressar essa vivência específica. 

3. Realce e análise das cenas selecionadas, possibilitando refle-

xão, reiterada por referências teóricas que se complementam, 

elucidando o que foi formador nesse processo.
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4. Reflexão conjunta sobre o vivido e desenho final do 

registro, pois “[...] vivências atingem o status de experiência a 

partir do momento que fazemos um certo trabalho reflexivo 

sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido 

e sentido” (JOSSO, 2004, p. 48).

Rememorar (relatar o vivido) nos remete ao processo de 

tecedura, no qual a tecelã vai cruzando os fios, formando desenhos, 

compondo uma trama e definindo um todo. Rememorar o que já 

vivemos é, portanto, buscar nesses fios, através da memória, seus 

entrelaces, suas direções, a fim de reconhecê-los e, a partir deles, 

compreender o ocorrido e a si próprio. O diálogo entre presente e 

passado, possibilitado por este aporte metodológico, permite uma 

dialética atemporal entre o rememorado e a tomada de consciência 

frente à totalidade de impressões das experiências, antes fragmen-

tadas (MEDEIROS, 2004).

Sendo assim, cabe apresentar aqui o relato de experiência 

enquanto professora de inglês. Os dados foram coletados a partir 

das vivências da docente da disciplina em sala de aula com alunos 

do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola localizada 

no Planalto, bairro da periferia do município de Natal/RN, no 

período entre fevereiro e outubro de 2011.
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DA VIVÊNCIA À EXPERIÊNCIA

• ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS AULAS DE INGLÊS

Que seja doce cada aula,

 que seja doce cada sorriso, 

que seja doce o comer,

que seja doce, que seja doce, 

que seja doce, que seja doce…

Hemilly Mendes

Doçura não faltava naquele ambiente cheio de crianças: a 

do piscar de olhos e da fala manhosa, a do sorriso esperto e das 

mãos travessas. Esse doce me encantava e, como professora, me 

motivava a retribuir as doçuras à criançada e pouco a pouco esse 

doce revertia-se em cuidado. Olhar atento no intervalo para o 

lanche me possibilitou ver que o doce puro e ingênuo dos meus 

alunos misturava-se ao perigoso que lhes sujavam os lábios e tudo 

se repetia todos os dias. Os chocolates, biscoitos, balas e pirulitos 

pareciam ser necessidade aos meus alunos, assim como careciam 

aprender o inglês.  

Após três anos ensinando inglês em uma escola particular 

localizada no Planalto, bairro carente do município de Natal/RN, 

e, ao mesmo tempo, cursando o 8º período do curso de nutrição 
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da UFRN no ano de 2011, foi despertado em mim o interesse por 

unir as duas coisas que faziam a minha vida doce: a nutrição e o 

ensino de crianças. Iniciou-se então um novo caminho no ensino 

da Língua Inglesa na escola para as turmas em que era professora 

do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, cada turma com aproxi-

madamente 25 alunos.

No bairro Planalto, os dados do Censo Demográfico de 2000 

apresentaram uma população total em torno de 14.314 habitantes, 

mostrando uma porcentagem dos entrevistados segundo o sexo, 

constituída por 58% de mulheres e 42% de homens. Em relação 

ao nível de escolaridade, os dados mostraram que aqueles que 

não têm nenhuma instrução e os que são apenas alfabetizados 

somam 21% do total de entrevistados. Constatou-se ainda que 

o maior percentual, por grupo, é o daqueles que têm o Ensino 

Fundamental, muitas vezes, incompleto: 64%, ou seja, mais da 

metade da população. Observa-se que essa população tem baixo 

nível de escolaridade e que, mesmo assim, às vezes é incom-

pleto. Quanto ao nível superior, apenas 6% alcançou esse nível 

de escolaridade. 

Analisando a situação populacional do bairro, constatei que 

os habitantes careciam de ensino básico e, considerando que a 

educação assume um papel fundamental para o fortalecimento e 

a expansão da autonomia, vi quão prejudicados encontravam-se os 
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pais dos meus alunos e, consequentemente, as crianças, devido aos 

entraves que a pouca autonomia poderia causar nos conhecimentos 

acerca da alimentação saudável. Era, então, mais um motivo para 

ir adiante com o meu projeto.

O objetivo do projeto “Alimentação saudável nas aulas de 

inglês” era promover aulas em que a nutrição estivesse presente 

de forma criativa, sem modificar o curso dos conteúdos de inglês 

de cada turma. Assim começou a minha busca pela criatividade, e 

procurando-a, ingressei no universo lúdico explorando o quanto 

as práticas transdisciplinares poderiam me ajudar a conseguir uma 

ponte entre o inglês e a nutrição.

Em fevereiro as aulas começaram e, consequentemente, meu 

projeto. No primeiro dia de aula encontrei ali meus alunos e expliquei 

a novidade, que já tinha sido aprovada pela coordenação pedagógica 

da escola. A cada sexta-feira, uma nova aula, ou melhor, quatro 

novas aulas, uma para cada turma; sempre novos desafios, como 

aliar as cores e as frutas de forma envolvente.

Cabia a mim, em cada aula, observar a participação dos 

alunos e o entendimento dos conteúdos da língua estrangeira, bem 

como suas reflexões acerca da alimentação saudável. A partir das 

interações vivenciadas na sala de aula entre os alunos e eu, entre 

os alunos na turma, da interação com o material didático e no 

próprio uso da língua inglesa, fui percebendo que o projeto não 
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era meu, pois o engajamento era também dos alunos. Descobri 

também que a língua inglesa funciona como recurso cognitivo ao 

promover o desenvolvimento de ideias e constitui-se instrumento 

para a construção dos significados nas interações dos alunos comigo, 

entre eles e entre eles e o conteúdo.

Garcia (1992) considera necessário formar professores que 

venham a refletir sobre a sua própria prática, na expectativa de que 

a reflexão seja um instrumento de desenvolvimento do pensamento 

e da ação. Foi assim que me vi atuando nas aulas, com uma postura 

reflexiva sobre cada vivência, sobre cada fala e sobre os lanches 

trazidos para a escola.

• THE FRUITS

Na turma do primeiro ano, com crianças entre 5 e 6 anos 

de idade, o primeiro tema abordado foi “The fruits”, como estava 

presente no livro didático. As frutas apresentadas eram apple, 

banana e orange. A partir desse tema desenvolvemos o conteúdo da 

importância das frutas e seus nutrientes, como as fibras, vitaminas 

e minerais, em Língia Portuguesa. Perguntei quais alimentos eles 

consideravam saudáveis e o que haviam trazido para o lanche naquele 

dia. Muitos disseram que os alimentos saudáveis eram as frutas. 

Então perguntei quem havia trazido fruta para lanchar e apenas 

uma aluna levantou o braço. Perguntei por que os demais alunos 
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não trouxeram e uma criança respondeu: “Fruta é saudável, mas 

eu gosto mais de pipoca e biscoito.” Perguntei, então, se eles gosta-

vam das frutas e todos afirmaram que sim. Em seguida, pedi para 

cada um desenhar uma fruta em uma folha em branco e nomeá-la 

em inglês com a minha ajuda. Guardei as folhas como registro e 

instrumento para minha reflexão ao longo das atividades. Ao final 

da aula, propus aos alunos que trouxéssemos frutas ou sucos nos 

lanches na semana seguinte e apenas 8 alunos trouxeram. Perguntei 

a eles por que não trouxeram e um aluno respondeu: “Eu não trouxe 

porque não como frutas, não gosto. Dizem que é gostoso, mas eu não 

quero, não quero provar.” Uma aluna perguntou ao colega: “Como 

você sabe que não gosta se não quer provar?” Aquela discussão feita 

pela aluna foi muito interessante e permitiu a reflexão do aluno, 

que passou a ser mais curioso em relação às frutas.

Outro tema abordado e bastante significativo foi “The num-

bers” e precisei usar mais criatividade para construir a abordagem 

transdisciplinar. Comecei desenhando frutas na quantidade de 

cada número que apresentava na sequência de 1 a 3, usando tipos 

de frutas diferentes para cada numeral e praticando a oralidade dos 

números one, two e three. Em seguida, dividi a sala em três grupos e 

iniciamos um jogo para saber se eles tinham aprendido a pronúncia 

correta em inglês dos numerais e das frutas desenhadas. Mais uma 

vez, a aula terminou em clima de diversão e uma das crianças falou: 
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“Quem vai trazer banana na próxima aula?” Eu disse: “E quem vai 

trazer apples? Despedi-me deles naquele dia com a certeza de que 

estavam mudando seu olhar sobre as frutas, aparentemente passando 

a integrá-las mais naturalmente em suas vidas. 

• FAST FOOD

Tjalf Sparnaay, Fast food

Entre os muitos momentos vividos pela turma do segundo 

ano, cabe aqui destacar a cena considerada mais significativa. No 

livro didático da turma, constava o capítulo denominado Fast food, 

trazendo exemplos de alimentos rápidos ou prontos como pipoca, 

hambúrguer e refrigerante, respectivamente: popcorn, hamburger 

e soft drink. Quando perguntei sobre o consumo destes alimentos, 

todas as crianças afirmaram consumir com frequência. Uma delas 
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falou: “Se eu pudesse, tomava refrigerante todos os dias.” A partir 

desta fala, perguntei se refrigerante era saudável, ou seja, se era 

bom para a nossa saúde. A mesma criança respondeu: “Todos 

dizem que faz mal à saúde, mas eu não sei o porquê.” Pude então 

falar dos malefícios daquela bebida, usando uma linguagem mais 

simples e aproveitei para falar dos benefícios de um suco natural de 

fruta. Perguntei se gostavam de sucos e uma aluna falou: “Gosto de 

suco de laranja, caju, acerola, limão, goiaba...” Além dela, as outras 

crianças listaram os sabores de sucos que gostavam. Entretanto, 

ao perguntar sobre a frequência com que tomavam, outro aluno 

respondeu: “Minha mãe nunca faz suco. Ela só compra refrigerante”. 

Discuti com os alunos sobre a importância de gostar do que 

é saudável e trocar nossas experiências com nossos pais. O mesmo 

aluno disse: “Vou pedir a minha mãe para fazer suco lá em casa, 

mas antes vou ter que explicar a ela que ele é saudável e refrigerante 

é ruim.” Considerei aquela decisão tomada pelo discente o ponto 

mais importante da aula, pois através de uma decisão como aquela, 

que requer compromisso e mobilização por parte de quem a tomou, 

vi a adoção de valores que ele havia construído durante a aula. Para 

ilustrar o que foi aprendido, utilizamos nossa criatividade para 

construirmos cartazes com alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Cada aluno fez seu próprio cartaz, separando os tipos de alimentos 

supracitados em duas colunas. Recortamos os alimentos de revistas 
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e folhetos e cada um colou em sua cartolina. Ao final, todos os 

trabalhos foram expostos.

• YES, NÓS TEMOS BANANAS!!!

Yes, nós temos bananas

Bananas pra dar e vender

Banana menina tem vitamina

Banana engorda e faz crescer

(Braguinha)

Depois de estudarmos os temas The fruits e Fast food no 

terceiro ano e entrarmos no assunto da obesidade infantil, decidi 

promover o “Dia do eu conto”. A atividade consistiu em um dia 

especial para a turma do terceiro ano. Todos sentaram no chão, 

fazendo uma roda e apresentei-lhes o livro chamado “Aprendendo a 

emagrecer: conversando sobre a obesidade infantojuvenil”, da autora 

Alessandra Marques. Comecei a leitura do livro e, em seguida, passei 

para que os alunos pudessem ler também. O livro conta a história de 

Xandão, um menino que fala sobre o segredo para ter emagrecido 

saudavelmente. O personagem da história, antigamente, se alimen-

tava de um jeito errado e aprendeu a fazer isso da forma correta 

e praticar exercícios para ficar saudável e emagrecer. Aos poucos 

ele nos falava sobre alguns assuntos, como diabetes e colesterol. 
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Durante a leitura, a aluna Letícia apontou: “Minha avó é gorda e 

tem diabetes, ela não pode comer muito açúcar e precisa emagrecer.” 

O aluno Gabriel complementou: “Minha avó tem pressão alta. A 

comida dela quase não tem sal, sabia?” Percebi então a curiosidade 

dos alunos sobre aquele tema e o quanto o conhecimento daquela 

realidade era presente em suas vidas. 

Ao término de outra aula, a aluna Mayara afirmou: “Vou 

trazer laranja e uva para lanchar.” A educanda Joyce complementou: 

“Eu vou trazer banana!” Assim, todos os alunos animaram-se com 

a ideia, surgindo então a proposta de fazermos um lanche coletivo 

na semana seguinte com alimentos saudáveis. E assim aconteceu: 

doze crianças trouxeram lanches saudáveis, compostos de sucos, 

frutas e biscoitos integrais e realizamos nosso lanche coletivo com a 

turma inteira. Sentada ali, desfrutando daquela cena, eu contemplava 

a autonomia de cada um, como sujeitos que muito sabiam e que, 

cada vez mais, construíam os alicerces de seu conhecimento. Eles 

muito me ensinavam também.

• MOVIES

Momento marcante vivenciado pelos alunos do quarto ano, o 

“Cinema na Escola” foi o dia no qual assistimos o filme Ratatouille 

na sala de vídeo. Estudando o tema Movies, conversamos sobre os 

filmes infantis e sugeri que aliássemos um filme infantil ao assunto 
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que estávamos falando nas aulas: alimentação. Ao final da sessão do 

cinema, discutimos o filme e me surpreendi com o que as crianças 

falavam sobre higiene e cuidado com os alimentos, bem como sobre 

o aspecto visual da alimentação. O aluno Pedro afirmou: “Quando 

a comida está bonita, minha boca fica cheia d’água.” As demais 

crianças concordaram e eu falei então sobre a Gastronomia, aliada 

da alimentação saudável.

No dia 21 de setembro comemora-se no Brasil o Dia da Árvore. 

Solicitamos aos alunos que trouxessem frutas para prepararmos 

na escola uma salada. Assim foi feito e os alunos gostaram muito 

daquela atividade, na qual puderam relembrar os nomes das frutas 

em inglês e saboreá-las. A aluna Bianca afirmou: “Adoro salada de 

frutas”. Já o aluno Heitor, revelou: “Não gosto de comer frutas, só 

como fruta na salada de frutas.” A partir daquela prática, os edu-

candos sugeriram aulas de culinária para conhecer outros alimentos 

saudáveis, o que considerei muito valioso, pois o interesse partiu 

deles; tamanho foi o valor daquela ação educativa.

Fazer a viagem ao vivido é retomar todo o trabalho realizado 

com outro olhar. É refletir após a ação. Esse foi o passo seguinte. A 

análise da experiência permitiu formular conceitos e juízos acerca do 

modo de saber-fazer o ensino da Língua Inglesa aliado à Promoção 

da Alimentação Saudável com crianças. Dessa forma, a prática 
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vivida ao longo desse trabalho assumiu seu sentido mais profundo, 

explicitado em Holliday (2006, p. 56), quando ele afirma que:

Muitas vezes se reduz o conceito de prática às ações que as pessoas 
realizam. Mas prática, entendida em seu sentido profundo, não 
está composta simplesmente de “atividades” frias e quantificáveis. 
A prática é uma maneira de viver nossa cotidianeidade, com toda 
a subjetividade de nosso ser pessoas, que é muito mais que só o 
que “fazemos”, e que inclui, portanto, o que pensamos, intuímos, 
sentimos, cremos, sonhamos, esperamos, queremos... Além do 
mais, tudo o que fazemos e vivemos tem para cada um de nós 
um determinado sentido: uma justificativa, uma explicação, uma 
orientação, uma razão de ser.

UM PENSAR E UM DIZER QUE NÃO SE QUER FINAL...

O relato aqui deixado pretende nada além do que destacar a 

importância de se comunicar a aprendizagem. Cada experiência de 

educação é única e irrepetível; mas isso não significa que podem ser 

entendidas e mantidas isoladas, cada uma dentro de sua “própria 

verdade”. Qualquer prática social transformadora tem intenções, 

apostas, desenvolvimentos e resultados que definitivamente servem 

de inspiração, iluminação ou advertência a outras práticas seme-

lhantes. Os grandes propósitos dessas experiências são geralmente 

confluentes ou, pelo menos, não antagônicos. Extrair os ensina-

mentos da própria experiência, para compartilhá-los com outros, 

deveria ser sempre uma linha de trabalho priorizada entre nós que 
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fazemos educação. Aprender e compartilhar são dois verbos que 

não podem ser desligados.

 O olhar reflexivo sobre as crianças e o exercício de escuta 

trouxe a todos que participaram deste trabalho uma nova dimensão 

sobre o quanto elas, mesmo pequenas, já sabem sobre alimentação 

e saúde. Também fizeram repensar o quanto é possível trazer esses 

conhecimentos e organizá-los na escola, proporcionando aos alunos 

uma troca de saberes e contribuindo para que desenvolvam hábitos 

alimentares saudáveis.

Percebemos hoje que este trabalho foi mais do que um projeto 

de ensino, foi um momento especial de reestruturação de valores e 

concepções e de compreensão do saber-fazer no ensino do idioma, 

pois a prática e a reflexão disciplinaram o pensamento para a cons-

trução do conhecimento. O saber-fazer transdisciplinar e a postura 

reflexiva nesta vivência específica foram apenas o embrião para 

novas práticas educativas, para novos pensamentos e atrevimentos 

para os que partilharam da construção deste trabalho e esperamos 

também que outros sejam provocados através da sua leitura. 
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INTRODUÇÃO

A Promoção da Alimentação Saudável constitui uma das 

estratégias para a promoção da saúde com enfoque no favore-

cimento da realização de práticas alimentares apropriadas aos 

aspectos biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável 

do meio ambiente por parte dos indivíduos e coletividade (BRASIL, 

2012). O elenco de estratégias na saúde direcionadas à Promoção 

da Alimentação Saudável envolve a criação de ambientes favoráveis 

ao desenvolvimento das competências alimentares de modo que 

apoiem os sujeitos a adotarem modos de vida saudáveis, identificar 

e analisar de forma crítica, além de enfrentar hábitos e práticas 

não promotoras de saúde, aos quais muitas vezes estão submetidos 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2014).

No presente contexto, a escola compreende um espaço interse-

torial para ações de promoção saudável que visem o desenvolvimento 

de habilidades pessoais em alimentação e nutrição, através do 

diálogo entre profissionais de saúde e a população. As ações desen-

volvidas nesse espaço são previstas pela Portaria Interministerial 

Saúde-Educação nº 1.010/06 (BRASIL, 2006a). Ela visa favorecer 

as práticas que promovam e garantam hábitos alimentares mais 

saudáveis no ambiente escolar, e que se perpetuem fora desse, com 

ações que devem ser realizadas em todos os níveis de educação, 

sejam as instituições públicas ou privadas, e em âmbito nacional. 
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O presente trabalho tem por objetivo relatar uma experiência 

pedagógica para a Promoção da Alimentação Saudável realizada no 

Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (NEI-CAp/UFRN). O eixo estratégico central 

da atividade foi o uso de imagens: um vídeo relacionado com um 

ícone comumente utilizado nas práticas de educação alimentar e 

nutricional, a pirâmide alimentar e um registro gráfico por parte 

dos alunos. 

As imagens foram escolhidas por serem elementos importantes 

na Educação Infantil, constituindo-se em formas significantes 

para o desenvolvimento de práticas que visem a valorização dos 

hábitos saudáveis, sendo esse um dos fundamentos dos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEI) nas pers-

pectivas da saúde como tema transversal nas práticas educativas: 

Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando 
hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar (BRASIL, 
1998a, p. 63, grifo nosso).

MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO

O marco teórico deste trabalho está delimitado pelas seguintes 

ideias: (a) a diferenciação conceitual que Josso faz entre vivência e 

experiência (2010, p. 48). A vivência atinge o status de experiência 
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a partir do momento que fazemos certo trabalho reflexivo sobre 

o que passou e o que foi observado, percebido e sentido; (b) e o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), que se constitui de um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas com o objetivo de contribuir para a implantação ou 

implementação de práticas educativas de qualidade que possibilitem 

a promoção e ampliação das condições necessárias para o exercício 

da cidadania das crianças brasileiras.

O corpus do trabalho, coletado durante a atividade peda-

gógica para a Promoção da Alimentação Saudável na Educação 

Infantil, realizada no Núcleo de Ensino Infantil (NEI-CAp/UFRN), 

é composto por observações e explanações das crianças anotadas 

pelos pesquisadores durante a atividade pedagógica e, ainda, pelos 

materiais construídos pelos estudantes – a pirâmide alimentar 

construída coletivamente e os desenhos. 

As distinções entre vivência e experiência de Josso (2010), 

além de servirem como referencial teórico deste trabalho, também 

atuarão como estratégia metodológica para relatá-lo. O trabalho, 

portanto, foi estruturado em dois momentos: (1) A vivência, na qual 

expomos como aconteceu a atividade pedagógica; (2) As experiências, 

em que é feita a reflexão sobre a prática, momento onde a vivência 

(trans)forma-se em experiência.
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A VIVÊNCIA

Foi planejada e realizada uma atividade pedagógica no Núcleo 

de Educação da Infância (NEI-CAp/UFRN) com a finalidade de 

apresentar e incitar a adoção de práticas alimentares saudáveis na 

escola. O público-alvo escolhido para ação foi uma turma de quarto 

ano do Ensino Infantil, composta por vinte crianças na faixa etária 

entre cinco e seis anos de idade, das quais uma delas apresentava 

deficiência auditiva, sendo, entretanto, oralizada1. Além das crianças 

ainda participaram dois professores da Educação Infantil.

• O CENÁRIO: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
DA INFÂNCIA (NEI-CAP/UFRN)

O Núcleo de Educação Infantil (NEI-CAp/UFRN) consti-

tui uma Escola de Aplicação vinculada à Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, voltada para a educação infantil e o 

ensino fundamental. A instituição apresenta um fazer pedagógico 

diferenciado, desenvolvendo atividades que sejam significativas 

para o aprendizado das crianças, centradas nas suas curiosidades, 

interesses, necessidades e possibilidades. Para tanto, utiliza como 

metodologia de ensino o Tema de Pesquisa, prática que articula três 

1 Um dos professores da turma é habilitado em Língua Brasileira de Sinais e 
ocupou-se de traduzir o conteúdo para a criança. 
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eixos: o contexto sociocultural, a estrutura dos conhecimentos de 

áreas e os processos de construção de conhecimentos pelas crianças. 

Cada um desses eixos articula-se em uma metodologia de trabalho 

que tem como base os conhecimentos já produzidos em diferentes 

perspectivas. Ali, desde os primeiros níveis de ensino, tudo o que é 

ressaltado como informação relevante acerca do tema, é explorado 

através da fala e de diversas outras formas de registro, como por 

exemplo, a utilização das imagens. É, portanto, questionando, 

dialogando, explorando, experimentando, manipulando e compa-

rando os elementos do ambiente que as crianças constroem suas 

experiências, inseridas em um processo em que o erro construtivo 

é parte do avanço e do conhecimento de si e do mundo. 

• A ATIVIDADE PEDAGÓGICA

A atividade pedagógica foi planejada e desenvolvida no con-

texto do componente acadêmico Educação Alimentar e Nutricional 

que integra o currículo obrigatório dos cursos de graduação em 

Nutrição. Enquanto disciplina e campo de prática, a Educação 

Alimentar e Nutricional apresenta uma interface intersetorial e mul-

tidisciplinar, na qual outros profissionais podem/devem se envolver 

no desenvolvimento de ações (BRASIL, 2013). Assim, a atividade 

pedagógica foi desenvolvida por um grupo composto por quatro 

estudantes do sexto período do curso de nutrição da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com a supervisão das 

professoras da disciplina e dois professores da Educação Infantil. O 

tema selecionado para o desenvolvimento da atividade pedagógica foi 

diferente daquele escolhido como tema de pesquisa pelos estudantes 

no segundo semestre letivo do ano de 2011. A atividade decorreu 

sobre a temática da alimentação saudável, visando promover a 

mesma no ambiente escolar. Para isso, foi utilizado como eixo 

estratégico central o uso de uma animação (vídeo) sobre a pirâmide 

alimentar. A atividade foi organizada em dois momentos: (1) o 

trabalho com o vídeo que correspondeu à visualização da animação 

sobre a pirâmide alimentar e a sua construção coletiva em cartolina 

e (2) a ressignificação da pirâmide alimentar pelas crianças em um 

momento de construção individual de sua própria representação 

gráfica da pirâmide. 

• TRABALHO COM O VÍDEO

Elegemos uma imagem que pudesse servir de mote para as 

discussões junto às crianças. Optamos por um vídeo, imagem em 

movimento, em formato de animação curta, cujo tema central 

era a pirâmide alimentar: O segredo da pirâmide, elaborada pela 

empresa Nestlé®. A animação apresenta como enredo a história de 

duas crianças, os personagens Guto e Aninha que, durante uma 

visita escolar a uma reserva florestal, se separaram do grupo e 
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partem para explorar a localidade. Neste percurso, os personagens 

descobrem uma pirâmide repleta de segredos e enigmas que, depois 

de desvendados, revelavam aos personagens as premissas para 

uma vida benéfica: uma alimentação saudável, atividade física e o 

consumo de água. 

A utilização do vídeo objetivou conhecer a leitura que as 

crianças faziam da pirâmide alimentar. Para tanto, realizamos 

uma leitura semidirecionada dessa mídia através de perguntas para 

instigar as observações, a descoberta e o interesse das crianças, 

sendo elas: “Gostaram da animação?”, “O que aconteceu com Guto 

e Aninha?”, “Onde eles estavam?”, “O que descobriram nesse local?” 

e “Quais eram os segredos para uma vida saudável?”. 

As respostas das crianças corresponderam às expectativas dos 

mediadores, ou seja, aos aspectos presentes no vídeo. Elas foram 

capazes de reconhecer o enredo da história: que os personagens 

haviam “se perdido” e encontrado “uma pirâmide”, que continha 

os segredos para uma vida saudável: “comer bem, fazer exercícios 

físicos e beber água”. 

• CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE ALIMENTAR

Conduzimos a discussão de modo a explorar a ideia da pirâ-

mide introduzida pela animação. Com este fim, partimos para uma 

atividade de construção da pirâmide com as crianças, que ocorreu 
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em duas etapas: (a) conhecimento dos grupos dos alimentos e (b) 

montagem da pirâmide. Sempre com intervenções e justificati-

vas por parte dos alunos. Na primeira etapa, foi entregue a cada 

criança a ilustração de um alimento de um dos diferentes grupos 

da pirâmide. Diante deles foram dispostas seis cestas coloridas e 

identificadas com os nomes dos grupos alimentares, classificados 

ilustrativamente da seguinte forma: “cereais, tubérculos e raízes”; 

“frutas, legumes e verduras”; “feijão”; “leites e derivados”; “carnes 

e ovos” e “doces e salgadinhos”. As crianças do NEI foram respon-

sáveis pela organização das imagens dos alimentos nos grupos. Um 

por vez, eles colocaram suas ilustrações de alimentos na cesta que 

julgaram pertinentes, utilizando seus conhecimentos acumulados 

com as experiências de vida e aqueles pontuados pela animação. 

Após completarem as cestas com suas respectivas figuras, os 

estudantes— com auxílio dos mediadores — discutiram o posicio-

namento destas (Figuras 1 e 2). No segundo momento, as crianças e 

os mediadores iniciaram a montagem da pirâmide alimentar e elas 

foram convidadas para explicar o porquê das posições escolhidas 

para cada imagem. A atividade foi encerrada com a construção da 

pirâmide alimentar em uma cartolina (Figuras 3 e 4).
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Figura 1. Distribuição dos alimentos nos cestos referentes a cada grupo 
alimentar. Fonte: arquivo pessoal dos autores

Figura 2. Criança colocando figura do alimento no cesto referente a um 
grupo alimentar. Fonte: arquivo pessoal dos autores
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Figura 3. Crianças e mediadores construindo a Pirâmide Alimentar. 
Fonte: arquivo pessoal dos autores

Figura 4. Pirâmide Alimentar construída pelos estudantes 
do NEI. Fonte: arquivo pessoal dos autores
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• A CONSTRUÇÃO DOS DESENHOS

Ao término da construção da pirâmide alimentar, as crianças 

foram convidadas a elaborarem desenhos sobre essa imagem. A rea-

lização dos desenhos constituíu-se numa atividade de consolidação 

dos saberes. Nesse momento, os estudantes teceram os conheci-

mentos adquiridos na forma de ilustrações sobre seu entendimento 

da pirâmide alimentar e a sua relação com os diferentes aspectos 

para uma vida saudável (Figuras 5 e 6).

Figura 5. Pirâmide Alimentar desenhada por um estu-
dante do NEI. Fonte: arquivo pessoal dos autores
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Figura 6. Pirâmide Alimentar desenhada por um estudante do NEI. 
Fonte: arquivo pessoal dos autores

AS EXPERIÊNCIAS

• AS CONCEPÇÕES DOS AUTORES: PARA 
ALÉM DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A pirâmide alimentar: a imagem de uma alimentação saudável?

A pirâmide alimentar é infimamente difundida no universo 

infantil, não apresentando um domínio público satisfatório, ou o 

poder comunicativo desejado (LANZILLOTTI; COUTO; AFONSO, 

2005).  

Pudemos confirmar tal fato através da leitura do vídeo, em 

que as crianças não foram capazes de identificar essa imagem no 
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enredo da história ao serem questionadas sobre o nome da pirâmide 

presente no vídeo. Assim sendo, foi necessário o esclarecimento dos 

mediadores, que explicaram que se tratava da pirâmide alimentar 

— um desenho que tentava nos ensinar a “comer melhor”. Em 

seguida, questionamos se as crianças já haviam ouvido falar nela 

antes e obtivemos uma resposta negativa.

A pirâmide alimentar é uma imagem bastante presente em 

consultórios, ambulatórios, hospitais e em propagandas de ali-

mentos. Entretanto, é um instrumento ausente em espaços como 

creches, escolas e outros fora do contexto direto da saúde. Sendo, 

então, esta imagem desconhecida pelas crianças.

De maneira geral, a pirâmide alimentar visa ser um instru-

mento educativo para a promoção do conhecimento científico 

sobre as necessidades nutricionais e a composição nutricional dos 

alimentos consumidos por uma determinada população (MOLINA, 

2015). Em tese, ela contribui para o enfrentamento dos distúrbios 

nutricionais que podem acometer uma população (BRASIL, 2012) 

e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, evitando/dimi-

nuindo a incidência de doenças (FREIRE et al., 2012). Assim, como 

promotora do direito humano à alimentação adequada e saudável, 

fornece orientações nutricionais sobre hábitos e práticas alimentares 

(HORTA; PASCOAL; SANTOS, 2011). 
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No Brasil, a representação da pirâmide alimentar foi concebida 

por Philippi e colaboradores com o desígnio de facilitar a dissemina-

ção dos conceitos de alimentação saudável, auxiliando a população 

na escolha de suas refeições diárias. Para seus desenvolvedores, a 

pirâmide alimentar é um meio para melhorar a compreensão da 

população sobre o consumo de alimentos variados e em quantidade 

suficiente para uma dieta adequada nutricionalmente (PHILIPPI 

et al., 1999). 

Ela é, portanto, uma representação de um padrão alimentar 

considerado adequado por um grupo de especialistas que são seus 

intérpretes (LANZILLOTTI; COUTO; AFONSO, 2005).  Dessa 

forma, ela visa transmitir regras como variedade, proporcionali-

dade e moderação, através de grupos alimentares que devem ser 

consumidos em porções e quantidades adequadas.

O apelo nutricional da pirâmide alimentar a superestimou 

como um ícone2, enquanto instrumento para realização de atividades 

de educação alimentar e nutricional. Ou seja, uma representa-

ção didática, capaz de estimular a mente e de estabelecer relação 

com os princípios nutricionais de variedade, proporcionalidade e 

moderação, traçando paralelismo com os diversos aspectos para 

uma alimentação saudável que resulta em aprendizagem. Por esse 

2 Os ícones são simplificadamente definidos como um signo capaz de apresentar 
uma relação de similaridade com o seu referente (SANTAELLA; NÖTH, 2008). 
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motivo, como relembra Barbosa, Salles-Costa e Soares (2006), nos 

anos 2000 existiu ênfase na expressão “deixe a pirâmide guiar suas 

escolhas alimentares”, em detrimento de ideias sobre como ter uma 

alimentação variada ou da prática de atividade física e manutenção 

do peso saudável. 

Essa atitude tornou a pirâmide alimentar, quando conhecida, 

um instrumento de adestramento para uma alimentação adequada, 

que retira a autonomia dos indivíduos quanto às suas escolhas 

alimentares e seu papel de atores na sua trajetória saúde-doença. 

Ora, a pirâmide alimentar como instrumento de comunicação social 

é um símbolo3 apenas para os especialistas na área de nutrição, 

alimentação e saúde, os quais conseguem compreender as mensagens 

veiculadas por ela; como, por exemplo, o que ocorre para a ideia de 

porção. Ou seja, apenas esses grupos conseguem entender as leis que 

possibilitam a interpretação da pirâmide, a saber: sua organização, 

a estratificação horizontal dos alimentos de acordo com os grupos 

alimentares e a classificação vertical, ordem hierárquica (ascendente 

na pirâmide) que reflete as porções que devem ser consumidas. Só 

é possível compreender que a pirâmide representa uma proposta de 

3 Os símbolos são os únicos signos representativos, eles correspondem ao retorno 
da imagem ao seu significado original. Os símbolos se relacionam com seu objeto 
através de uma mediação (imaginário), normalmente uma associação de ideias 
que atuam de modo a interpretar o símbolo como o objeto de referência. Para 
que tal patamar de representação seja alcançado, é necessário haver um caráter 
de lei determinada pelo interpretante do signo (SANTAELLA; NÖTH, 2008). 
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alimentação saudável quando analisamos sua imagem observando 

esses aspectos.

Entretanto, para a população de modo geral, muitas vezes 

a pirâmide alimentar caracteriza-se apenas como um índice4, ou 

seja, uma imagem que pode ser correlacionada vagamente com a 

alimentação, porém, sem parâmetros definidos.

Para as crianças, em nossa prática, o contato da pirâmide 

através do vídeo proporcionou a apresentação desta imagem como 

índice, pois embora o enredo do filme mostrasse a correlação pirâ-

mide-alimentação, ele não especificava as leis para a leitura daquela 

imagem. Desse modo, sugeriu apenas uma possível correlação com 

a alimentação saudável. 

As complexidades para o entendimento da pirâmide são 

consequências de seu discurso nutricional limitado, por deter ênfase 

no consumo de nutrientes. Esta característica torna a pirâmide 

alimentar um instrumento reducionista, pois sabemos que o dis-

curso técnico-nutricional isolado não é suficiente para fazer com 

que as pessoas mudem suas práticas alimentares, tornando-as mais 

saudáveis. O processo de escolha alimentar é implexo, as pessoas 

4 O índice pertence a classes de signos não representativos, não possui função 
significativa, sua existência apenas indica a existência de certos outros objetos 
e conteúdos. O interpretante do índice não está convicto da existência de um 
objeto referencial, podendo, então, não aparecer ao intérprete com um sentido 
coerente de representação (SANTAELLA; NÖTH, 2008). Desse modo, o índice 
apenas sugere condições prováveis de interpretação ao acaso (LANZILLOTTI; 
COUTO; AFONSO, 2005). 
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não consomem apenas os alimentos que acham mais “nutritivos” 

ou os mais acessíveis e intensivamente ofertados pela produção 

massificada (CANESQUI; DIEZ GARCIA, 2006). O processo de 

seleção dos alimentos para consumo é forjado à luz dos determi-

nantes biológicos, culturais, sociais e psicológicos (CONTRERAS, 

2002). As pessoas comem para satisfazer a si mesmas (aspirar a um 

modo de vida determinado, expressar sua personalidade, agradar 

seus convidados), para afirmar seu pertencimento a um grupo ou 

classe marcada por diferenças e hierarquias, estilos e modos de 

comer (BURNETT, 1989; CANESQUI; DIEZ GARCIA, 2006). 

Todas as escolhas alimentares são atravessadas por representações 

coletivas, imaginários e crenças. Logo, não cabe esperar apenas 

a racionalidade dietética nas escolhas alimentares das pessoas 

(BURNETT, 1989; CANESQUI; DIEZ GARCIA, 2006). Ainda, a 

alimentação é influenciada por diversos fatores correlacionados 

com características sociais, culturais, econômicas e psicoemocionais 

dos indivíduos, como por exemplo: os fatores externos (a família e 

suas características, atitudes de amigos, valores socioeconômicos e 

culturais, mídia, praticidade e rapidez, conhecimento nutricional e 

manias alimentares); e os fatores internos (necessidade e caracterís-

ticas psicológicas, imagem corporal, valores e experiências pessoais, 

autoestima, preferências alimentares, saúde e desenvolvimento 

psicológico) (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).
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Para garantir práticas alimentares saudáveis, é necessário 

discutir esses fatores com os indivíduos desde a mais tenra infância, 

de acordo com as especificidades, de forma a garantir condições para 

que as pessoas possam exercer sua autonomia decisória, optando 

juntamente com a opinião do profissional nutricionista por esco-

lhas alimentares mais saudáveis — o que se denomina cidadania 

alimentar (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007). 

Nesse sentido, como bem relembra Boog (2010, p. 1010): deve-se, 

além de esclarecer sobre as práticas alimentares saudáveis e adequadas, 

impulsionar a cultura e a valorização da alimentação, concebidas 
no reconhecimento da necessidade de respeitar, mas também 
modificar crenças, valores, atitudes, representações, práticas e 
relações sociais que se estabelecem em torno da alimentação, 
visando o acesso econômico e social de todos os cidadãos a uma 
alimentação quantitativa e qualitativamente adequada, que atenda 
aos objetivos de promoção da saúde, prazer e convívio social.

Apesar das limitações da pirâmide alimentar como um meio 

de comunicação social e para educação alimentar e nutricional, 

reconhecemos a importância dela como instrumento para o pla-

nejamento, prescrição e avaliação de dietas. Nesse caso, as regras 

nutricionais presentes na pirâmide são derivadas de evidências 

científicas sérias como estudos populacionais de consumo, dados 

epidemiológicos e em avaliações bioquímicas de restrição e saturação 

de nutrientes (PHILIPPI, 2008). 
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• A “PULGA ATRAS DA ORELHA”: OS 
QUESTIONAMENTOS DAS CRIANÇAS

• A CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE ALIMENTAR: O 
CONHECIMENTO SOBRE OS GRUPOS ALIMENTARES

Para o entendimento do uso da pirâmide alimentar é necessário 

uma compreensão inicial acerca dos grupos alimentares, pois é a 

função destes que determina sua ordenação na pirâmide, diante do 

estabelecimento das porções e a frequência de consumo de cada grupo.

Em todas as pirâmides, a indicação de consumo é a resultante 
da interação entre verticalidade (frequência) e horizontalidade 
(grupos). O nível é o elemento informativo fundamental, uma vez 
que determina a liberação ou restrição dos grupos alimentares 
(LANZILLOTTI; COUTO; AFONSO, 2005).

Depois de trabalhado o conceito da pirâmide alimentar como 

imagem que mostra elementos para uma alimentação saudável 

através do vídeo, o segundo momento da prática pedagógica con-

sistiu em atividades que tinham o intento de que as crianças se 

apropriassem dos elementos estruturantes do ícone, através de 

jogos de ordenamento e a construção de imagens e desenhos que 

permitiriam a formação do conceito utilizando elementos como o 

imaginário, o lúdico e a brincadeira.

Consequentemente, para desenvolver o conceito de grupos 

alimentares, sugerimos às crianças uma atividade para ordenação 

de fíguras de alimentos dessa esfera, conforme descrevemos na seção 
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Vivências. A partir da atividade proposta, reconhecemos que as crianças 

apresentaram dificuldades por não encontrarem na pirâmide um grupo 

relativo aos alimentos industrializados e às preparações culinárias que 

geralmente consomem, como Mucilon®, pão e macarrão e aos derivados 

de leite, como queijo e iogurte. Procuravam os alimentos e preparações 

e não conseguiam efetuar a abstração para a ideia proposta.

Os grupos alimentares são agrupamentos de alimentos com 

funções nutricionais semelhantes: os cereais são fontes de carboi-

dratos e vitamina B1; frutas, legumes e verduras contêm vitamina 

C, folato, betacarotenos, potássio, magnésio e substâncias bioativas; 

o leite e seus derivados fornecem proteína e aminoácidos, cálcio, 

fósforo, vitaminas A, D e B2; as carnes e ovos contêm proteínas, 

fósforo, selênio e manganês; os feijões e leguminosas são fontes de 

proteínas, fósforo, selênio e manganês; os óleos e gorduras são fontes 

de lipídios, ácidos graxos e vitaminas E e K; por último, o grupo 

dos açúcares e doces fornecem apenas carboidratos, principalmente 

açúcares simples, como a sacarose (PHILIPPI, 2008).

Essa forma de organização da pirâmide é puramente científico 

e nutricional. Nela podemos facilmente identificar e classificar 

alimentos in natura, entretanto, o mesmo não acontece para as 

preparações culinárias, pois apresentam diferentes grupos de ali-

mentos em sua composição. Tal observação já havia sido levada em 

consideração pelos elaboradores da pirâmide: 
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Ao se utilizar como exemplo uma preparação culinária do tipo 
“lasanha com molho quatro queijos”, podem ser contabilizadas 
uma porção do grupo de cereais (massa da lasanha) e uma do 
grupo do leite (molho com leite e queijos), uma vez que existe 
mais de um tipo de alimento (ingrediente) presente neste exemplo 
(PHILIPPI et al., 1999, p. 70).

Supondo uma melhor compreensão pelas crianças, disso-

ciamos as preparações em seus grupos de alimentos: o mingau em 

seus constituintes, o leite e o cereal. Tal atitude gerou uma série de 

questionamentos quanto ao preparo e consumo deste alimento, 

pois ao misturar o leite ao cereal se obtém um novo alimento 

com as propriedades nutricionais de ambos, ou seja: carboidratos, 

vitamina B1, proteína e aminoácidos, cálcio, fósforo, vitamina A, 

D e B2. A dissociação provocou um estranhamento nas crianças 

que questionaram “onde está o meu mingau?”. Por ele não ser só 

o leite ou só o cereal, mas um novo alimento, em que lugar ele se 

enquadraria? Com qual frequência seria consumido? 

A experiência da dissociação dos alimentos por grupos, supondo 

uma melhor compreensão, mostrou-se um procedimento inadequado, 

à medida que não comemos apenas nutrientes, mas sim alimentos e 

preparações, ambos com significado social e cultural. Como pudemos 

observar com o exemplo do próprio mingau, um alimento típico da 

infância, que transmite a sensação de conforto e cuidado.

Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura e todos esses 
componentes precisam ser considerados na abordagem nutricional. 
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Os nutrientes são importantes; contudo, os alimentos não podem 
ser resumidos a veículos deles, pois agregam significações culturais, 
comportamentais e afetivas singulares que jamais podem ser des-
prezadas. Portanto, o alimento como fonte de prazer e identidade 
cultural e familiar também é uma abordagem necessária para 
promoção da saúde (BRASIL, 2006b, p. 15, grifo nosso).

Ressalta-se ainda que as preparações culinárias não correspon-

dem apenas à combinação de grupos de alimentos, pois através delas 

estão representados os modos de comer particulares dos diferentes 

grupos sociais. As preparações culinárias constituem parte impor-

tante da cultura de uma sociedade e apresentam forte relação com 

a identidade e o sentimento de pertencimento das pessoas, com a 

sensação de autonomia, com o prazer propiciado pela alimentação 

e com o bem-estar dos indivíduos e da coletividade (BRASIL, 2014).

Abordar as preparações culinárias em um guia alimentar 

corresponde um avanço em termos sociocultural e ainda pode 

ser um dos meios para favorecer a população a compreender tudo 

aquilo que consome — conforme o questionamento levantado 

pelas crianças. O guia alimentar do Japão é um dos exemplos que 

expressa os alimentos em formas de preparações culinárias — à 

base de cereais, de hortaliças, de carnes e peixes, leite/derivados e 

frutas — facilitando a compreensão das recomendações também para 

os que desconhecem a forma de preparo dos alimentos (HORTA; 

PASCOAL; SANTOS, 2011). No Brasil, a segunda versão do Guia 
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Alimentar para a População Brasileira também aborda as prepara-

ções culinárias com especial atenção para aquelas produzidas nos 

padrões tradicionais de alimentação, cujos alimentos in natura e os 

ingredientes culinários (sal, ervas, açúcar, óleos) são a matéria-prima 

para seu desenvolvimento (BRASIL, 2014).

Entretanto, as crianças foram ainda mais longe e levantaram a 

seguinte questão: “se a batata está na base da pirâmide, por que não 

posso comer muita batata frita?”. A compreensão desta pergunta só é 

possível com o entendimento da técnica de preparo desse alimento.

Representar as preparações dos alimentos em um guia ali-

mentar não reduz a importância de conhecer as origens, técnicas e 

formas de preparação dos alimentos, pois os in natura, em contraste 

com os ultraprocessados, necessitam de um processo de seleção, 

pré-preparo, condimentação, cozimento, combinação a outros 

alimentos e apresentação na forma de pratos culinários para que 

possam ser consumidos (BRASIL, 2014). O desenvolvimento de 

competências culinárias capacita os indivíduos a tomarem decisão 

sobre a origem dos seus alimentos, assim como a adequação de sua 

alimentação ao seu contexto social, econômico, cultural, de saúde, 

psicológico, entre outros. 

O desenvolvimento das competências culinárias será fruto de 

um processo de ensino-aprendizagem prática. Ou seja, conforme 

reconhece Medeiros (2010), os conhecimentos culinários advêm do 
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educar pelo exemplo, que “requer atenção e atitudes que dão vida 

a gestos, frequente vezes, inconscientes”. 

Por muito tempo, em cada sociedade, os conhecimentos culi-

nários foram aperfeiçoados e transmitidos ao longo das gerações 

(BRASIL, 2014). Durante séculos, quando a educação era realizada 

exclusivamente em âmbito doméstico pelas mães, amas ou escravas 

encarregadas de cuidar e educar as crianças (OLIVEIRA, 2002a), a 

cozinha era o local para a sua execução. Neste cenário, as mulheres 

transmitiam cotidianamente uma grande quantidade de informações 

aos seus filhos, grande parte das quais eram “na cozinha e sobre a 

cozinha” (MEDEIROS, 2010). As práticas culinárias eram atributos 

parte do processo de socialização das crianças, as receitas e técnicas 

culinárias eram aprendidas em “conversas de mulheres, com a 

experiência e vivência, repassadas de mãe para filha/o, de avó para 

neta/o” (GIARD, 1998; MEDEIROS, 2010).

Entretanto, no Brasil e em muitos outros países, o processo de 

transmissão de habilidades culinárias entre gerações vem perdendo a 

força e as pessoas mais jovens possuem cada vez menos competências 

culinárias (BRASIL, 2014). As razões para isso são complexas e 

envolvem a desvalorização do ato de preparar, combinar e cozinhar 

alimentos como prática cultural e social, a multiplicação das tarefas 

cotidianas e a incorporação da mulher no mercado formal de trabalho 

(BRASIl, 2014). A entrada da mãe no mercado de trabalho formal — e 
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a habitual ausência do pai nas tarefas domésticas — rompeu com a 

visão da educação como função única da família e consequentemente a 

função educadora da culinária. O trabalho fora do ambiente doméstico 

fragilizou a transmissão de saberes hereditários: as mulheres passam 

a vivenciar a dupla jornada de trabalho, com consequente falta de 

tempo para as atividades domiciliares. 

Segundo o estudo realizado em centro urbano, a profissão exercida 
fora de casa foi vista de modo positivo pelas mulheres, enquanto 
tarefas domésticas, incluindo o cozinhar, foram entendidas como 
atividades de menor importância e, em decorrência disso, perdeu-se 
o conhecimento prático e tradicional dos processos de elaboração 
da comida no âmbito doméstico. Atualmente, a disponibilidade de 
tempo para cozinhar depende de para quem se destina a preparação, 
mais valorizada quando feita para a família e menos importante 
quando o consumo é apenas para si mesmo (MOREIRA, 2010).

Consequente à saída da mulher da cozinha, as crianças per-

deram ou diminuíram seu acesso a este espaço. A mulher, que 

antes era encarregada de preparar o alimento, convoca uma nova 

pessoa a assumir seu papel no preparo deste para a sua família. 

Nesse novo contexto, a cozinha deixa de ser um ambiente para 

ensino-aprendizagem e passa a ser o local de trabalho e, portanto, 

eminentemente adulto. Num segundo contexto, a cozinha torna-se 

um espaço inabitado na casa, pois a alimentação passa a ser feita 

(preparada e consumida) fora da casa. Um terceiro contexto com-

preende a ascensão dos produtos industrializados, em especial os 
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ultraprocessados, que oferecem de forma massiva alimentos ditos 

que não necessitam de preparo culinário; assim como a propaganda 

deles que desvaloriza o preparo de alimento em ambiente doméstico, 

colocando esta atividade como uma perda de tempo que poderia ser 

utilizado em outras atividades mais “produtivas” (BRASIL, 2014).

Longe das vivências culinárias, as crianças desconhecem a 

origem dos alimentos para além das prateleiras do supermercado 

(LAUAND; CHASSERAUX, 2012). Conforme visto em nossa prática, 

elas não conheciam a origem do iogurte, do pão, do macarrão e do 

salgadinho, como também não sabiam a diferença das diversas formas 

de preparação do mesmo alimento, como batata frita e batata cozida.

Diante do desconhecimento das crianças sobre as origens e 

formas de preparo dos alimentos, torna-se necessário promover o 

resgate e a apropriação delas quanto a esse conhecimento. A vivência 

da culinária é uma das formas para a construção do conhecimento 

sobre as preparações. Sua função pedagógica permite à criança 

construir maneiras mais elaboradas de perceber, tomar decisões, 

lembrar-se de algo, emocionar-se com alguma coisa e formas que 

são historicamente construídas em sua cultura (BRASIL, 2005).

O envolvimento das crianças nas compras de alimentos e no 

preparo das refeições permite que elas conheçam novos elementos e 

formas de prepará-los e que saibam mais sobre de onde vêm e como 

são produzidos os mantimentos que consomem (BRASIL, 2014), pois 
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uma das formas de apropriação do conhecimento pelas crianças é 

através da imitação, conforme reconhecido por Medeiros (2010). 

Algumas vezes o processo culinário parece não ser ensinado. Ele deriva 

da observação e imitação da realidade para a formação de conceito. 

Através da imitação a criança se apropria do que aprendeu com o passar 

do tempo e a culinária é um exemplo prático; ao auxiliar na cozinha 

e brincar nela, a criança incorpora ao seu mundo este conhecimento. 

Nesse contexto, a escola é um local privilegiado com capaci-

dade única para o resgate da culinária e para instigar a curiosidade 

das crianças sobre o tema da alimentação. Portanto, as atividades 

culinárias nesse ambiente podem/devem visar: o reconhecimento 

da sua própria cultura alimentar e o respeito à sua diversidade; o 

incremento de habilidades para o desenvolvimento de suas práticas 

alimentares; a identificação e o enfrentamento de situações de 

conflitos, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as outras 

crianças e os adultos e exigindo reciprocidade; valorização das ações 

de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração e compartilhando suas vivências.

• A CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE ALIMENTAR: 
O CONCEITO DE PORÇÃO ALIMENTAR

O segundo conceito a ser desenvolvido era referente às porções 

alimentares. Para que as crianças pudessem se apropriar dele, 
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realizamos a construção coletiva da pirâmide alimentar. Os edu-

candos, com o auxílio dos mediadores, organizaram os diferentes 

grupos alimentares na pirâmide, de acordo com a recomendação 

da porção de consumo. Para auxiliar, os mediadores explicaram o 

conceito de porção alimentar, um dos elementos informativos da 

pirâmide, que determina o consumo com relação aos princípios de 

variedade, proporcionalidade e moderação (Figuras 7).

A porção alimentar é a quantidade média do alimento que 

deve ser consumida por um indivíduo sadio, com o objetivo de 

promover uma alimentação saudável (BRASIL, 2003), através de 

um consumo adequado de alimentos; fato importante diante das 

mudanças no padrão dietético nutricional da população e conse-

quente aumento do tamanho das porções que os alimentos são 

ofertados e consumidos (BRASIL, 2006b). 

A organização da pirâmide em função das porções alimen-

tares promove uma visão reducionista da alimentação na qual o 

alimento é apenas um veiculador de energia, pois, na realidade, o 

conceito se refere à equivalência energética entre os alimentos, em 

que se pode substituir uma determinada quantidade por outro do 

mesmo grupo alimentar com valores energéticos semelhantes e com, 

aproximadamente, as mesmas condições de macro e micronutrientes 

(ALMEIDA; FERNANDES, 2011). 
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Diante desse conceito, as crianças questionaram as diretrizes 

para o consumo de doces presentes na pirâmide (Figura 8). Ora, 

se dentro de seus conhecimentos os “doces fazem mal”; “machu-

cam os dentes”; “causam cárie”, então como um guia alimentar 

permite o consumo de uma porção diária desse alimento, ainda 

mais o situando no topo? Algumas crianças relataram que suas 

mães só permitiam o consumo de doces uma vez por semana e 

argumentaram que eles, a partir de agora, pleiteariam o direito 

de comê-los diariamente. Este exemplo ilustra um claro problema 

de comunicação criado a partir da utilização da pirâmide para 

intervenções em educação alimentar e nutricional.

O grupo dos açúcares e doces é composto por alimentos 

ricos em açúcar, termo empregado atualmente para designar os 

Figura 8. Crianças questionando as 
diretrizes para o consumo de doces. 
Fonte: arquivo pessoal dos autores

Figura 7. Crianças hierarquizando 
um grupo alimentar na Pirâmide.  
Fonte: arquivo pessoal dos autores
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carboidratos do tipo monossacarídeos e dissacarídeos (PHILIPPI, 

2008). Esse grupo está presente no ápice das pirâmides alimentares 

sob a recomendação de consumo de uma porção ao dia, com uma 

única indicação de consumir com moderação (PHILIPPI; CRUZ; 

COLUCCI, 2003; PHILIPPI et al., 1999). 

Nos diferentes guias alimentares existentes no Brasil há a 

mesma recomendação do consumo de açúcares e doces ao dia. 

Eles trazem argumentos inconsistentes e vagos sobre a permissão 

do consumo desse alimento.

Por exemplo, o guia para crianças menores de dois anos, em 

seu passo oito, recomenda evitar açúcar nos primeiros anos de vida, 

afirmando que ele pode causar problemas futuros. Contudo, afirma-se 

que as crianças apresentam comprovada preferência por doces nos 

anos iniciais e permite seu uso na alimentação das que são maiores 

que um ano de idade. No entanto, afirma que o açúcar é desnecessário 

na alimentação do infante, podendo ser evitada nos primeiros anos 

de vida (BRASIL, 2010, p. 28). O açúcar é um alimento de alto valor 

energético, isento de nutrientes (veiculador de calorias vazias) e com 

alto índice glicêmico. Seu consumo, a priori, não promove uma 

melhora no valor nutricional da dieta. Ao contrário, contribui para 
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o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCTN)5 

como obesidade e diabetes mellitus (AQUINO; PHILIPPI, 2002). 

A sua permissão de consumo, segundo o guia, baseia-se apenas na 

ausência da necessidade de adoçar os alimentos e na influência no 

interesse da criança pela alimentação (FREIRE et al., 2012). 

Já o Guia Alimentar para a População Brasileira, em sua pri-

meira versão, recomenda a restrição de açúcares e doces afirmando 

que o açúcar é encontrado naturalmente nos alimentos, como frutas 

5 Para obesidade e excesso de peso no Brasil, por exemplo, de acordo com a 
Pesquisa de Orçamento Familiar – POF – mais recente (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) existe um aumento nesses quadros em 
todas as faixas etárias. Na faixa etária de cinco a nove anos, por exemplo, mais 
da metade da população masculina apresenta-se com excesso de peso ou 
obesidade. O mesmo fato é notado na população feminina, onde 48,8% apresen-
tam-se com alterações no peso para quadros de excesso. O cenário apresentado 
é preocupante, pois a incidência de DCNTs na infância está correlacionada 
diretamente ao estado de saúde do individuo na vida adulta. A aterosclerose 
e hipertensão, por exemplo, são doenças que podem apresentar seu início na 
infância — bem como a dislipidemias, diabetes, problemas ortopédicos, apneia 
do sono, litíase biliar e distúrbios alimentares — e as consequências podem 
ser irreversíveis para os sujeitos (FELISBINO-MENDES; CAMPOS; LANA, 2010). 
O desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis é a principal forma de 
prevenção, recuperação e manutenção do estado nutricional adequado aos 
indivíduos, contribuindo para a qualidade de vida na infância e na vida adulta. 
Entretanto, as mudanças de hábitos alimentares constituem um desafio a ser 
superado, visto que os fatores que influenciam a alimentação estão correla-
cionados às características sociais, culturais e econômicas dos indivíduos. A 
promoção da alimentação saudável nas escolas (PASE) é uma das formas de 
contribuir para a diminuição dos quadros de excesso e consequentemente 
colaboram para diminuição da prevalência de DCNT. A escola é um espaço 
privilegiado para o desenvolvimento de ações que visam à melhoria da saúde 
e do estado nutricional (RAMOS; STEIN, 2000 apud SCHMITZ et al., 2008). 
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e mel — sem explicar qual tipo de açúcar deve ser evitado. Para 

uma população que não tem conhecimento sobre os diferentes tipos 

de açúcares, dificilmente fica implícito que essa recomendação é 

para o açúcar de adição. Ratifica-se ainda a existência de açúcares 

adicionados em preparações e alimentos processados. Por tal motivo, 

recomenda-se também a sua diminuição, assim como a redução na 

utilização de açúcar em preparações caseiras e bebidas (BRASIL, 

2006b, p. 75).

Diferentemente dos instrumentos anteriormente mencio-

nados, a segunda edição do Guia Alimentar para a população 

Brasileira apresenta os açúcares na categoria de óleos, gorduras, 

sal e açúcar, assinalando que esses são ingredientes culinários 

que devem ser utilizados em pequenas quantidades ao temperar 

e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. O açúcar de 

mesa é utilizado para criar doces caseiros à base de frutas, leites e 

ovos e para fazer bolos à base de farinhas. Entretanto, não define 

uma quantidade apropriada para consumo desses alimentos, 

visto que na elaboração desse Guia foi abandonado o conceito de 

porções alimentares e o foco foi redirecionado para o incentivo ao 

consumo de alimentos in natura, minimamente processados e as 

preparações culinárias feitas com esses grupos e os ingredientes 

culinários (BRASIL, 2014).
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Entretanto, a estratégia global para a Promoção da 

Alimentação Saudável, atividade física e saúde deixa claro que 

as DCNT têm como fatores geradores o aumento do consumo 

de alimentos hipercalóricos pouco nutritivos com alto teor de 

açúcares, gordura e sal. Por tal motivo, deve-se reduzir a ingestão 

de açúcares livres e de outros nutrientes prejudiciais (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

Diante da discordância das diretrizes da pirâmide alimentar e 

os seus conhecimentos, as crianças necessitaram de um argumento 

de autoridade para auxiliarem suas condutas alimentares em relação 

ao doce. Elas questionaram aos mediadores qual seria a conduta mais 

adequada para o consumo de doce, através das seguintes questões: 

“Pode comer doce todos os dias?”, “Quanto de doce pode comer?”. 

Tal fato para as crianças, os alimentos presentes no topo eram os de 

maior importância. Esse entendimento esteve presente nos desenhos 

das crianças através da tentativa de reestruturar a pirâmide aos seus 

saberes: remanejando ao topo alimentos considerados saudáveis 

como cereais, frutas e legumes e, para a base, os industrializados 

como os refrigerantes (Figuras 8 e 9). 
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Figura 9. Desenho de uma das crianças do NEI em que a “coca” está na 
base da Pirâmide, indicando que deve ser consumida em menor quanti-
dade. Fonte: arquivo pessoal dos autores

Figura 10. Desenho de uma das crianças do NEI em que as frutas encon-
tram-se no topo da Pirâmide, indicando que este alimento deve ser o mais 
consumido. Fonte: arquivo pessoal dos autores
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O conceito de porções alimentares corresponde a uma abs-

tração de difícil compreensão para as crianças, e até mesmo para os 

adolescentes e adultos. A pirâmide alimentar expressa esse conceito 

na forma de hierarquização, sendo este um fator limitante para 

a compreensão dessa imagem. Em pesquisa com responsáveis e 

recreadores de uma creche pública no Rio de Janeiro, Barbosa, 

Colares e Soares (2008) encontraram um problema de interpretação 

relacionada a esse elemento:

Apesar de ter havido identificação do entendimento dos participan-
tes sobre a proporcionalidade/moderação dos grupos alimentares 
nas diversas figuras, a pirâmide não teve a mesma compreensão 
por um dos recreadores, que relatou: “Na pirâmide, a dificuldade 
é maior. Eu ia começar pela ponta da pirâmide”. Essa fala atribuiu 
maior importância aos grupos dos açúcares e das gorduras, não pelo 
seu tamanho, mas por estarem no topo da pirâmide, o que poderia 
evidenciar uma hierarquia dos alimentos (BARBOSA; COLARES; 
SOARES, 2008, p. 354, grifo nosso).

Todos os questionamentos das crianças demonstram a pirâ-

mide alimentar como um instrumento de prescrição de alimentos 

para o indivíduo, sem espaço para o aprofundamento das discussões 

para aquelas orientações. Ou seja, como já foi dito, ela reflete o 

conhecimento nutricional reduzido às necessidades energéticas do 

indivíduo. Quando utilizada como meio educativo, não é capaz de 

promover um diálogo-reflexão para a construção de uma prática 

alimentar emancipatória.
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Assim, tanto na pirâmide quanto nos demais documentos 

mencionados neste trabalho, a abordagem educativa está voltada 

apenas para as práticas biologizantes. Mesmo que se tente levar 

em consideração os hábitos alimentares da população brasileira, 

a justificativa para o consumo desses alimentos considera apenas 

os nutrientes e a repercussão no corpo individual. 

Nesse sentido, as crianças pediram o auxílio dos nutricionistas 

e dos mediadores para a construção de uma prática alimentar, 

expondo a necessidade de compreensão da totalidade que envolve o 

processo da alimentação. Espera-se, portanto, que esse profissional 

esteja atento para a totalidade humana, sendo um “sábio que fornece 

uma armação racional para o conjunto da existência humana” 

(FOUCAULT, 1984, p. 98). Ou seja, que tenha uma visão ampla 

do ser humano com vocação para decidir seu destino e realizar 

todas as suas potencialidades (DELORS, 2010), que interage com 

o seu meio de modo dinâmico, interdependente e interrelacional 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008) e que conversa com suas tradições 

e culturas (DELORS, 2010).
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• A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE GUIAS ESPECÍFICOS 
PARA AS CRIANÇAS: UMA PROPOSIÇÃO

• GUIAS COMO INSTRUMENTOS NORMATIVOS...

A partir das considerações levantadas neste trabalho, foi 

possível perceber os guias alimentares produzidos como elemen-

tos reducionistas carregados de discurso médico-nutricional, que 

enfatizam o consumo de nutrientes, de tal forma que se tornam 

instrumentos de adestramento para uma alimentação adequada, 

retirando a autonomia dos indivíduos quanto ao seu papel de atores 

nos processos alimentares.

Dentro desse contexto, os guias alimentares até então produ-

zidos, se inserem em um modelo normatizado que busca auxiliar 

as pessoas a prevenir e rever as DCNT, caracterizando a prática 

dietética como uma “medicina para os tempos de lassidão, des-

tinada a existências mal conduzidas e que buscam prolongar-se” 

(FOUCAULT, 1984, p. 92). Através da medicalização do corpo que 

visa aumentar, intensificar e normatizar a saúde (PADRO FILHO; 

TRISOTTO, 2008, p. 118).

Dessa forma, os guias normatizam o comportamento humano 

para o desenvolvimento de uma boa saúde através da alimentação 

estabelecendo, assim, um regime sobre as bebidas, a comida e 

os exercícios físicos (FOUCAULT, 1984). Utilizando para isso os 

discursos médicos e nutricionais, onde o fisiológico é o lugar onde 
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podem se instalar doenças, desta forma apresentam grupos alimen-

tares isolados: “uns para emagrecer, outros para fazer o intestino 

funcionar, outros para prevenir ou tratar doenças do coração...”, 

desconectando os indivíduos do seu contexto sociais inseridos 

(VILLAGELIM et al., 2012).

Tais discursos retiram o sujeito de cena, suas subjetividades 

e formas de perceber o mundo. Transmitindo apenas informações, 

sem espaço para que as pessoas reflitam e decidam seu percurso 

de saúde e doença, em manuais que enfatizam a nutrição como 

condição para o alcance de um corpo biológico fortalecido para 

enfrentar e vencer doenças:

Consideramos, portanto, que este guia contém mensagens centrais 
para a promoção da saúde e, em um único conjunto, para preven-
ção das doenças crônicas não transmissíveis, da má nutrição em 
suas diferentes formas de manifestação e das doenças infecciosas 
(BRASIL, 2006b, p. 11).

Neste contexto, a alimentação é reduzida ao paradigma biomé-

dico, de cunho biologicista, tecnicista e intervencionista que ignora 

o sistema alimentar cultural (VILLAGELIM et al., 2012). Como 

instrumentos inseridos em diretrizes políticas para a segurança 

alimentar e nutricional, os guias devem tratar a alimentação e a 

nutrição como uma prática em que as pessoas refletem sobre si 

mesmas e seus corpos, ajustando sua alimentação de acordo com 

as circunstâncias e ao momento, sendo questão de pensamento, 
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reflexão e prudência (FOUCAULT, 1984). Assim sendo, visa pro-

duzir a autonomia dos indivíduos, de forma a auxiliar a decidir 

seus processos de saúde-doença, não ficando presos às fórmulas 

que digam quantidades preestabelecidas que devam comer ou 

que os confundam quanto à forma como deve ser conduzida a sua 

alimentação.

• ...MAS, NECESSÁRIOS...

...pois, as crianças já detêm um aparato de informações sobre 

alimentação e nutrição e tanto questionam como refletem sobre elas. 

Conforme visto em nossa prática pedagógica, as crianças não são 

apenas receptoras das informações, mas sujeitos ativos e dinâmicos, 

questionadores e criativos, cujos processos de entendimento são 

iniciados através da complexidade da vida cotidiana, a qual lhes 

proporciona a produção de sentidos na relação com as imagens em 

suas diferentes formas (ACCIOLY, 2005). 

Elas querem conduzir a alimentação à sua maneira: desejam 

descobrir do que e como são feitos os alimentos, o porquê do con-

sumo de muita batata frita ser prejudicial e também os motivos que 

lhes garantem a possibilidade de comer doces todos os dias. Assim, 

elas buscam na escola e nos profissionais nutricionistas um sentido 

para todos os discursos difundidos pelas mídias relacionados à 

alimentação. Cabe então, aos educadores oferecerem condições 
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teóricas e práticas que questionem as informações trazidas pelos 

estudantes, de modo a construir saberes coerentes, legitimados 

culturalmente, lúcidos e críticos.

O desenvolvimento humano depende da sua inquietação sobre sua 
realidade, sobre o que é diferente, e ainda, do interesse pelo conhe-
cimento. Com isso, analisa tudo o que está ao redor, buscando 
a percepção, a sensibilidade do real e seus aspectos relevantes, 
mudando a realidade analisada (SILVA; GOMES, 2009).

Os guias alimentares não são capazes de atender todas as 

necessidades das crianças, pois estes instrumentos não foram ela-

borados pensando em suas características e necessidades, mas são 

voltados apenas para seus cuidadores, a exemplo do guia alimentar 

para crianças menores de dois anos (BRASIL, 2010) e a pirâmide 

alimentar para crianças de dois a três anos (PHILIPPI; CRUZ; 

COLUCCI, 2003). 

Por isso, a criação de guias específicos para a população 

infantil é um desafio a ser superado, pois é necessário adaptar 

os conteúdos das mensagens de forma a serem compreendidas 

e motivadoras para os infantes (BARBOSA; SALLES-COSTA; 

SOARES, 2000), de acordo com as diferentes faixas etárias presen-

tes no grupo. No que se refere à Educação Infantil, essas distinções 

já vêm sendo alvo de atenção no âmbito de práticas educativas 

em virtude das diferenças relacionadas aos aspectos afetivos, 

emocionais, cognitivos e sociais das crianças.
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Considerando-se as particularidades da faixa etária compreendida 
entre zero e seis anos e suas formas específicas de aprender, 
criou-se categorias curriculares para organizar os conteúdos a 
serem trabalhados nas instituições de educação infantil. Esta 
organização visa abranger diversos e múltiplos espaços de elabo-
ração de conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção 
da identidade, os processos de socialização e o desenvolvimento 
da autonomia das crianças que propiciam, por sua vez, as apren-
dizagens consideradas essenciais (BRASIL, 1998a).

Diante da inexistência de publicações específicas para essa 

população, é necessário criar e desenvolver guias, e práticas pedagó-

gicas, que aproximem a alimentação do universo infantil utilizando 

o lúdico, a brincadeira, o faz de conta, a imaginação e demais 

elementos da infância. Nesse contexto, dividimos os pré-escolares 

em dois grupos: (1) a primeira infância, de zero a três anos; (2) a 

segunda infância, de três a seis anos.

No que tange à primeira infância, os principais responsáveis pelo 

cuidado e estímulo necessários para o crescimento e desenvolvimento 

da criança estão na família, dependendo desta instituição a qualidade 

dos cuidados físicos, sociais e afetivos (ANDRADE et al., 2005). 

Consequentemente, para nortear as famílias a desenvolverem práticas 

alimentares saudáveis, deve existir um guia alimentar que incentive 

práticas como o aleitamento materno exclusivo e a alimentação com-

plementar (BRASIL, 2010) e que auxiliem a desenvolver práticas de 

estímulo para o desenvolvimento da autonomia alimentar do infante.
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Para as crianças na primeira infância, podem ser elaborados 

kits pedagógicos para serem utilizados nas escolas ou em casa, 

no sentido de conter músicas, brinquedos infantis, histórias/con-

tos para serem lidos para as crianças, entre outros materiais que 

abordem a temática da alimentação observando as característi-

cas da fase: o intenso aprendizado, imitação e independência, o 

desenvolvimento das suas capacidades motoras, aprendendo a 

manusear talheres e a consumir os alimentos sozinhos (PHILIPPI; 

CRUZ; COLUCCI, 2003) e a rejeição de alimentos anteriormente 

consumidos (BARBOSA; SALLES-COSTA; SOARES, 2006). Por 

conseguinte, todos os materiais a serem desenvolvidos devem visar 

o estímulo ao consumo de novos alimentos e o comer sozinho, a 

utilização de talheres adequados para cada refeição, de forma a 

fortalecer a autoestima dos infantes, o senso de cuidado e escolhas, 

promovendo a formação de uma identidade e progressiva autonomia 

pessoal (BRASIL, 1998b).

Para a segunda infância, destacamos novamente a necessidade 

de um material que oriente aos pais e cuidadores, em táticas que 

auxiliem as crianças a experimentarem novos alimentos e que 

desenvolvam a sua autonomia. Já para as crianças, podem ser 

desenvolvidos materiais que subsidiem a resolução de conflitos que 

envolvam questões alimentares, que promovam o relacionamento 

delas com a técnica dietética do preparo, vendo o cozinhar como 
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um processo para a educação alimentar; promovendo, ainda, o 

respeito e a valorização da cultura do seu grupo de origem e de 

outros grupos, além dos procedimentos relacionados à alimentação 

e à higiene das mãos e dos alimentos (BRASIL, 1998b).

Para atender às crianças e aos adultos também, os materiais 

produzidos não devem deter o enfoque em conceitos biomédicos, 

pois a alimentação não se reduz à mera ingestão de elementos bio-

químicos. Eles devem promover, verdadeiramente, a visão complexa 

da alimentação, através de uma abordagem interdisciplinar que além 

dos saberes nutricionais, considera o contexto humano, subjetivo, 

cultural e histórico (FREITAS; MINAYO; FONTES, 2011).

Conformados dessa maneira, os guias podem ser instrumentos 

de orientação para a elaboração de práticas educativas nas escolas e 

nas famílias, auxiliando no desenvolvimento de ações de educação 

alimentar e nutricional que consideram os hábitos alimentares 

como expressão de manifestações culturais regionais, nacionais 

e do humano. Isso favorece a incorporação do tema alimentação 

saudável no projeto político-pedagógico da escola, perpassando 

todas as áreas de estudo e propiciando experiências no cotidiano 

das atividades escolares, conforme as diretrizes da portaria 1010 

(BRASIL, 2006a). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecemos o caráter limitante da nossa prática, pois 

ela foi uma atividade pedagógica isolada. Entretanto, nossa ati-

vidade corroborou com a importância da utilização das imagens 

como ferramenta pedagógica para práticas de educação alimentar 

e nutricional na Promoção da Alimentação Saudável nas escolas, 

mostrando-as como um elemento problematizador das questões de 

alimentação e nutrição, que promovem reflexões em busca da (re)

significação da alimentação, da quebra de paradigmas e da mudança 

de conduta e do desenvolvimento da autonomia. 

Ressaltamos ainda os cuidados que devem ser tomados para 

a seleção das imagens utilizadas para as práticas, visto que elas 

apresentam um potencial educacional que pode/deve ser explorado 

no processo de ensino-aprendizado. Para tanto, é necessário que 

o mediador consiga fazer uso pedagógico dessa ferramenta, indo 

muito além dos elementos de senso comum apresentados na mídia. 

Elas devem ser vistas como um dos meios para o desenvolvimento 

humano, com a finalidade de causar inquietações sobre a realidade, 

sobre o que é diferente e, ainda, despertar o interesse pelo conhe-

cimento (SILVA; GOMES, 2009).
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Utilizamos imagens pertinentes ao universo infantil, como 

a animação, por ser uma forma de mídia presente e significante 

nessa esfera. Entretanto, ao escolher a imagem da pirâmide, per-

cebemos que não conseguimos comunicar a ideia de alimentação, 

pelas razões que já discorremos. Esta assunção prática nos levou 

a refletir sobre o porquê dessa imagem ainda ser tão utilizada em 

práticas de educação alimentar e nutricional, além de levar à reflexão 

sobre questões reducionistas e normativas ao pensar alimentação e 

nutrição. Sob estes eixos orientaram-se nossas reflexões.

O uso de uma animação sobre a pirâmide alimentar se mos-

trou uma estratégia ímpar, pois possibilitou um exercício de reflexão 

da utilização desta imagem para práticas educativas. Mostrando 

seus problemas semióticos, a pirâmide deveria funcionar como 

um ícone. Entretanto, pudemos perceber que, de maneira geral, 

a população não compreende a pirâmide alimentar, sendo esta 

vista apenas como um índice que se correlaciona vagamente com 

a alimentação, porém, sem parâmetros definidos. Quanto aos 

problemas comunicacionais, ela utiliza-se de discursos biomédi-

co-nutricionais distanciados do cotidiano humano. Através das 

representações gráficas e elaborações verbalizadas das crianças, 

pudemos perceber que não houve uma compreensão dos grupos e 
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porções alimentares (que estruturam a pirâmide), em decorrência 

da falta de vivência desses conceitos. 

Os problemas da pirâmide demonstram a necessidade de ela-

boração de guias alimentares próprios para cada faixa etária e que 

levem em consideração a polifonia alimentar, o desenvolvimento das 

crianças e o momento específico da infância. 

Nesse sentido, nosso trabalho se mostrou apenas como um 

elemento gerador de discussão sobre a utilização das imagens nas 

práticas educativas de alimentação e nutrição no espaço escolar. 

Ainda há muito o que desenvolver sobre o tema, visto que as práticas 

educativas voltadas para a alimentação e nutrição necessitam de 

tecnologias educacionais que satisfaçam às necessidades de crianças, 

pais, educadores e nutricionistas. 
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Mãos de semeador...

Afeitas à sementeira do trabalho.

Minhas mãos são raízes

Procurando terra. 

Semeando sempre.

Cora Coralina

“VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?”: IMPORTÂNCIA DE UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DESDE A INFÂNCIA 

É de grande repercussão mundial a relevância de uma alimen-

tação adequada e saudável, visto que nunca se deu tanta importância 

à utilização de alimentos saudáveis como forma de prevenção 

de doenças como na atualidade. Segundo Tavares et al. (2008), 

uma alimentação nutricionalmente adequada, principalmente na 

infância, associada à ausência de doenças, promove o crescimento 

e o desenvolvimento normal, de acordo com o potencial genético 

de cada indivíduo; propicia um rendimento escolar satisfatório; 

reduz o risco de adquirir doenças na fase adulta e na senilidade; 

mantém as defesas imunológicas adequadas e promove uma melhor 

qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, Lamounier e Leão (1998) afirmam 

que é na infância que os bons hábitos alimentares devem ser 
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estabelecidos, de forma que permaneçam durante a adolescência 

e na fase adulta, favorecendo a prevenção de doenças crônicas. 

A Organização Mundial da Saúde (1997) afirma que uma das 

melhores formas de promover a saúde é por meio de um trabalho 

educativo na escola. Isso porque a escola é um espaço social onde 

muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudan-

tes e os professores passam a maior parte do seu tempo (IRALA; 

FERNANDEZ, 2001). 

Na tentativa de direcionar e orientar as práticas educativas dos 

alunos, foi publicado, no ano de 2006, a Portaria Interministerial 

nº 1.010 que institui diretrizes para a Promoção da Alimentação 

Saudável nas Escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental 

e Médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. Esta 

adota medidas para transformar o ambiente escolar em um espaço de 

valorização da cultura alimentar, permitindo a oferta de alimentos 

mais saudáveis e possibilitando às crianças escolhas alimentares 

mais saudáveis (BRASIL, 2006). O art. 3º da referida portaria trata 

da definição de eixos prioritários, cujo inciso II se refere ao “estímulo 

à produção de hortas escolares para realização de atividades com 

os alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação 

ofertada na escola”.

O estímulo à produção de hortas escolares pode configurar-se, 

neste sentido, como um mecanismo capaz de oferecer às pessoas 
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envolvidas — crianças, pais e comunidades em geral —, informações 

sobre seus direitos quanto à alimentação. Nesse sentido, é importante 

registrar que em 15 de setembro de 2006 foi promulgada a Lei 

N° 11.346 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional que, por sua vez, objetiva assegurar o direito humano 

à alimentação adequada. A referida Lei estabelece que o poder 

público, com a participação da sociedade civil organizada, formule 

e implemente políticas, planos, programas e ações que visem a 

garantia desse direito (BRASIL, 2006).

Uma possibilidade para a implementação dessas políticas 

pode ser o incentivo à agricultura familiar, definida como o cultivo 

da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como 

mão de obra essencialmente o núcleo familiar, em contraste com 

a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos 

ou temporários, em propriedades médias ou grandes (PORTUGAL, 

2004).

Abramovay (2002) ressalta que o modelo patronal que pre-

valeceu no Brasil ocasionou como resultado social uma grande 

desigualdade, diferentemente do ocorrido em outros países, como 

Estados Unidos, no qual a agricultura baseou-se inteiramente na 

estrutura familiar.

O incentivo à agricultura familiar tem como principais obje-

tivos das políticas públicas: atuar na redução da pobreza rural; 
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incentivar o uso de sistemas de produção sustentáveis; promover 

a segurança alimentar e nutricional e apoiar iniciativas de geração 

de renda e agregação de valor. Dentre elas, destaca-se o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA).

O PAA tem como objetivos principais: garantir o acesso aos 

alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às 

populações em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

contribuir para formação de estoques estratégicos; permitir aos 

agricultores familiares que estoquem seus produtos para serem 

comercializados a preços mais justos e promover a inclusão social 

no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar 

(BRASIL, 2011).

No Brasil, de acordo com dados do Censo Agropecuário 

de 2006, cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população 

brasileira são produzidos por agricultores familiares (BRASIL, 2006).

Acredita-se ser possível uma outra forma de desenvolvi-

mento da agricultura familiar que considere o aspecto econômico, 

social, cultural, promovendo transformações nas estruturas (sociais 

e mentais) da sociedade. É importante que o desenvolvimento 

econômico, sinônimo de crescimento que impera no modelo de 

desenvolvimento vigente, interaja com os aspectos socioculturais, 

transformando-se em um instrumento de melhoria de vida para 

todos. O desenvolvimento deve ter como centro das preocupações 
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as relações harmônicas entre os homens e a natureza, passando 

necessariamente pelas que acontecem entre os homens. Elas podem 

contribuir para a promoção da justiça social pela melhor distri-

buição de renda, da terra, pela relocação da riqueza no mundo, 

pela equidade no acesso aos meios de produção, aos fatores de 

sobrevivência e serviços básicos necessários a uma vida digna e pelo 

respeito à diversidade no seu sentido amplo (cultural e ambiental) 

(ALMEIDA, 1998).

Todavia, para cumprir seus objetivos e promover a justiça 

social, essa prática necessita ser ampliada, cruzando as fronteiras do 

campo e dos quintais de algumas famílias e chegando às instituições. 

Estas devem ser desenvolvidas no intuito de prover tratamento 

igualitário para todas as pessoas, permitindo, assim, uma genuína 

igualdade de oportunidades (BITTAR; ALMEIDA, 2010); deve 

contribuir com a promoção social, o bem-estar da sociedade e 

garantir, dentre outras coisas, alimentos de qualidade para todos.

Foi o que pretendíamos com a pesquisa que realizamos e 

que teve como objetivo observar o processo educativo que envolve 

o cultivo de uma horta e a elaboração de preparações culinárias 

com os vegetais nela cultivados, e analisar a percepção dos atores 

envolvidos no processo. 

O local institucional da pesquisa foi o NEI-CAp/UFRN, 

uma instituição pública federal que atende crianças de 2 a 9 anos, 
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fundada em 1979. Atualmente, seu corpo docente é constituído por 

44 professores, atendendo a 288 alunos, distribuídos nos turnos 

matutino e vespertino.    

Participaram desta pesquisa 21 crianças da turma 04, com 

idades de 5 a 6 anos, duas professoras e o jardineiro. Para manter 

o anonimato dos participantes do estudo, foram utilizados nomes 

fictícios.

A metodologia utilizada para coleta dos materiais constou 

da elaboração de uma horta com as crianças. Antes de tudo, foi 

necessário fazer uma contextualização, explicar para elas como se 

daria o processo de cultivo e plantio de uma horta e o que precisaria 

para isso. 

Para guiar nosso trabalho de construção da horta, seguimos 

os passos sugeridos por Irala e Fernandez (2001): 

• LOCALIZAÇÃO DA HORTA NA ESCOLA

Os referidos autores afirmam, no Manual de Construção de 

Hortas para Escolas (2001), que o local apropriado para o cultivo 

das hortaliças deve apresentar as seguintes características: ser um 

terreno plano; a terra deve ser revolvida, o que comumente é cha-

mada de “terra fofa”; deve ter uma boa luminosidade e ser voltada 
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para o nascente; deve localizar-se longe de sanitários e de esgotos; 

ser isolado de animais e ter pouco trânsito de pessoas.

• FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Algumas ferramentas e materiais são essenciais para o preparo 

da terra e para o plantio das hortaliças. Entre essas, estão: enxada, 

regador, ancinho, enxadão, carrinho de mão, adubos, sementes e 

mangueira. 

 A enxada, segundo Irala e Fernandez (2001), é utilizada para 

capinar, abrir os sulcos na terra e misturar adubos; o enxadão é 

utilizado para cavar e revolver a terra; o regador ou mangueira 

servem para irrigar a terra; o ancinho é utilizado para remover 

pedaços de pedra e demais objetos, além de nivelar o terreno; o 

carrinho de mão é utilizado para transportar a terra, adubos e 

algumas ferramentas.

• O PREPARO DO CANTEIRO

Irala e Fernandez (2001) afirmam que antes de iniciar a pre-

paração dos canteiros é necessário limpar muito bem o terreno com 

o auxílio de ferramentas, como por exemplo, a enxada, o ancinho 

e o carrinho de mão. 
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Com o auxílio de uma enxada, deve-se revirar a terra a uns 

15cm de profundidade. Depois, devem-se retirar atentamente as 

pedras e demais objetos, nivelando o terreno. Em seguida, deve-se 

iniciar a demarcação dos canteiros e atentar para o espaçamento 

de um canteiro a outro, em torno de 50cm.

• A ADUBAÇÃO DOS CANTEIROS

Luz (1998) sugere para a adubação dos canteiros da horta 

escolar a preparação de um adubo natural, que é composto por 

resíduos vegetais e de animais, tais como: palhas, restos de cultura, 

de cascas e de polpas de frutas, pó de café, esterco, que quando acu-

mulados apodrecem e, com certo tempo, transformam-se em adubo 

orgânico ou húmus, também conhecido por composto natural. 

• COMO CUIDAR DA HORTA

A horta deve ser regada duas vezes ao dia, entretanto, isso vai 

depender de região para região, pela diferença de clima. Deve-se 

ter cautela ao regar o solo, para que este não fique encharcado, 

evitando o aparecimento de fungos. A horta tem que ser mantida 

limpa, as ervas daninhas e algumas sujidades devem ser retiradas 

diariamente pelo funcionário responsável (jardineiro da escola) 

com as mãos. 



Horta n a esco la:  uma estratég ia p a ra promoçã o da 
a l imenta çã o saudáve l  n a educa çã o infa nti l

262

A técnica de investigação adotada foi a observação partici-

pante, técnica de investigação social em que o observador partilha, 

conforme as circunstâncias o permitam, as atividades, as ocasiões, 

os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de uma comu-

nidade (ANGUERA, 1985, tradução nossa).

Em cada visita, concomitante ao processo, eram realizados 

registros em um caderno de campo. Também foram realizados 

registros fotográficos. 

Para a realização do trabalho foram feitas oito visitas à insti-

tuição. Em sete destas, o grupo (crianças, pesquisadora, professoras e 

jardineiro) se encaminhou até a horta para acompanhar o processo.

• EU PLANTO, TU PLANTAS, NÓS PLANTAMOS...

As atividades compreenderam desde a preparação do solo e 

do espaço da horta, passando pela escolha das sementes até o acom-

panhamento do crescimento destas. Em cada retorno à instituição, 

antes de começar os trabalhos, a pesquisadora tomava conhecimento, 

por meio do relato das crianças mediado pelas professoras, das 

atividades de cuidado dos canteiros, em sua ausência. Ou seja, o 

grupo corresponsabilizou-se pela tarefa de cuidar da horta: limpar 

os canteiros, regar, colher os vegetais.
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• “COMIDA É PASTO”, MAS PODE SER ARTE E PRAZER...

Em uma das visitas, crianças e professoras foram à cozinha 

experimental da escola para a realização de uma prática culinária 

na qual foram preparados sanduíches com formas atrativas para as 

crianças: “Sandubarco” e “Sanducirco” e o “Suco da Horta”. 

Dos ingredientes utilizados, alguns foram cultivados pelo grupo 

e outros foram solicitados aos pais das crianças. Primeiramente, a 

pesquisadora fez um protótipo dos sanduíches na tentativa das 

crianças observarem e montarem preparações semelhantes. Elas 

participaram diretamente da montagem dos alimentos e depois 

experimentaram/degustaram. 

• RECEITAS DAS PREPARAÇÕES

• PREPARAÇÃO 1: SANDUÍCHE “SANDUBARCO”

Ingredientes: 2 pães de forma; 1 fatia de queijo; 2 azeitonas 

cortadas ao meio; 2 folhas de alface americana; ½ ovo cozido.

 » MODO DE PREPARO:

Monte o sanduíche com o queijo e corte-o ao meio. Deixe as 

metades na posição de um barco. Coloque as azeitonas no 

casco do barco. Faça o mar com as folhas de alface e o sol 

com o ovo cozido. Bom apetite!
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• PREPARAÇÃO 2: SANDUÍCHE “SANDUCIRCO”

Ingredientes: 1 pão de forma; 1 fatia de queijo; 2 azeitonas; 

½ tomate; ½ cenoura ralada; 2 folhas de alface cortadas em 

tirinhas.

 » MODO DE PREPARO:

Em um tabuleiro, arrume a fatia de pão. Coloque o queijo, 

leve ao forno por mais ou menos 5 minutos. Enfeite com 

as azeitonas, a cenoura, a alface e o tomate. Sirva logo em 

seguida para a criançada.

• PREPARAÇÃO 3: SUCO DA HORTA

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de couve-manteiga, 1 xícara (chá) 

de polpa do maracujá, 1 xícara (chá) de açúcar, ½ xícara (chá) 

de suco de limão, 1 litro de água, gelo (opcional).

 » MODO DE PREPARO:

Lave bem as folhas de couve, corte-as, coloque no liquidifica-

dor e bata com água. Acrescente a polpa do maracujá e bata 

rapidamente. Coe e junte os demais ingredientes.  Sirva em 

seguida bem gelado.

Tempo de preparo: 25 min; 

Rendimento: 05 porções.
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Foram realizadas também entrevistas semidirigidas com as 

crianças, com o objetivo de perceber as impressões das mesmas em 

relação ao cultivo de hortas na escola. As entrevistas semidirigidas 

permitem um direcionamento dado pelo entrevistador e a possibili-

dade do entrevistado ampliar esse direcionamento (TURATO, 2003). 

Para a realização das entrevistas foram escolhidas, aleato-

riamente, cinco crianças que foram entrevistadas em uma sala 

destinada a este fim. Para a atividade, que foi feita individualmente, 

utilizou-se um gravador.  

Os questionamentos feitos às crianças foram: a) “Você con-

sidera importante ter uma horta na escola? Por quê?” b) “Você 

come verduras e legumes?” c) “Você considera que ter participado 

do plantio da horta na escola incentivou você a comer verduras e 

legumes?” No caso de as crianças terem respondido negativamente 

a questão “b”, foi feita a questão “c”: “Qual a sua opinião quanto a 

comer verduras e legumes nas refeições?”

As entrevistas com uma das professoras e o jardineiro foram 

realizadas no local de trabalho, em horários previamente agenda-

dos. O questionamento feito a eles foi: gostaria que me contasse o 

que significou para você ter participado do processo de plantio e 

cultivo da horta.



Horta n a esco la:  uma estratég ia p a ra promoçã o da 
a l imenta çã o saudáve l  n a educa çã o infa nti l

266

As entrevistas foram transcritas e analisadas, segundo Bardin 

(1977), tendo sido realizada uma leitura flutuante e a escolha das 

categorias de análise. 

• EU IMAGINO, TU IMAGINAS, NÓS CRIAMOS...

Para a pesquisadora, observar o processo educativo que 

envolve o cultivo de uma horta e a elaboração de preparações 

culinárias com os vegetais nela cultivados foi uma experiência 

gratificante, sendo uma atividade promotora de alimentação sau-

dável para as crianças e demonstrou a fertilidade pedagógica que 

existe em tal vivência. 

Das oito visitas feitas à instituição, uma delas merece destaque, 

pois houve uma roda de discussão com as crianças, na qual foram 

discutidas estratégias para afastar um possível animal que estaria 

comendo as hortaliças em crescimento, que segundo a experiência 

do jardineiro seria um camaleão. Ao longo dessa roda de conversa, 

as crianças puderam dar ideias e criar estratégias para afastar o 

animal intruso. Uma delas sugeriu a construção de um espantalho. 

Esta proposta deu origem a uma narrativa que demonstra a 

capacidade de criação de estratégias pelas crianças, além do nível 

de envolvimento das mesmas, no sentido de preservar a horta que já 



Horta n a esco la:  uma estratég ia p a ra promoçã o da 
a l imenta çã o saudáve l  n a educa çã o infa nti l

267

se constituía em objeto de cuidado para todo o grupo. A professora, 

então, perguntou: “Um espantalho?”. “Como seria esse espantalho?” 

Uma criança respondeu: “Com corpo de palha e cabeça de bola.” A 

professora: “Cabeça de bola? A bola é cheia de que?” Criança: “De 

ar.” Professora: “Será que a bola vai se segurar no local da cabeça?” 

Criança: “Não, não dá certo, melhor pensar em outra coisa.” Outra 

criança: “E se o corpo for de palha e a cabeça for feita com jeri-

mum?” A professora disse: “Mas será que as palhas vão segurar a 

cabeça de jerimum?” Criança: “Não, porque o jerimum é pesado e 

também pode apodrecer.” Outra criança: “E se a gente enterrasse 

um pouco o corpo do espantalho, e se construísse os braços com 

palha e madeira e colocasse uma roupa nele?”.

Foi uma discussão interessante, pois as crianças puderam 

utilizar bastante a imaginação para resolução do problema, esti-

mulando a criatividade e expressando-se de forma espontânea.

• HORTA ESCOLAR: UM “LABORATÓRIO 
VIVO” PARA DIFERENTES EXPERIÊNCIAS

Fonte (2007) afirma que hortas escolares são instrumentos 

que, dependendo do encaminhamento dado pelo educador, podem 

abordar distintos conteúdos curriculares de forma contextualizada 

e promover vivências que resgatam valores. Irala e Fernandez (2001) 
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afirmam que a horta pode ser um laboratório vivo para diferentes 

atividades didáticas e que essas podem ser utilizadas na escola 

com a horta, em que o professor relaciona os conteúdos e coloca 

em prática a interdisciplinaridade com seus alunos. 

A horta pode ser um laboratório ao ar livre para as aulas de 

Matemática, Ciências e Português. Na Matemática, contribui na 

observação da distância entre as covas; na observação, durante a 

colheita, sobre tamanho, forma, quantidade e tipos de folhas e raízes; 

pode-se trabalhar conceitos matemáticos relacionados ao espaço da 

horta, como área, por exemplo. Em Ciências, pode contribuir no 

aprendizado das crianças em relação ao desenvolvimento da planta 

e sua temporalidade, desde a germinação até a colheita; produzir 

trabalhos sobre as sementes; conhecer o tempo de germinação das 

plantas cultivadas na horta, as técnicas de plantio e de preparação 

do solo. Em Português (estudo da linguagem), as crianças podem 

desenvolver a leitura e escrita ao produzirem registros em forma 

de textos escritos sobre a importância das hortaliças, do processo 

vivenciado; podem selecionar as hortaliças que mais agradam 

o paladar e narrar de que maneira gostam de comê-las; podem 

pesquisar em casa, com a ajuda dos pais, receitas saudáveis com 

tais hortaliças; podem criar histórias e personagens com elas, esti-

mulando a imaginação; podem ainda, registrar individualmente 
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por meio de desenho e/ou escrita o estágio e desenvolvimento em 

que a planta se encontra (FONTE, 2007). 

De acordo com Fontes (2007), um dos pontos relevantes 

que diz respeito ao cultivo da horta é que se essa for feita com as 

mãos, estimulará a capacidade motora das crianças, sendo possível 

também que elas explorem a percepção da textura do solo, o cheiro 

e a umidade. Além disso, o seu preparo oferece vantagens, pois 

proporciona uma variedade de alimentos de baixo custo no lanche 

das crianças, complementa a merenda escolar; permite a colaboração 

das crianças; enriquece o conhecimento; estimula o interesse pelos 

temas que emergem com o plantio e o cultivo da horta. 

• PLANTAR, COMER, PERCEBER...

A alimentação é uma necessidade básica de qualquer cida-

dão, em especial das crianças, que estão em fase de crescimento e 

desenvolvimento (PIRAGINE, 2005). Para a pesquisadora, observar 

e participar do processo educativo que envolve o cultivo de uma 

horta e a elaboração de preparações culinárias com os vegetais nela 

cultivados foi uma experiência gratificante.

Quando as crianças foram questionadas quanto às seguintes 

perguntas: “Você considera importante ter uma horta na escola? 
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Por quê?”; “Você come verduras e legumes? e “Você considera que 

ter participado do plantio da horta na escola incentivou você a 

comer verduras e legumes?”. Elas relataram, de um modo geral, 

que foi uma experiência positiva, pois a horta ajudou a tornar as 

crianças saudáveis.

Isso se evidencia em relatos bem pertinentes, como o de 

Samantha que afirmou: “Legal a horta, pois pode colocar a semente, 

enterrar e colocar água”. Já Joana afirmou que a “horta deixa as 

crianças fortes”. 

Percebe-se que a experiência de produção e cultivo da horta 

na escola foi algo notadamente positivo, ou seja, possibilitou uma 

atuação prática e marcante para o desenvolvimento das crian-

ças. Entretanto, foi necessário observar também se os relatos das 

crianças ressaltavam a importância que tal experiência teve para a 

alimentação delas, percebendo se o fator cultivar/cuidar da horta foi 

mais ou tão importante quanto o que esta trouxe de modificações 

concretas para a alimentação delas, principalmente em termos de 

consumo de vegetais. 

Assim, quando os educandos foram questionados quanto à inges-

tão de verduras e legumes a maioria respondeu que consome “alface, 

cenoura e tomate”, que são os mais conhecidos e vistos usualmente. 
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É interessante ressaltar que uma das crianças, William, ao 

ser questionado sobre o que consumia como verduras e legumes, 

respondeu: “Banana, maçã, laranja, feijão, arroz e macarrão. Essas 

coisas!”. Isso evidencia que nem todas as crianças têm o conhe-

cimento dos conceitos alimentares, uma vez que desconhecem 

exemplos de verduras e de legumes. Porém, vale ressaltar que pela 

faixa etária em que elas se encontravam, a classificação de alguns 

elementos e objetos está relacionada à construção de conceitos que 

para elas ainda se constituem em algo abstrato. William refere-se a 

uma lista de nomes de alimentos que, segundo conta, faz parte de 

sua ingestão, porém, ainda apresenta dificuldade em classificá-los.

Outro relato relevante foi o de Brenda, que afirmou: “Eu não 

como verduras nem frutas porque eu não gosto. Na verdade, eu 

nunca provei. Eu nunca quero provar!”. Porém, quando questionada 

sobre sua opinião quanto à ingestão de verduras e legumes, a mesma 

relatou: “Eu não sei! É gostoso. Eu não como porque não quero, 

mas minha mãe diz que é gostoso, contundo, eu não quero provar”. 

Na fala de Brenda fica clara a presença de neofobia alimentar, que 

representa medo ou falta de vontade de consumir alimentos novos 

considerados, de início, estranhos e que as crianças normalmente 

os rejeitam sem nem mesmo prová-los, como é o caso da criança 
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investigada. Entretanto, percebe-se que ela é influenciada positi-

vamente no ambiente familiar.

Quando o jardineiro e a professora foram questionados quanto 

ao assunto: “O que significou para você ter participado do processo 

de plantio e cultivo da horta?”, o jardineiro respondeu: 

O processo foi interessante para o conhecimento das crianças, 
que não tinham o conhecimento de plantar, de ver florescer e 
até conhecer os frutos que consomem no dia a dia [...] elas estão 
interessadas cada vez mais [...] Tem muita criança também que 
não conhece; come tudo, mas não conhece os legumes, elas vêem 
mais no supermercado ou então na mesa, mesmo no consumo, 
mas aqui é diferente. A gente aqui tem o processo, mostrar do 
início até o final. 

A narrativa do jardineiro oferece elementos para reflexão 

quanto à importância de as crianças vivenciarem, na escola, expe-

riências como essa. Especialmente as crianças que vivem em áreas 

urbanas e não têm oportunidade de vivenciar, no núcleo familiar, 

a experiência do plantio e cultivo de vegetais. Estas geralmente, 

quando interrogadas sobre a origem dos vegetais, dão respostas 

relacionadas às suas experiências: vem do supermercado, como 

revela o jardineiro em sua entrevista.

A professora afirmou: 

 [...] as crianças sempre tiveram muito consenso do que estava 
se passando, qual a importância daquele momento para elas e 
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o porquê a gente estava fazendo isso, sempre de uma forma a 
esclarecê-los [...] foi fantástico elas acompanharem esse processo de 
germinação das sementes e observarem a cada dia que realmente 
deu certo [...] foi fantástico valorizar a questão do experimento, 
já que tem a própria curiosidade porque fui eu que plantei, fui eu 
que fiz, eu vou experimentar, pois fui eu que plantei.

Tanto o jardineiro da escola quanto a professora relataram, de 

um modo geral, que foi uma vivência/experiência importante, pois 

a horta oportunizou as crianças o acompanhamento do processo 

de germinação e crescimento das sementes, tomar consciência de 

onde vêm os legumes e verduras que consomem. Oportunizou, 

enfim, o aprendizado das crianças. 

À GUISA DE CONSIDERAÇÕES

O acompanhamento do processo educativo que envolve o 

cultivo de uma horta e a elaboração de preparações culinárias 

com os vegetais nela cultivados demonstrou que estes tipos de 

atividades pedagógicas oportunizam às crianças uma vivência 

significativa, revelada pelo intenso interesse e participação destas 

no plantio, no acompanhamento, no desenvolvimento das sementes 

e na elaboração e consumo das preparações, além de propiciar a 

construção de conhecimentos e o desenvolvimento em diferentes 

áreas do conhecimento.
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A percepção dos atores (jardineiro, professora e crianças) 

envolvidos no processo foi a de que essa experiência de acompanhar 

todo o processo de germinação das sementes, do plantio e cultivo 

da horta contribuiu no aprendizado das crianças.

Tendo em vista a importância do cultivo da horta escolar na 

formação de crianças, bem como a possibilidade de ampliação de 

conhecimento para as famílias e comunidades, o ambiente escolar 

traduz-se em um espaço favorável para a promoção da saúde e, 

mais especificamente, da Promoção da Alimentação Saudável, 

na medida em que congrega grande número de indivíduos que 

nele passam a maior parte do tempo trabalhando, estudando e 

aprendendo (BRASIL, 2008).

A escola também é um local favorável à convivência saudável, 

ao desenvolvimento psicoafetivo da criança, a busca constante pelo 

aprendizado e, por isso, constitui-se em um núcleo de promoção 

à saúde (COSTA, RIBEIRO, RIBEIRO, 2001). 

Por meio desta pesquisa foi possível concluir que o cultivo de 

hortas na Educação Infantil é viável e se constitui em uma impor-

tante atividade pedagógica, promotora da alimentação saudável 

nas escolas. 
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