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RESUMO:  

  

Este artigo busca refletir acerca da merenda escolar, indagando de que modo, 

características de comportamentos alimentares dos estudantes do Colégio Estadual 

Aurelino Leal, no segundo semestre de 2018, dialogam com representações ideológicas 

e tradicionais presentes nas sociedades ocidentalizadas contemporâneas. A partir da 

imagem conceitual de móbile educativo compreendido como difusor de saberes é 

sugerido práticas educativas críticas sobre a relevância da desalienação alimentar e da 

merenda escolar na sociedade ocidentalizada. As indagações nucleares do artigo são: 

como, a partir da vivência no ambiente do refeitório deste colégio, é possível refletir sobre 

representações presentes no senso comum pertinentes a comportamentos alimentares? 

Que práticas educativas manifestam saídas criativas para se refletir sobre a sociedade 

como um todo? A orientação teórica central deste trabalho é o materialismo histórico e, 

dentre os conceitos do pensamento marxiano, utilizados no trabalho, estão: dialética, 

alienação, ideologia e trabalho. Ademais, analistas do campo das Ciências Sociais e 

Educação são empregados como Paulo Freire, Tim Ingold, Florestan Fernandes, Josué de 

Castro, Elaine Azevedo na reflexão proposta. Percebe-se nos hábitos alimentares da 

sociedade ocidentalizada contemporânea, especialmente na merenda escolar, uma relação 

de alienação diante da forma de se produzirem as preferências e o gosto pelos alimentos. 

Parte-se do suposto de que os comportamentos alimentares associados à determinados 

alimentos na merenda escolar no Colégio Estadual Aurelino Leal configuram-se como 

ideologia, ou seja: o alimentar-se ‘bem’ teria adquirido o status de falso pensamento.  

 

Palavras chave: Móbiles educativos, merenda escolar, comportamento alimentar; Colégio 

Estadual Aurelino Leal. 
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This article seeks to reflect on the school lunch, inquiring how, characteristics of eating 

behaviors of students of the Aurelino Leal State College, in the second half of 2018, 

dialogue with ideological and traditional representations present in contemporary 

westernized societies. From the conceptual image of the educational mobile understood 

as diffuser of knowledge is suggested critical educational practices on the relevance of 

food disalienation and school lunch in westernized society. The core questions of the 

article are: how, from the experience in the cafeteria environment of this college, is it 

possible to reflect on representations present in the common sense pertinent to eating 

behaviors? What educational practices manifest creative outlets to reflect on society as a 

whole? The central theoretical orientation of this work is historical materialism and, 

among the concepts of Marxian thought, used in the work, are: dialectics, alienation, 

ideology and work. In addition, analysts from the field of Social Sciences and Education 

are employed as Paulo Freire, Tim Ingold, Florestan Fernandes, Josué de Castro, Elaine 

Azevedo in the proposed reflection. In the eating habits of contemporary westernized 

society, especially in school meals, one can see a relationship of alienation to the way 

food preferences and taste are produced. It begins with the assumption that the eating 

behaviors associated with certain foods in school meals at the Aurelino Leal State College 

are configured as ideology, that is, eating 'well' would have acquired the status of false 

thinking. 

Key words: Educational Mobiles; school lunch; eating behavior; state high school. 
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     Assumo este estudo sobre a educação, a respeito de práticas alimentares, como, 

sobretudo, uma pesquisa realizada em um território colonial, feito por um colono da 

mentalidade da sociedade ocidentalizada contemporânea e de representações de mundo 

presentes nela, como a própria ciência1. Neste sentido, é de grande relevância localizar a 

produção do conhecimento nas ciências sociais fazendo um convite aos leitores ao 

gostoso exercício de pensar sobre certos elementos que estão presentes na alimentação 

desses tristes, fartos e saqueados trópicos. Digo gostoso, não apetitoso ou saboroso. 

‘Gostoso’ é um adjetivo mais afim à vida cotidiana.  

    Seria, talvez, pretensioso, nessas poucas laudas, fazer menção aos Tupinambás, 

traçando alguma relação sociológica do ambiente escolar com a antropofagia. Estou 

interessado em trazer uma análise do fenômeno social do alimentar-se no Colégio 

Estadual Aurelino Leal, entre setembro e novembro de 2018, tecendo propostas de 

atitudes educacionais a partir desta análise crítica de alguns teores macrossociais. As 

indagações nucleares que conduzem o artigo são: como, a partir da vivência no ambiente 

do refeitório deste colégio, é possível refletir sobre representações presentes no senso 

comum pertinentes a comportamentos alimentares? Que práticas educativas manifestam 

saídas criativas para se refletir sobre a sociedade como um todo? 

    A orientação teórica central deste trabalho é o materialismo histórico e, dentre os 

conceitos do pensamento marxiano, utilizados no trabalho, estão: dialética, alienação, 

ideologia e trabalho. Utilizo com cuidado e as devidas proporções, a relação da ideologia 

com o ato de comer. Neste bojo, venho alicerçar o estudo com o que me apareceu como 

uma tese pertinente às condições materiais da América Latina presente na obra 

“Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina” de Florestan Fernandes 

(1973), que, uma vez disposta em meus estudos, tornou-se peça indispensável para 

compreender, sociologicamente, as aparentes contradições sociais de um continente que 

ainda não deixou de assumir um papel de território do capital subordinado ao capital 

internacional. O Brasil, mais especificamente, de acordo com a noção de capitalismo 

dependente, vem sendo duplamente explorado, já que as elites locais de submetem a 

exploração de elites estrangeiras. 

                                            

1 Faço referência à obra de Levi-Strauss “Tristes Trópicos”. 
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    Doravante, ainda atrelado ao materialismo histórico, faço presentes as ideias de 

Paulo Freire, no que toca a concepção de sujeito histórico de “Pedagogia da Autonomia” 

(1997), bem como a rica literatura sociológica de Josué de Castro. Decorrente da 

produção de Castro, por exemplo, o ciclo do caranguejo é uma forma de descrever o modo 

de vida e as problemáticas sociais constitutivas do nordeste brasileiro, que percorre vários 

trabalhos dele, como “Geografia da fome”, “Documentário do Nordeste”, “Biologia 

social”, etc. Nestas obras, pode-se encarar ecologicamente, a presença da humanidade no 

mundo, ecologicamente horizontal as outras espécies. Caranguejo é homem, mangue é 

caranguejo e homem é mangue, nesse sentido. Em momento algum da história das coisas 

a humanidade se desvinculou de toda a natureza. 

    A dicotomia, presente na mentalidade ocidental, de que cultura está em oposição 

à natureza, vem sendo discutida por Tim Ingold em diversos trabalhos e artisticamente 

digerida na lógica literária de Josué de Castro. O próprio termo ‘ecologia’ pode ser 

problematizado quando visto enquanto um fragmento da mentalidade ocidental. Ter o 

mesmo radical que ‘economia’, ajuda a compreender como se vê a dinâmica do 

paradigma do neo-evolucionismo. O que nos vale aqui é refletir sobre como o trabalho 

humano se insere no mundo material e simbólico. A obra de Josué de Castro, não 

obstante, está como plano de fundo, como tom, como timbre, como ritmo deste trabalho. 

    Aliado a essa temática ecológica e entrelaçada à linha materialista que utilizo, é 

através de Tim Ingold, que circunscrevo a minha proposta de teoria e prática educacional. 

No artigo “Da transmissão de representações a uma educação da atenção” (2010), há uma 

sinestésica tese a respeito da forma como se dão os mecanismos de perpetuação do 

material e do abstrato mundo das coisas, humanas, e não humanas. É diante dessa 

proposta que eu busco conciliar a imagem conceitual de móbile educativo aos demais 

autores materialistas. 

    O artigo está estruturado em dois eixos principais. O primeiro tece reflexões sobre 

a educação como cultura presente no pensamento de Álvares Vieira Pinto, 

diametralmente alinhado ao que considero, neste trabalho, como socialização, como o 

compartilhar de códigos entre humanos, no caso. Por outro lado, o segundo tópico revela 

os resultados, até agora, obtidos no trabalho de campo realizado no Colégio Estadual 

Aurelino Leal, sublinhando representações acerca da merenda escolar como móbile 

educativo.  
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2. REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO COMO CULTURA:  

      

Em alguns momentos, defino, conceitualmente, a educação como equivalente a 

cultura. Segundo Pinto (1993) "em significado restrito, o da pedagogia clássica, convencional, 

sistematizada, refere-se à educação às fases infantil e juvenil da vida do ser humano. Não se deve, 

no entanto, reduzi-la a esses limites. Seria um erro lógico, filosófico e sociológico.”   

    A educação é um continuum, não há, de fato, um limite em termos de interação 

social, entre o início do processo educativo e o fim dele. Antes de nascer, todos os seres 

sociais já têm um terreno social repleto de orientações simbólicas. O fluir dos sentidos, 

para além de um viés sociológico, começa no ventre materno, assim como o gosto por 

determinados alimentos começa a constituir-se antes do parto. Portanto, deve-se deixar 

de acreditar que o portão do colégio determina o limite territorial entre a educação 

legítima e as outras instituições e entidades que promovem outras socializações. 

    O mundo educa, a vida social é uma permanente escola. Embora o papel social do 

professor seja fundamental para a sociedade, não sejamos ingênuos em acreditar que o 

soar da campainha da hora do recreio, delimite um recorte na prática docente. A própria 

atitude do professor na fila do refeitório é educar. E, dialogicamente, quando professor é 

comensal aos alunos, sentar e comer ao seu lado, conversar com ele no refeitório, é deixar-

se educar, é poder aproveitar um espaço de socialização como o refeitório de um colégio 

público estadual para partilhar visões de mundo de forma horizontal, como a mesa do 

refeitório.  

 

2.1 Delimitação de móbile educativo  

    Móbile educativo é uma imagem conceitual criada em minha monografia para o 

curso de Bacharelado em Ciências Sociais, em 2017, que segundo meu ponto de vista¸ 

 

Móbile é um objeto suspenso. Pode servir como adorno, sendo considerado um 

objeto decorativo ou uma obra de arte em três dimensões. Sua conotação mais 

ordinária é a de brinquedo infantil suspenso sobre o berço. É, pensando nos 

trabalhos artísticos de Alexander Calder e no conceito de Tim Ingold de 

autopoiese, por vezes colocado como crescer, crescimento ou fazer crescer, é que 

vejo o desenvolvimento de objetos educativos, abstratos ou materiais. Móbile 

educativo é uma disposição para a educação. No caso deste trabalho: propostas de 

práticas educativas voltadas para promover a assimilação de princípios presentes 

nos conceitos de relativismo, alteridade, etnocentrismo e de cultura segundo a 

Antropologia. Os móbiles educativos funcionam como difusores de saberes e 

condicionados a conceitos antropológicos ou não, eles atravessam as formalidades 

institucionais e instrumentalizam os sujeitos históricos para apontarem saídas 

criativas para dinamizarem a construção de uma sociedade mais igualitária e 
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pautada em princípios éticos inerentes as referências morais das ideias 

fundamentais da Antropologia. São potência, movimento criador e através deles 

pode ser proporcionada a liberação da criatividade; são caleidoscópios sócio-

culturais, servem aos professores de ensino médio, aos seus alunos, no âmbito 

universitário e fora da educação formal das instituições de ensino. Assim como, 

servem a qualquer sociedade humana onde haja a possibilidade ou necessidade de 

inserir ideias com potenciais relativizantes em seus sistemas simbólicos, 

adequando-as a projetos educativos ou imiscuindo-as na gama de categorias de 

alguma comunidade por meio de práticas informais de educação. Através dos 

móbiles educativos, a fluidez das formas culturais passa a assumir uma visibilidade 

maior perante o senso comum. É necessário perceber, para o exercício da 

relativização cultural, a flutuação dos significados ao longo do reordenamento da 

trama social. As sociedades são entidades dinâmicas, que se desequilibram e 

reequilibram constantemente de modo imprevisível, como objetos que rasgam o 

ar; como, caleidoscópios, como móbiles. Uma vez definida essa imagem 

conceitual, se faz necessário, neste debate teórico, propor sua aplicação. 

(BARRETO, 2017, p.14) 

  

 

       O móbile educativo sugerido ao final do trabalho de campo realizado:  adentrar 

na cozinha do refeitório escolar e, a partir desta presença, encontrar na dinâmica do 

cotidiano da cozinha da escola elementos simbólicos que permitam elaborar oficinas de 

desalienação alimentar. Dessa forma, estar em posição de elaborar aulas de culinária para 

os alunos do Colégio Estadual Aurelino Leal. Pretendo ao atuar como docente, criar um 

modelo didático para aulas de sociologia no interior das cozinhas dos colégios da rede de 

ensino no Estado do Rio de Janeiro.  

  

2.2. Educação da cana e do açoite: 

    O processo histórico conhecido como cercamentos, ocorrido na Inglaterra a partir 

do século XVII, que foi um dos pilares na constituição do modo de produção capitalista, 

destituiu a população campesina, não somente da posse de suas terras, mas dos saberes 

tradicionais ligados ao modo de vida rural. De modo que, uma característica fundamental 

das sociedades ocidentalizadas contemporâneas, é a forma alienada como a rede de 

relações é estabelecida entre os produtores de alimentos e os seres sociais que estão na 

outra ponta, os consumidores: os que mastigam e deglutem esses produtos alimentares, 

embalados em representações de mundo, muitas vezes ideológicas. Segundo Barreto, 

 

[...] a população massiva foi esvaziada dos seus saberes tradicionais. Essa 

população, urbana, materialmente pobre, esvaziada de suas condições de 

emancipação, foi se enquadrando, processualmente, em uma classe de cidadãos 

destituídos de saberes, antes úteis, frutos da tradição, saberes que foram 

neutralizados ou, simplesmente, eliminados do cenário urbano e moderno. Pois, já 

não estavam interligados, não participavam, através de relações sociais, de uma 
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rede de saberes socialmente reconhecidos. Saberes que perderam sua relevância, 

que foram asfixiados pelas exigências cotidianas da vida urbana moderna. (2017, 

p. 20) 

  

    Na contemporaneidade, entre as sociedades ocidentalizadas e capitalizadas, o 

consumo do açúcar se tornou estrutural. Todo o sistema social, digamos o metabolismo 

social dessas sociedades, tem como elemento indissociável aos seus diversos modos de 

vida, o açúcar. Há açúcar presente em tantos alimentos, que, tal qual o petróleo, nesse 

sentido, é indispensável para a manutenção do cotidiano das sociedades ocidentalizadas 

contemporâneas. 2 . Em alguns momentos da discussão, dou preferência ao termo 

“território do capital” 3, a país, já que a ideia de soberania, principalmente na América 

Latina, não pode ser vista como algo que tenha constância, na história, que, 

subalternizados pelo capital, se articularam ao longo da história infligidos pelo princípio 

do enfraquecimento da emancipação alimentar. 

    O açúcar, simboliza, para a nossa discussão, um item presente na alimentação do 

Pindorama. Sua, matéria prima, a cana de açúcar, é envolvida pelo espectro da 

colonização, marca os corpos que aqui vivem há séculos, seja pelos açoites, inscritos no 

corpóreo e no incorpóreo campo de representações do território do capital Brasil, ou como 

substrato doce, gosto e que vem sendo consumido em doses cavalares pelo mundo afora.    

    O processo de colonização e constituição do capitalismo no Brasil se deu de modo 

distinto ao ocorrido nos EUA, por exemplo, principalmente quanto à diferença entre a 

forma majoritária de invasão e ocupação dos territórios na América do Sul e na América 

do Norte; respectivamente colônias e exploração e colônias de povoamento. A partir do 

século XVII. Na análise de Florestan Fernandes em “Capitalismo dependente e classes 

sociais na América Latina” (1973), o comportamento do capitalismo no Brasil, 

diferentemente de outros territórios onde o capital atua como os EUA, onde há uma 

mínima possibilidade de ascensão econômica e social. 

    Já no Pindorama, assim como em boa parte da América latina, a burguesia atua de 

modo a manter traços arcaicos de distinção social. A burguesia brasileira afirma-se 

                                            

2 Uso o termo “sociedade ocidentalizada contemporânea”, pois, acredito que moderno é um processo que, 

talvez, jamais tenha se realizado. Bruno Latour, em “Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia 

Simétrica” desconstrói a prática da modernidade. 
3 Por “território”, me embasei na noção do pensador Jean Pierre Leroy, presente na obra “Territórios do 

Futuro”. É característica do capital, principalmente em termos neoliberais, não ter um compromisso com 

pátrias, capital é valor em movimento de expansão, custe o que custar 
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enquanto tal, aliando-se ao capital internacional. Mais do que isso, as elites brasileiras, 

por vezes, deixam de agir dentro da lógica do capital para poderem reproduzir formas de 

interação que se referem a uma lógica colonial e arcaica de dominação dos estratos sociais 

que usualmente estão alinhados a marcadores étnicos das camadas historicamente 

subordinadas à elite colonizadora. 

    Marcado como mais perverso, ao pensarmos no processo de urbanização no 

Brasil, há fatores históricos, que regularmente ocorrem quando da constituição da 

polaridade entre cidade e campo. Provoca-se um esvaziamento dos saberes e dos 

costumes alimentares associados a esses saberes. A cana de açúcar protagonizou um 

capítulo fundador da economia, da cultura, e da sociedade do Pindorama. O Brasil vem 

sendo o território onde mais se planta cana de açúcar no planeta. Fundarem-se nesse 

território, desde a invasão europeia, um modo de vida colonial, que, desde então se 

reproduz em várias instâncias dessa sociedade.  

No século XVI os engenhos aqui implantados funcionavam com a mão de obra 

escrava de povos africanos. Tais dados, mesmo que bastante reproduzidos, são 

importantes de serem mencionados para se conduzir ao argumento de que, a cultura do 

consumo do açúcar participa, estruturalmente, tanto da história do desenvolvimento do 

capitalismo de dos modos de vida contemporâneos das sociedades ocidentalizadas, 

quanto é um signo da economia brasileira relacionado com a constituição desta sociedade. 

  

3.  REFLEXÕES SOBRE A MERENDA ESCOLAR NO COLÉGIO ESTADUAL 

AURELINO LEAL  

    

 Nesse artigo, as observações captadas ocorreram no Colégio Estadual Aurelino 

Leal durante o segundo semestre de 2018. A metodologia empregada é a observação do 

ambiente escolar do colégio Aurelino Leal, onde realizei horas excedentes relativas ao 

estágio obrigatório da disciplina Prática de Pesquisa e Ensino IV, associada aos resultados 

da discussão teórica produzida para minha monografia aprovado no Bacharelado de 

Ciências Sociais, em 2017. Essas horas excedentes representam o trabalho de campo que 

realizei no cotidiano do refeitório desse colégio, desde setembro de 2018, de segunda-

feira à sexta-feira. Minha postura metodológica como observador e futuro docente fica 

clara na passagem que se segue:  
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Em minha formação de cientista social, passei a ver nexos fortes, por muitas vezes 

indissociáveis, entre ser pesquisador, como uma definição institucional da 

Universidade Federal Fluminense pela formação de bacharelado e ser professor, 

no caso, pela licenciatura, em seu curso formal para legitimar a prática do ensino 

de sociologia no ensino médio. Essa dupla atuação do cientista social na sociedade 

me conduziu a adotar uma visão integradora das possíveis práticas de minha 

profissão.” (BARRETO, 2017, p. 27) 

  

    Tratar aqui sobre a matéria que compõe a refeição almoço nesta instituição seria 

pretensioso. Não estou em posição, ainda, de discutir questões nutricionais. Como 

cientista social, ainda não estou em condições de poder estranhar o feijão e o arroz. Eis 

alguns registros fotográficos do interior do colégio: 

 

 

4Foto um. 

 

 

                                            

4 Foto um: grupo dos estagiários. 
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5
Foto dois 

 

6
Foto três. 

    

    Quanto às referências teóricas da discussão, trago o trabalho de Tim Ingold “Da 

transmissão de representações à educação da atenção” (2010), como argumento basal, 

                                            

5 Foto dois representa o prato mais frequente na instituição, arroz, feijão galinha, alface e uma banana. 
6 Foto três, quadro presente na fila do refeitório, nele é representado um prato de macarronada. O cozinheiro 

é uma espécie de protótipo de italiano. 
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como ponto de partida. Neste estudo, Ingold traça paralelos entre os estudos 

antropológicos e as ciências biológicas, como se capta na passagem que se segue:  

 

Para Sperber, um desenho para a mente é copiado, junto com o DNA do genoma, 

no momento inicial de cada novo ciclo de vida. E este desenho, antes de ser aberto 

às influências diferenciadoras do ambiente, transforma-se magicamente em 

mecanismos concretos no cérebro, prontos e preparados para processar inputs 

ambientais relevantes. Eu argumentei, ao contrário, que a própria cópia é um 

processo desenvolvimental, que este processo acontece num contexto ambiental, e 

que só ele fornece um elo entre o genoma e as propriedades formais do organismo 

– inclusive aquelas do seu cérebro. (2010, p.15)  

  

    Ingerir objetos, no sentido de comer coisas, é distinto, para a antropologia, do ato 

de alimentar-se. O alimentar-se está no campo da significação e do simbólico. Quando 

incorporamos algo ao nosso ser, de certo modo nos tornamos este ser, não somente por 

um processo químico-metabólico de quebrar os elementos e recompô-los em nossa 

estrutura celular; esta síntese é a reprodução do que acontece a nível social e cognitivo 

durante a ação de comer. Pode-se dizer que não comemos um o almoço, praticamos o 

conceito de almoço.  

    Portanto, quando um ser social tem vontade de mastigar e engolir algo, este ser 

deseja algo específico, esse algo está imbuído em associações cognitivas em relação a ele. 

De modo que, venho verificando que os estudantes do colégio estadual Aurelino Leal, 

que aguardam na fila para realizarem o conceito almoço, vêm demonstrando relações de 

preferência por determinados alimentos em detrimento de outros, em seus comentários 

na fila, já no interior do refeitório e comendo, ou melhor: almoçando.  

    Ao realizar as observações no refeitório, busquei, indiretamente, encontrar quais 

representações estavam latentes a respeito do ato de comer no refeitório e, em sua maioria, 

os estudantes expressavam estranhamento quanto as variações dos mesmos ingredientes, 

como “O que é esse tal de tutu?”, “Aquela galinha de ontem estava melhor do que o 

frango de hoje, acho que eles usaram as sobras.”, “Minha mãe não faz o arroz assim não, 

o dela fica branquinho, ela usa sazón”. Pois bem, destas conversas eu procurei conduzir 

os assuntos para saber como os estudantes concebem a questão do alimentar-se bem.  

    Passei então a conseguir criar nexos entre o trabalho de campo e a literatura 

acadêmica que venho lendo. No artigo de Elaine de Azevedo, “Alimentação, sociedade e 

cultura: temas contemporâneos” (2017,) há uma pesquisa que toca em temas deveras 

atuais. Nele, há um debate teórico-cultural pautado numa ótica sociopolítica, que, para 

mim, atende a diversos aspectos do campo que venho realizando.  
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    É possível afirmar que a alimentação saudável ganhou status de ideologia. A mídia 

e a propaganda, de modo geral, permeiam e constituem a sociedade ocidentalizada 

contemporânea a partir de ideias associadas a produtos alimentares que se colocam no 

mercado como saudáveis, porém, não o são. E não somente isso, desconfio, pelo 

levantamento bibliográfico que venho fazendo, que os aspectos nutricionais estão sendo 

realocados no campo simbólico da alimentação, muitas vezes, levando certas camadas da 

sociedade ocidentalizada contemporânea a adoecerem por estarem demasiadamente 

afinados a uma visão restrita de alimentação saudável, na qual os nutrientes tomam o 

lugar dos alimentos. Na visão de Azevedo,  

  

O alimento é um tema frutífero para explorar os múltiplos significados da 

globalização, uma vez que expõe a complexidade de um peculiar fenômeno que 

transcende o aspecto econômico. Apesar das suas claras relações com a cultura 

local, a religião, o gosto, a tradição, o simbolismo e a identidade, a comida tem 

sido produzida como uma mercadoria sob as premissas de um sistema e de uma 

política agroalimentar de caráter global, dominada por corporações 

agroalimentares transnacionais, o que envolve uma forma legitimada de 

agrobiopoder e de ameaça à soberania alimentar, além de impactos culturais e 

socioambientais significativos. Desse modo, a globalização pode ser 

compreendida sob a ótica da alimentação e sofre também influência da mobilidade 

das pessoas e suas ideias sobre culinária, gosto e nutrição [...] (2017, p. 287) 

 

    Fato interessante é de que a mentalidade do nutricionismo alimentar está 

amplamente difundida na sociedade. Porém, não há um número significativo de 

estudantes com restrições alimentares. Percebo que há diversos campos dentro dessa 

lógica, no sentido de que vivemos uma dieta heterodoxa na sociedade ocidentalizada 

contemporânea, ressaltado por Azevedo. Da mesma forma, Pollan (2008) destaca as 

variadas concepções de alimentação se entrecruzam e recombinam na dieta ocidental, 

termo adotado pelo analista.  

    Estes comportamentos alimentares me conduzem ao interesse por verificar, em 

mais de uma instituição de ensino, no estado do Rio de Janeiro, como o aspecto 

nutricional vem se sobrepondo e/ou se articulando à tradição alimentar presente no estado 

e em que medida as forças sociais vinculadas ao modo de vida e da mentalidade capitalista 

afetam essa múltipla dieta contemporânea, como sublinha Azevedo a continuação:   

 
Analisando os estudos mais recentes, percebe-se que o cientista social interessado 

em alimentação deve cultivar um ânimo acadêmico para transitar em diferentes 

disciplinas e áreas de estudo. Os estudos interdisciplinares sobre alimentação 

tendem a dificultar a elaboração de molduras conceituais ou eixos temáticos como 

foi proposto nesse estudo. Essas relações interdisciplinares podem ser vantajosas 

para fortalecer a área da Sociologia da alimentação, mas podem também diluir o 
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tema da comida enquanto subcampo de outras disciplinas e interferir na coesão 

intelectual da área. (2017, p. 300)  

  

    Há um processo de perda dos saberes ancestrais do Pindorama. Este artigo é 

também um convite a alguma instituição de ensino e pesquisa que tenha interesse em 

financiar uma pesquisa mais ampla, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e, por fim, na 

América Latina.  

  

3.1. Distribuição social dos saberes 

    É fundamental, para se entender o argumento central do texto, que se leve em 

consideração que as sociedades passam por processos paralelos e simultâneos, que, 

muitas vezes, parecem contraditórios. Por exemplo, o consumo de tapioca no Sudeste 

vem crescendo em certas camadas da sociedade brasileira, que compartilham de um 

desejo de saúde pautado em ideias correntes sobre a substância glúten, ausente na 

mandioca, base da tapioca. Porém, os supostos malefícios do glúten não necessariamente 

estão presentes nas representações de mundo de muitas populações indígenas. Pois, o 

avanço da fronteira agrária no centro oeste deste território do capital, Brasil, leva em si a 

morte de etnias, e com elas, de tradições que as acompanhavam. Para Azevedo, 

  

A produção de alimentos envolve complexas interações humanas e naturais que 

foram se complexificando no decorrer do desenvolvimento da humanidade e 

acabaram por expor imbricadas relações de poder e inequidades, bem como 

repercussões ambientais, sociais e sobre a saúde humana, que se tornaram objeto 

de clamor de diferentes movimentos sociais e ambientais. (2017, p. 284) 

  

    É crescente o consumo de carne bovina e de pão entre povos indígenas brasileiros, 

e é justamente essa aparente contradição que devemos desvelar. Enquanto povos 

indígenas passam a comer mais farinha de trigo refinada, uma parcela da população de 

estratos sociais, normalmente localizados na classe média alta, vem tento um 

comportamento alimentar que, baseado em ideais presentes no teor nutricional das 

comidas, nega um elemento de um item usualmente presente na dieta ocidental, o pão, 

que, por milênios identificou, ou, pelo menos esteve presente em comportamentos 

alimentares dos povos que invadiram as Américas, portugueses, espanhóis, ingleses, 

franceses e holandeses. 

     Incorporar à dieta, itens como a quinua, que provêm do Peru e a moringa, que é 

amplamente utilizada na Colômbia, é parte de um fenômeno cultural que é usual na 
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história da humanidade. Passar a comer o que outros povos comem é um comportamento 

alimentar que envolve diversos fatores econômicos, sociais, tecnológico, culturais, etc, 

onde circunstâncias comerciais disponham de uma razão prática presente nas 

representações de mundo de uma determinada população, que possa absorver novos 

costumes.  

    Na contemporaneidade, a combinação das tecnologias aplicadas no processo de 

produção, transporte e comercialização de determinados itens, em sua associação com os 

hábitos concretos em torno da alimentação e as representações que norteiam os 

comportamentos alimentares, é um indício de que há uma estrutura material e simbólica, 

no caso, ideológica, que sustenta tais comportamentos. 

    Portanto, a forma como cada estrato social, grupo social, e, como indivíduos e 

comunidades praticam seus costumes no campo da alimentação, constituem prismas para 

amplas análises sociais. No caso, se está evidenciando, que os estudantes do colégio 

estadual Aurelino Leal, são sujeitos que dialogam com diversas orientações a respeito do 

alimente-se, presentes na sociedade ocidentalizada contemporânea e que há, neste 

ambiente escolar, terreno propicio para que, através da incorporação de práticas 

pedagógicas, de um viés sociológico crítico sobre a alimentação, sejam discutidos 

conteúdos didáticos pertinentes a forma como a sociedade se apresenta para esses sujeitos 

e agentes, a partir de suas representações de mundo. Conforme Barreto,  

  

[...] reordenar a distribuição social dos saberes presentes na sociedade ocidentalizada 

contemporânea é uma tarefa necessária, para que os indivíduos de nossa espécie tornem-se 

sujeitos históricos que possam se emancipar do capital. A quem seria incumbida essa tarefa? 

De todas as entidades conscientes dela. Como reordenar esses saberes? Ressignificando-os. 

Como promover essa ressignificação? Através da educação. Qual educação? Uma educação 

não dependente de institucionalizações. Que educação é essa? Vamos construí-la. [...] 

proponho que vejamos como estão dispostos e distribuídos os saberes na sociedade 

ocidentalizada contemporânea. Pensar os motivos pelos quais os saberes estão postos como 

estão pode nos ajudar a refletir sobre sociedade brasileira e, por fim, sobre a educação no 

Brasil. [...] Pois, não há como todos os indivíduos dominarem absolutamente todos os saberes 

que estão presentes na manutenção de sua vida, principalmente no ambiente social 

contemporâneo submetido a lógica capitalista, onde as mercadorias se confundem com os 

indivíduos, ambientando-os ao mercado, principal “habitat” da existência social dos 

indivíduos de nossa espécie atualmente.  (2017, p.23) 

  

    ‘Cozinha’ deveria ser uma matéria presente da alfabetização ao ensino médio. A 

merenda poderia estar imersa em práticas pedagógicas de diversas matérias. Pude 

observar que, entre os alunos do Aurelino Leal, há muito mais uma preocupação das 

relações de poder que envolvem o ordenamento da fila por parte do grêmio estudantil, do 
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que pelos ingredientes das refeições. Seriam válidas aulas de oficina culinária, tanto 

quanto aulas externas onde se percorram as cercanias do colégio para a identificação de 

árvores frutíferas, essas atividades são móbiles educativos, ou seja, são circunstâncias 

pedagógicas, imbuídas em uma disposição para educar, por parte, tanto dos professores 

quanto dos alunos. 

     

3.1.1. Alimentação e alienação 

    O campo simbólico da alimentação revela aspectos da vida social do modo de vida 

capitalista, nas sociedades ocidentalizadas, quando vista a vida urbana marcados por 

diversas formas de alienações. Viver na cidade, em territórios onde o capital atua, como 

em países periféricos, em foco, a América Latina, leva em si um diálogo com 

comportamentos alimentares fundados na alienação quanto observadas as relações que 

envolvem a produção e o consumo. O hábito de frequentar o ambiente do supermercado 

é uma urbanidade que reúne pontos nodais da distância, do isolamento, ou seja, da ideia 

de separar-se da natureza e da própria natureza. Conforme descrevo: 

  

                       Agora, imaginemos uma criança a caminhar pelo setor de frutas e hortaliças. Ela conduz o 

carrinho e auxilia a empregada na pesagem dos vegetais. No carinho se encontram, bananas, 

mangas, batatas inglesas, leite e carnes. Ao chegar em casa a empregada prepara a comida, 

serve um prato de arroz, feijão, bife, batata frita e salada, no copo, Coca-cola. No colégio a 

criança aprende, nas aulas de ‘ciência’, que há cinco reinos na natureza, aprende que somos 

onívoros, aprende que somos feitos de 69% de água. Ela bebe água no bebedouro do colégio, 

abre a merendeira preparada pela empregada e encontra um sanduíche de presunto e um 

achocolatado de caixinha. Pela noite, sua mãe pergunta ‘O que você aprendeu hoje no 

colégio?’. É necessário continuar a historinha?  Vivemos a carência de conhecimentos 

alimentares, somos apresentados a um mundo de faz de contas. Basta viajar um pouco para 

termos indícios de que há algo errado em na organização social do mundo capitalizado em 

torno da alimentação. O que não significa que, de fato, estejamos dispostos para deixar-nos 

afetar pelos sinais da problemática social que está subjacente a alimentação no mundo 

contemporâneo capitalizado. (BARRETO, 2017, p. 35) 

     

    Muito valeria que existisse no cronograma dos colégios da rede estadual do Rio 

de Janeiro, aulas no interior da cozinha dos refeitórios para trabalhar o conceito de 

alienação e, sobretudo, para que eles aprendam a cozinhar e adquiram assim saberes que 

os permita uma mínima emancipação das estruturas presentes no modo de vida urbano. 

 

3.1.2. O lixo escolar 

    Durante o período de minhas observações no Colégio Estadual Aurelino Leal, seu 

lixo escolar é composto, principalmente, por papéis de bala e de biscoitos, alimentos 
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ultraprocessados, repletos de corantes, realçadores de sabor, aromatizantes, gordura 

vegetal, sal e/ou açúcar. Aqui, há dois problemas identificados nesse lixo escolar e sua 

natureza industrial. Uma casca de banana jogada no chão atrai moscas, formigas e toda 

sorte de organismos, muitos deles são homo sapiens sapiens e canis familiaris que estão 

ávidos por qualquer resto de comida nos sacos negros descartados nas cercanias do 

colégio.  Embora eu não tenha me deparado com resíduos orgânicos, seria preferível tê-

los visto do que enfrentar as cores vivas das embalagens de empresas como a Elma Chips 

e da Guaramor.  

Eis algumas imagens do lixo escolar. 

 

7Foto quatro. 

 

                                            

7 Foto quatro, vaso de plantas repleto de resíduos da indústria alimentícia. 
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8Foto cinco 

 

    Há indícios de que os comportamentos alimentares são, evidentemente, 

construídos socialmente, não estão dados. Se há um gosto por algum alimento, este 

percorreu um longo caminho até chegar às papilas gustativas de algum homo sapiens 

sapiens, que por sua vez, foi educado a realizar o ato de deglutir tal massa, 

simbolicamente absorvida. Nosso organismo é educado, não somente a entidade social, 

somos um ser social que é matéria.   

 

3.2. O ser saudável e seu status de ideologia  

    Escorre o suor pela testa do capataz. O sol é forte e não inspira grande paciência. 

Uma escrava que fora pega comendo rapadura escondida, estava sendo açoitada à gosto. 

Em sua boca ainda remanesce o gosto doce. A baba, cor de caramelo, escorre pelo canto 

esquerdo da boca da negra e confunde-se com o sangue que desce pelas suas costas. 

Ambos, o sangue e a baba, respingam no chão. É agridoce a colônia Brasil. O capataz 

mulato bufa e dá um gole numa jovem cachaça que porta.  Ambidestro, troca o chicote 

de mão e segue o açoite, para o azar da negra abusada.  

                                            

8 Foto cinco, mais papeis de bala, pedaços de plástico, papel de guardanapo, e alumínio. 
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    Cenas como essa são perfeitamente plausíveis de haverem ocorrido sucessivas 

vezes em engenhos de cana no Pindorama. Por vezes, é preferível compreender a 

sociedade a partir de ficções como a de “Menino do Engenho”, obra de José Lins do Rego, 

do que através de teorias que reproduzem ideais ilusórios sobre as relações entre os 

estratos sociais no Brasil, como se dá na obra “A presença do açúcar na formação social 

brasileira”, de Gilberto Freyre.  

Em “Ideologia Alemã”, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o conceito de 

ideologia é definido como falso pensamento, como conjunto de representações da 

realidade social que se limita a ver a aparência das relações sociais esvaziada de suas 

relações históricas. Usualmente, ideologia é uma visão de mundo que atinge a 

mentalidade da classe trabalhadora como verdade, uma verdade ilusória, que provêm das 

classes dominantes. Intelectuais burgueses e os aparelhos de poder do estado, como a 

mídia são os principais agentes de difusão desses ideais. Assim como o mito da 

democracia racial, é um exemplo de ideologia há outro conjunto de ideias que habita o 

senso comum, a ideia de saudável assim como a própria ideia de saúde e dieta. 

    Na contemporaneidade, no mesmo território do capital, descendentes de escravos 

podem comprar produtos alimentares repletos de açúcar e comerem a vontade, costumam 

ser a opção mais barata. Junto com a quantidade cavalar de sacarose, tais produtos, 

acompanhados, geralmente, de elementos sintéticos, criados por grandes laboratórios 

químico-industriais são amplamente difundidos nos hábitos alimentares do mundo 

ocidentalizado. Esses produtos costumam ser consumidos por décadas e possibilitam que 

a massa de trabalhadores realize seus diversos ofícios.  

Da mesma forma, está presente nos comportamentos alimentares da burguesia, o 

uso do açúcar e é nesta classe onde se pode verificar o aprofundamento da relação com 

ideologias vinculadas ao ser saudável. É evidentemente necessário um estudo mais 

aprofundado para se possam tecer mais reflexões sobre como essas relações se dão. Posso 

dizer que há sim indícios de que, entre as representações dos alunos do colégio Aurelino 

Leal, se demonstra um diálogo com estas ideias de saúde, porém eles, estão mais afinados 

com a relação do gosto do que com a esfera de ideais nutrição.   

    As cáries são o maior problema nos primeiros anos em que o açúcar é consumido 

em doses cavalares. Das complicações da saúde mais graves estão todos os tipos de 

diabetes, cegueira e morte. Pois bem, há de se analisar o lugar no mundo dos que 

investigam a sociedade. Há de se ter em conta que os hábitos alimentares são traços 
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culturais que fazem a vida significar algo para seus praticantes. Tomar um cafezinho de 

manhã com umas boas colheradas de açúcar não é algo fácil de modificar. Contudo, há 

de se ter em conta que a obesidade é uma questão de saúde pública em diversos territórios 

por onde o capital se movimenta. Portanto, é de saber o lugar no mundo para se discorrer 

sobre ele.  

    Quantos trabalhos acadêmicos não têm em seu plano de fundo um aroma 

inebriante de café? Agora, você que lê o presente trabalho, conseguiria puxar em sua 

memória um número significativo de estudantes que é visivelmente saudável? Sim? E de 

professores universitários? E de professores do ensino médio? E de porteiros de colégios? 

O que me interessa é poder criar saídas criativas para a relação de educação alimentar 

com a saúde na América latina. Mas, vamos com calma, vamos circunscrever esta 

intenção pedagógica ao estado do Rio de Janeiro.  

    Entre os alunos do Colégio Estadual Aurelino Leal, caso eu, o pesquisador, conte 

cinco alunos, posso fazer uma equivalência pautada nas ciências física e matemática de 

que cinco corpos, cinco pessoas ou cinco indivíduos, são as unidades delimitadas. A 

dicotomia sociedade e natureza é parte da cosmologia do mundo ocidentalizado 

contemporâneo. Acredita-se que o corpo social é algo que se relaciona com outra 

entidade, separada dela. 

    Todavia, o princípio de que cada organismo é equivalente a um indivíduo já não 

pode ser sempre utilizado nas ciências sociais, principalmente na antropologia. Fazer 

dieta, no sentido restrito, de acordo com as ciências médicas, pode ser um comportamento 

alimentar individual, mesmo que orientado a um propósito de sociabilização ou 

socialização, para o profissional da área médica realizar seu ofício, esta dimensão da vida 

social pode ser excluída (DaMATTA, 1987).  

    A escola é apenas uma das entidades sociais que atuam sobre esses seres sociais. 

Cada um deles senta em uma carteira individualizada, e, realizará outras atividades ao 

longo de suas vidas que os fará reproduzirem a representação individualizante de corpo. 

Fato interessante é o de que, mesmo que cada cadeira do refeitório seja individual e que 

cada prato seja para uso individual, os alunos, os professores, assim como os estagiários 

e outros funcionários do colégio, sentam em grupo, são comensais. 

    Há uma dimensão social que não pode deixar de ser ponderada por nenhum 

professor, somos seres relacionais. Portanto, deixar que todo um universo de 

possibilidades pedagógicas, como a cozinha do colégio seja ignorado, é um desperdício 
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didático. Frequentar a cozinha do colégio é uma oportunidade para que os alunos possam 

dialogar com outras instituições sociais praticando um olhar crítico sobre os 

comportamentos alimentares praticados nelas. E que não deixem que a indústria 

midiática, o ambiente de trabalho ou que as indústrias farmacêuticas ou alimentícias os 

convençam de falsos pensamentos, que os façam entrarem na ciranda do trabalho 

consumo, corpo e saúde, presentes no cotidiano das sociedades ocidentalizadas 

contemporâneas.  

  

Considerações finais  

 

    Percebo nos hábitos alimentares da sociedade ocidentalizada contemporânea, 

especialmente na merenda escolar, uma relação de alienação diante da forma de se 

produzirem as preferências e o gosto pelos alimentos. Em suma, os comportamentos 

alimentares associados à determinados alimentos se articulam à ideologia, ou seja: o 

alimentar-se ‘bem’ teria adquirido o status de falso pensamento. No bojo desta ideologia, 

estão alguns princípios nutricionais da dieta ocidental. O nutrir-se vem ganhando espaço 

social nos comportamentos alimentares no mundo ocidentalizado juntamente com a 

marcha da modernidade, do capital e da ciência. Parte dessas representações está presente 

entre os assuntos observados durante o trabalho de campo no Colégio Estadual Aurelino 

Leal.  

As ponderações por parte dos alunos, durante minhas observações, passam pela 

ideia de que os alimentos são divididos em macro nutrientes, proteínas, carboidratos e 

gorduras como um dos aspectos centrais da dieta ocidentalizada. As preferências 

alimentares orientadas pelo sabor e pela aparência da comida são recorrentes, assim como 

uma expectativa pela variedade prato do dia, os integrantes do grêmio estudantil se 

encarregam de dizer qual é o prato do dia. 

    E, ocupado da sensibilidade de ver a saúde além do que as ciências ocidentais 

médicas costumam priorizar, busco uma saúde social, uma saúde cultural, uma saúde que, 

por vezes, pode ir contra os princípios que envolvem o ser saudável. O ser saudável, nesse 

sentido, pode ser uma postura etnocida por parte das ciências médicas ocidentais que, 

quando refém do capital, podem subjugar comportamentos alimentares que não se 

enquadrem no esquema de trabalho e consumo das sociedades contemporâneas 

ocidentalizadas, territórios do capital. 
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De modo geral, as Ciências Médicas ocidentais consideram que o indivíduo é 

indissociável de seu organismo. As dietas, por exemplo, estão no centro desta visão, pois 

elas vão de encontro a princípios de comensalidade presentes na base de estruturas de 

socialização e sociabilidade, rompendo com formas de relação social baseadas em 

códigos atrelados a solidariedade, distinção e reciprocidade.  

    Neste sentido, o comer junto e comer o mesmo estão se desassociando do 

alimentar-se. O que se ingere vem substituindo o incorporar em conjunto, do partilhar de 

uma mesma substância presente nos corpos. Substância essa que não se caracteriza pela 

sua composição química e sim por estar simultaneamente presente em vários corpos, por 

ser ela a matéria que equaliza os corpos individualizados em um só corpo, o corpo social. 

    Nesse artigo, busquei tecer críticas, para, assim, propor uma disposição para 

educar e ser educado, que seja metalinguística e dialógica. É na aplicação de aulas que 

sejam móbiles educativos: oficinas de culinárias, aulas externas, etc, que pretendo fazer 

das aulas de sociologia, oportunidades de compartilhar sabores e significações sobre o 

alimentar-se, que estejam direcionados para a emancipação dos sujeitos históricos 

(FREIRE, 1997), sejam eles alunos ou professores.  
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