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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo observar e estudar a alimentação na escola. Nesta pesquisa se 

busca analisar algumas influências do Brasil e suas formas e hábitos da vida alimentar da 

sociedade de Campos dos Goytacazes, direcionando para o comportamento alimentar dos 

alunos na escola, a partir deste, compreender um pouco como a alimentação auxiliam os 

professores, alunos, e demais atores da escola no desenvolvimento cultural, social, e 

econômico e educacional no cotidiano de ambos, se valendo de referências teóricas das 

ciências sociais e de pesquisas empíricas.  
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ABSTRACT  

 

 

 

This work have the aims to observe and to study the school feeding. In this research, was 

analyzes some influences of Brazil and its forms and habits of the alimentary life of the 

society of Campos of Goytacazes, from this to the feeding behavior of the students in the 

school, from a report, a little as an auxiliary feeding of teachers, students and however, in the 

cultural, social, economic and educational development, in the daily life of both, and is based 

on theoretical references of the social sciences and empirical research. 
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INTRODUÇÃO 

 

No dia 26 de fevereiro de 2014 foi o primeiro dia que eu como estagiário entrei 

em uma escola. Eu estava ali não porque eu queria freqüentar o colégio, mas por 

obrigação. Pois esta etapa faz parte da formação de qualquer aluno de qualquer 

disciplina da licenciatura. Porém esta foi uma grande experiência para o 

desenvolvimento de um trabalho acadêmico na área da educação, onde os olhares de 

cada indivíduo alí, têm uma concepção diferente para o ambiente. Mas desse dia em 

diante até o final do estágio, foi desenvolvido um trabalho sobre a alimentação na 

escola, onde os olhos do pesquisador se mantiveram bem atento para algumas ações 

com relação aos alimentos que ali circulavam. Pois compreende-se que o alimento é 

algo que impressiona o indivíduo em sua esfera de vida. No dia 26 de fevereiro de 2014 

até o dia 16 de setembro de 2015, foi um período muito importante para o 

desenvolvimento de um estágio e para a pesquisa da alimentação na escola. Este estudo 

teve relato de parte das observações que ocorreram no Colégio 15 de Novembro. 

No dia 9 de abril até o dia 16 de Julho 2015, foi feita algumas observações que 

despertou o desenvolvimento da pesquisa, pois através do comportamento dos alunos na 

escola em relação aos alimentos cada aluno demonstrava interação entre os atores 

dentro e fora da escola. 

Alguns alunos na hora do recreio se direcionavam para o refeitório, onde 

comiam os alimentos que eram oferecidos pela escola, neste momento foi observado 

que eles comiam. Observa-se que eram servidos os alimentos em alguns horários. Às 

09h45minh era servido um lanche, este que era: 5 bolachinhas ou biscoitos com uma 

caneca de leite, e quando não era leite era suco. E às 11h35minh era servido o almoço 

que era: feijão, arroz, carne seca e abóbora. Tudo que era servido era informado aos 

alunos através de um cardápio, que ficava fixado em um quadro dentro do refeitório da 

escola. Este continha informação da alimentação de cada dia da semana e seus 

respectivos horários. Na hora do almoço era servido um prato que continha um pouco 

de feijão, arroz, salada e ovo para os alunos. Enquanto eles comiam, conversava um 

pouco com eles, e a partir daí, pude entrevistar 5 alunos que interagiam mais no 

ambiente enquanto se alimentavam. Foram feitas 3 perguntas centrais sobre o alimento 

que estavam consumindo. A 1ª pergunta foi se eles gostavam da alimentação oferecida 

pela escola. Ele se expressa com entusiasmo que a alimentação era boa, porém alguns 

dias da semana não eram informados pelo cardápio o que era servido no dia, onde 
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muitos não comiam por não obterem as informações do dia. Nem sempre o cardápio era 

modificado, isto os alunos relatam. Pergunto a eles se os alimentos servidos são 

saudáveis e se eles pensam nessa ideia de alimentos saudáveis. Eles acham que sim, 

pois cada vez que comem ou se alimentam é oferecido no almoço uma mariola como 

sobremesa, esta é feita de banana e açúcar. Estes alimentos são muito bons, eles dizem, 

pois lhes deixam felizes e satisfeitos, para estudar o restante do dia. E ao término das 

aulas vão para suas casas. Perguntei para eles se seus pais conversam sobre as aulas e a 

merenda. Eles disseram que sim, foi nesse momento que um dos alunos relatou um 

episódio que aconteceu na sala de aula com a professora e a mãe de uma aluna. A mãe 

da aluna foi à escola reclamar com a professora que sua filha não havia merendado na 

escola porque não foi oferecido para os alunos a merenda. Esta aluna não tinha boas 

notas e não tinha bom desenvolvimento nos estudos, porém, o que a mãe questionava 

não era as notas, e sim o alimento que não era oferecido, causando assim desconforto no 

ambiente educacional. Este relato impressionou muito os alunos e a professora na sala 

de aula. Então o sinal da escola foi acionado e todos voltaram para a sala. 

Na cozinha as merendeiras lavavam os pratos que todos os alunos haviam 

utilizado, terminando o expediente sem falar umas com as outras. Não sabia se isto era 

normal ou se elas estavam se sentindo desconfortáveis com minha presença, então me 

retirei do refeitório e fui para o pátio da escola onde outros alunos compravam 

alimentos pelo portão da escola, que era oferecido pelos vendedores autônomos, estes 

que eram: picolés, salgados, balas, chicletes, e outros alimentos que eram oferecidos 

pelo lado de fora da escola. 

Esse tipo de alimento aumentava a interação entre eles, pois muitos dividiam 

seus alimentos entre si por serem amigos. Esta ação me remete a pensar na sociedade de 

Campos dos Goytacazes, onde esta foi erguida na maioria de suas vidas com muitos 

carboidratos, ou seja, com muita caloria. Isto é muito interessante pensar como o açúcar 

faz parte da formação social, onde os hábitos alimentares têm uma relação muito forte 

com a classe trabalhadora, por onde perpassam pelos portões da escola. Pois Campos 

Dos Goytacazes tem uma característica alimentar muito interessante em relação com o 

açúcar na sua formação econômica. Esta identificação com esse tipo de alimento pode 

ter ocasionado uma forte cultura de consumo de alimento calórico, onde essa sociedade 

se identifica. Pois de acordo com LEVIS STRAUSS, (mitologia1- o cru o cozido, pg. 

331.). 
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“ora, de acordo com todos os nossos mitos a descoberta da culinária afetou 

profundamente as relações até então existentes entre o céu e a terra. Antes de 

conhecerem o fogo e o cozimento dos alimentos, os homens estavam reduzidos a 

colocar a carne sobre uma pedra para expô-las aos raios do sol. (atributos terrestres e 

celestes por excelências).” 

Esse estudo pretende relatar parte das observações que ocorreram no Colégio 

Estadual XV de Novembro, localizado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. O 

presente trabalho tem como proposta analisar a alimentação na escola e como esta 

auxilia os professores, os alunos e os demais atores da escola no desenvolvimento 

cultural, social, econômico, e educacional no dia-a-dia de ambos.  

 Ao transmitir para o papel algumas das observações e pesquisas feitas acerca da 

alimentação na escola, pretende-se, antes de falar sobre a alimentação em que os alunos 

e as demais pessoas desse ambiente recebem, falar sobre infra-estrutura da escola. Além 

disso, pretende-se abordar os atores deste lugar a fim de analisar as formas de 

comportamento e a socialização em que estão conectadas aos hábitos e atos de 

alimentar-se que fazem com que estas pessoas se relacionem umas com as outras, com o 

ambiente educacional e o mundo em que vivem. 

 Inicialmente serão relatadas as dificuldades de iniciar esse trabalho acadêmico 

sem nenhuma experiência na área da educação. Nos primeiros dias de estágio na escola, 

pretendia-se analisar os comportamentos dos alunos e tentar a familiarização com a 

escola para conseguir desenvolver este estágio, porém tinha uma grande preocupação 

em escolher um objeto de estudo, nesse momento alguém colocou a mão no bolso e 

retirou uma goma de mascar.  

 Olhando para os alunos que estavam no pátio da escola foi possível observar que 

havia uma porta de aço fechada em uma das salas do colégio e a partir daí perguntou-se 

à professora: o que tinha naquela sala? Ela responde: “-não é nada”, pois era uma 

cantina, mas foi desativada pelo governo em 2005. E porque foi desativada? A resposta 

foi: por causa dos alimentos inadequados para os alunos, pois o consumo daqueles 

alimentos prejudicaria a saúde dos alunos. Esta avaliação foi feita por ordem do estado. 

A partir daí a pesquisar foi decidida. O tema seria: a alimentação na escola.  

 Ao refletir sobre a serendipidade que aconteceu na vida de alguns cientistas 

modernos, pois a ciência moderna está repleta dessas descobertas feitas, aparentemente, 

por acaso, ou seja, serendipidade. Com o objetivo de pesquisar a alimentação na escola, 

o cardápio, na porta do refeitório da escola, foi observado. Estas continham informações 
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sobre os alimentos da semana. Há neste cardápio, uma forma de conservar a cultura 

alimentar na escola, pois de acordo com Câmara Cascudo: 

 

O processo de melhoria para este cardápio popular, novas fontes 

de nutrição ou reforço multiplicador de substância nas espécies 

utilizadas, darão novos padrões superiores de alegria, trabalho, 
capacidade de resistência, simpatia pelas tarefas de produção? 

Certamente outros problemas virão para o brasileiro sem fome 

crônica, com as três mil calorias infalíveis, e eugenicamente 
entusiastas pela sua missão na terra imensa que lhe coube 

(CASCUDO, 2004, p. 352). 

 
 

 

 

Figura.1. (Crédito da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

 

 

 

 Após a observação do cardápio ocorreu à observação da infraestrutura da escola. 

Então, surgem as perguntas: Por que a escola tem essa aparência? Seria por falta de 

interesse da sociedade? Ou por falta de verba para uma boa reforma?  

 Porém, é possível observar que o local é bem limpo, mas com a estrutura física 

onde se percebe algumas grades, em janelas e portas desse ambiente que não são 

adequados para serem usados em locais com fins educativos. Com o relato da diretora 

percebe-se que a falta de verbas é a causa da aparência do Colégio.  

 De acordo com Bernard Charlot (2013) a influência da arquitetura de uma 

escola, é essencial para o professor obter uma boa transmissão dos saberes para seus 

alunos. 

 Segundo Charlot (2013) quando a arquitetura projetada para o colégio 

proporciona os atores da educação um bem estar, ocasiona assim um bom 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, mas se este ambiente não for bem 

arquitetado, este pode levar certa tensão para o professor, para os alunos, e demais 

profissionais inseridos neste ambiente educacional. 
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Figura. 2. (Crédito da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

  

Essa tensão leva o professor a se esforçar mais no seu trabalho, ocasionando 

contradições que se não forem bem administradas levará os alunos a um conflito direto 

com o professor e com a escola. 

 

 

 

CAPÍTULO 1. O colégio 15 de Novembro. 

 

 O Colégio 15 de Novembro é bem centralizado na cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ, visto que fica bem perto de uma rodoviária, onde há um fácil acesso de 

pessoas das cidades vizinhas e isso facilita a locomoção dos professores e alunos da 

própria cidade para escola. 

 

 
Figura.3. (Crédito da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

 

 

 O Colégio possui três pavilhões com um total de vinte e sete salas de aula, um 

refeitório, uma biblioteca, dois banheiros, uma quadra de esportes, onde tem uma árvore 

plantada ao lado e no pátio um bebedouro. 
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Figura . 4. (Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

Ao entrevistar alguns alunos eles disseram que nas salas têm ventiladores, porém 

em algumas delas eles não funcionam, existem aparelhos de ar-condicionado bem 

antigos onde alguns funcionam e outros não por falta de manutenção. Pergunta-se aos 

alunos se esta situação atrapalha os estudos, e eles me responderam que sim e ficam 

bem tensos especialmente nos dias que tem aula de educação física. 

 Ao tentar compreender a estrutura e a forma como o colégio funciona algo me 

chama a atenção, o refeitório que exibe um cardápio das alimentações oferecidas no 

colégio. Esse cardápio estava colado perto de uma parede onde existia uma cantina que 

foi desativada em 2005 pelo Estado. 

Após essa entrevista, um fato muito importante, foi o relato feito pela direção da 

escola sobre a cantina através de uma entrevista feita ao observar uma sala fechada. A 

diretora aponta que nessa sala funcionava uma cantina, onde os alunos compravam 

biscoitos, refrigerantes, balas, chicletes, picolés, salgados. Esses alimentos eram 

consumidos pelos alunos, onde cada um comprava o que queria comer e os professores 

também, pois esse local foi utilizado por determinado tempo para vender esses 

alimentos para esses atores. 

Então perguntei: “Por que a cantina foi fechada? Em que ano isso ocorreu?” Ela 

respondeu: “Com o decorrer do tempo o consumo desses alimentos preocupava o poder 

público em relação aos alimentos que estavam sendo consumidos pelos alunos na 

escola. A cantina fechou, aproximadamente, em 2005 por ordens do governo”. Então a 

diretora desconversou e falou que não tem muitas informações sobre o fechamento 

dessa cantina. Com isso finalizei a entrevista sem obter muitas informações. 

 

 
Figura .5. (Crédito da imagem. Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 
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 A fim de saber mais sobre essa cantina entrevistei outra professora, que estava 

na biblioteca e perguntei se havia uma cantina na escola no passado. A pergunta foi feita 

a fim de confirmar as informações dadas sobre a cantina. 

 Ela respondeu que sim, mas foi fechada pelo Governo por causa do alimento 

industrializado que eram vendidos. A justificativa para a proibição da venda de 

alimentos estava ligada à saúde dos alunos. Além disso, se o colégio oferece alimento 

não tinha o porquê vender esses tipos de alimentos ali. 

 A alimentação sempre foi alvo de discussão na sociedade, no âmbito do que se 

deve ou não comer, e pelo visto, este assunto foi “alimentado” no ambiente educacional.  

 Com propósito mostrar as transformações nas relações sociais e os conflitos que 

existem mediante a comida e os hábitos alimentares dos alunos, a escola é um ambiente 

totalmente inflamado devido à cultura da sociedade e das relações de cada indivíduo. 

 O conflito entre cada um se torna visível, e observar toda essa dinâmica através 

da comida acaba abrangendo todo um contingente, entre o plantar, os alimentos 

industriais, a forma que lida com a terra e com todos em volta. 

 
A lavoura canavieira, como opção para a ocupação do Brasil, 

inaugurava nova forma de colonização. A ocupação dos 
territórios conquistados limitara-se, até então, a comercialização 

de produtos encontrados nas terras descobertas. Portugal 

transforma a empresa colonial em sistema produtivo, onde 

técnicas e recursos metropolitanos criavam fluxos constantes de 
produtos destinados ao comércio europeu (FERLINE, 1984, p. 

17). 

 

 Ao trabalhar na lavoura plantando melancia, milho, abóbora e cana de açúcar 

com os mais velhos relatam que a terra não possui os mesmos nutrientes que 

antigamente, devido ao uso de agrotóxicos durante a produção. Relacionado essa 

experiência com as palavras da professora é possível lembrar, do plano do Governo 

sobre a agricultura familiar.  

 Esse assunto faz recordar um pouco a geografia dos plantios das lavouras da 

cidade, onde no passado existia e até hoje existe uma agricultura macro, onde se planta 

em grande escala a cana-de-açúcar. Estas que são levadas para as usinas para ser 

transformada em açúcar, onde serão direcionadas para as indústrias de alimentação 

como, por exemplo: padarias, supermercados, fábricas de suco, etc; dentro e fora do 

nosso país. 
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 Isso ocasionou um grande equilíbrio financeiro para os coronéis da época, mas 

levou a um grande desequilíbrio social na área da saúde, por causa do grande consumo 

de açúcar pelo povo que dizia: “a vida é tão amarga”. Por que não adoçá-la um pouco? 

 O consumo em larga escala do açúcar proporciona várias doenças através da 

alimentação. Visto que essa desigualdade atingiu a escola em nossos dias quando se 

pensa na questão da alimentação na cidade de Campos dos Goytacazes e de cidades 

vizinhas.  

 Através do relato da professora sobre a cantina que foi desativada por causa de 

alimentos industrializados, pautando a questão da saúde podemos aprofundar um pouco 

nas formas de comportamento dos alunos e professores na interação com os saberes de 

ambos na escola, pois de acordo com o que fala Claudia Lima:  

A alimentação como objeto de conhecimento é, também, uma 
ferramenta da educação, pois, as tradições, as representações, 

as linguagens, as ideias e teorias despertam curiosidades, 

verificações e comunicações (LIMA, 2003, p.1). 

 

1.1. Os portões e a cozinha da escola. 

 

 Ao entrar na escola no dia 26 de fevereiro de 2014 foi observado um grupo de 

alunos concentrado nos portões da escola com um pouco de dinheiro em suas mãos, 

estavam sendo vigiados pelo porteiro da escola ao comprar picolé, salgados, 

refrigerante, etc. de alguns vendedores autônomos que trabalham a beira dos portões, 

pelo lado de fora da escola. Segundo Vera Lucia Amaral Ferline: 

 

Muitos desses pobres livres viviam a sombra do engenho, onde 

obtinha comida e proteção em troca de pequenos serviços. (...) 
Outros excluídos das riquezas do açúcar viviam na cidade, 

exercendo profissões humildes: barbeiros, sapateiros, ferreiros, 

pobres alfaiates, vendedores de cestos, quituteiras a oferecer em 

tabuleiros seus doces e guloseimas (FERLINE, 1984, p. 94). 
 

 

 Essas ações presentes nos portões da escola provêm de uma forte influencia da 

sociedade dessa cidade. Ao entrar no colégio percebe-se a influência cultural alimentícia 

no ambiente. Como a escola é localizada em Campos dos Goytacazes, está que no 

passado foi grande produtora de cana-de-açúcar movimentando fortemente as indústrias 

açucareiras, que com o decorre foram fechando deixando no passado uma história 

econômica de produção de açúcar. Assim como aponta Gilberto Freyre sobre esta 

questão da influência alimentícia na cultura do lugar:  
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 A base, a agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal da 

família, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, a 

união do português com a mulher índia, incorporada assim à 

cultura econômica e social do invasor. A sociedade obtém 
consigo uma forte influência cultural de um passado fortemente 

formado por hábitos alimentícios que movimenta a sua 

economia (FREYRE, 2006, p. 65). 
 

 

 Na cozinha a merenda é preparada de uma forma caseira para servir os alunos. 

Tudo é acompanhado por orientações de um cardápio elaborado por nutricionistas, mas 

que no mesmo instante é ajustado pela diretoria. Nessa cozinha os alimentos lembram a 

forte influência africana, pois de acordo com os escritos novamente de Ferline: 

A influência negra na alimentação foi marcante. O uso do 
quiabo, da banana, a grande variedade da forma de preparo de 

peixes e de aves, o vatapá, o caruru, a feijoada, o acarajé, o 

sabor forte do dendê e da pimenta, a utilização do coco 

testemunham a presença dos escravos na cozinha colonial 
trazendo até nós o tempero e a criatividade do africano 
(FERLINE, 1984, p. 85). 

 

 

 Na escola podemos observar o forte desenvolvimento cultural a partir da 

alimentação ali oferecida. Esta que está presente e interagindo com a sociedade, que 

está dentro e fora da escola ocasionando com veemência um desenvolvimento 

econômico e educacional no cotidiano das pessoas que frequentam a instituição. 

 A economia desenvolveu-se entrelaçada às relações sociais do trabalho e do 

poder entorno das lavouras de cana e os engenhos.  

 

As articulações sociais, a composição étnica, os padrões 

culturais, as relações do trabalho e do poder forjaram-se entorno 
dos engenhos e das lavouras de cana. E se bem que ao longo de 

três séculos a colônia tenha sofrido modificações, as linhas 

gerais, marcadas pela produção açucareira permaneceram como 
matriz de nossa sociedade (FERLINE, 1984, p. 8). 

 

 

1.2. A primeira aula  

 

 No dia 26 de fevereiro de 2014 aconteceu a primeira aula do estágio, de 

sociologia, junto à professora. Ela começou a aula falando para os alunos acerca da 

televisão. Das imagens que nos leva a criticar os personagens. 
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 A professora abordou os programas de jornalismo, onde ela conta as 

informações e as utiliza para ensinar e aplicar uma aula, tomando todo o cuidado para 

não interferir nas formas de vida do aluno. Ela toma alguns cuidados com seus 

pensamentos, pois se preocupa com a sua influência sobre os alunos, porém tem o 

objetivo de estimular os alunos a ler um livro ao invés de assistir televisão. 

 Em uma sala de aula com 13 alunos ela pergunta quantos leram pelo menos um 

livro durante o ano. Entre o total, uma respondeu que leu sete livros. Com isso a 

professora utiliza essa aluna como exemplo para incentivar os demais a ler livros 

durante suas vidas. 

 
Figura .6. (Créditos da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

  

A aula prossegue e a professora começa a escrever no quadro, os alunos 

reclamam de copiar do quadro o texto que tem como tema: “público crítico”. O 

professor tem uma ótima interação com os alunos, mas logo eles se direcionam para o 

momento da recreação. Eles se encaminham para o refeitório para merendar.  

 

 
Figura.7. (Créditos da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

O refeitório possui mesas e bancos de alvenaria para os alunos se acomodarem 

com sua alimentação, porém, o ambiente é pequeno para acomodar a quantidade de 

alunos. 

 Se todos os alunos decidissem comer no refeitório ao mesmo tempo não haveria 

lugar suficiente, nem espaço para acomodar a todos. Isso leva a pensar mais ainda na 

alimentação e também na forma com que estes alunos estão sendo tratados, como eles 

estão se comportando com tais situações, com relação à alimentação na escola. De 

acordo com Sidney Mintz: 
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Dificilmente outro comportamento atrai tão rapidamente a 
atenção de um estranho como a maneira que se come: o quê, 

onde, como e com que frequência comemos e como nos 

sentimos em relação à comida (MINTZ, 2001, p.31). 

 

 Enquanto isso, alguns alunos estavam comprando lanches fora do colégio e 

comendo em sala de aula, onde por muitas vezes foi observado que na hora da aula eles 

comiam e estudavam ao mesmo tempo, demonstrando um desequilíbrio nos hábitos 

alimentares e também no desenvolvimento do ensino e aprendizagem. 

 

 

 
Figura. 8. (Créditos da imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

 

 

1.3. O Refeitório  

  

 No refeitório é possível observar os alunos se alimentando, durante essa 

observação são feitas perguntas, a cinco alunos, sobre os alimentos que ali estão sendo 

servidos. Eles demonstram um sentimento bem positivo acerca da alimentação, mas 

com algumas queixas sobre como estes são servidos e também alguns relatos negativos 

sobre o ambiente em que eles estão se alimentando. 

 Os alunos se queixam da mesa e dos bancos de alvenaria que existem no 

refeitório, pois são desconfortáveis e desproporcionais para o ambiente. Foi observado 

também que o relacionamento dos alunos com as merendeiras era positivo, essa relação 

se deu também no passado de acordo com Ferline:  

 

Ao lado dos senhores, dentro da casa-grande, convivia a 

escravaria doméstica: mucamas, amas-de-leite, arrumadeiras, 
cozinheiras. Em dias de festas esses escravos, bem vestidos, 

mas descalços, circulavam pelas salas e varanda, trazendo 

refrescos, arrumando mesas, oferecendo iguarias. E no dia-a-dia 
embora faltasse à opulência e luxo das festas, lá estavam os 

serviçais que tudo faziam: adormeciam crianças, costuravam, 

limpavam, arrumavam, cozinhavam (FERLINE, 1984, p. 85). 
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Figura.9 e 10. (Imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

 

 

A bibliografia de raiz antropológica, como: “Comida e antropologia uma breve 

revisão” escrito por Sidney W. Mintz, (2001) traz à tona alguns pensamentos de autores 

da sociologia e da antropologia como, por exemplo, “Durkheim que leva os seus leitores 

a pensar na ideia de sociedade como um sistema fechado, inteiramente sólido” (MINTZ, 

2001, p. 33). 

 Este artigo traz a informação sobre os alimentos onde relata as formas das 

pessoas adquirirem os alimentos prontos, onde muitos de nós não mais produzimos o 

que consumimos, e sim o que é produzido nas indústrias, movimentando o capital por 

meio da alimentação. 

Tantas pessoas no mundo inteiro não mais produzem o que 
consomem ou consomem o que produzem, e tanta comida flui 

em tal volume e velocidade, que a unidade de produção e 

consumo muitas vezes se perde ou se oculta. (MINTZ, 2001, p. 
33) 

  

 Com base na citação acima, podemos concluir que os modos de consumir e de 

produzir os alimentos hoje, deve-se ao movimento da globalização, porém deve-se 

destacar que a difusão de alimentos cultivados no novo mundo, como por exemplo, a 

batata, o milho, a mandioca, amendoim, entre outros, é muito mais antigo do que a 

globalização. 

Segundo Sidney Mintz, em alguns casos pode haver distorções antropológicas 

nos trabalhos realizados no campo por diferentes antropólogos pela questão do relato de 

cada um sobre os costumes, os hábitos, a alimentação dos nativos, porém o autor relata 

que nas obras de Evans-pritchard de Malinowski sobre os trobriandeses e os Nuer, há 

uma similaridade nestas questões que estão sendo analisadas. Estes textos foram 

analisados durante a pesquisa sobre a alimentação na escola.   

 Isso fica bem interessante, quando os alunos estão se alimentando na escola. 

Este assunto é de suma importância para o desenvolvimento acadêmico, pois 
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percebemos que, nas escolas, os alunos não têm o direito de escolher o que comer e sim 

aceitar ou não esta alimentação.  

 Esta ação leva a pensar, ainda mais, em como este assunto da alimentação vai 

para além dos desejos de saciar os prazeres do paladar de cada pessoa, pois se pararmos 

para analisar o que comemos vamos enxergar as formas de socialização, a cultura e a 

economia de cada parte do mundo servido em cada prato. 

 Ao olhar a merenda oferecida na escola aos alunos, é possível observar um 

pouco de arroz, feijão, carne e salada. Com muita atenção é possível relacionar essa 

observação com os países de origem de cada alimento representado nesta refeição, 

analisando o quanto esses alimentos nos unificam as culturas diferentes da nossa, mas 

que estão associadas as nossas práticas alimentícias. 

 De acordo com Mintz citando Audrey Richards, quando ele nos transmite a 

informação sobre o comportamento relacionado à comida nos liga a nossa identidade 

social. Pois:  

[...] o impulso de comer é mais forte que o impulso sexual. A 

prosperidade nos leva a esquecer de quanto à fome pode ser 

impositiva, mais mesmo nesse período os hábitos alimentares 
continuam sendo veículos de profunda emoção (Richards, 1948 

[1935] apud (MINTZ, 2001, p.31)).  

 

 Isso permite uma reflexão profunda sobre os alimentos e sobre os hábitos 

alimentares de cada povo em sua cultura, e das emoções causadas por elas em cada 

indivíduo no mundo. 

 Observamos em nossa alimentação a presença da cultura alimentar asiática, 

africana, japonesa e chinesa, com a presença do arroz em nossa mesa; do italiano com 

as massas em nossos pratos; o que leva ao trabalho pautado na circulação da comida e 

da alimentação entre as pessoas que conduzem novas questões étnicas, culturais e 

econômicas por todo mundo utilizando os alimentos. 

 Enxergar isso em uma merenda escolar é de vital importância para o 

desenvolvimento educacional do nosso país e do mundo, dando oportunidade ao aluno 

de refletir sobre as diferenças e pensamentos de outros povos. 

 

1.4. O alimento em sala de aula 

 

 A formação de saberes parte do desejo de estarem juntos e interagindo na vida 

de outros. Na sala de aula os alunos interagem com o professor. O professor fala sobre 
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cultura de forma bem próxima da realidade dos alunos, onde nesse momento a 

aproximação do professor com o aluno é feita através de uma gentileza do aluno o qual 

oferece um biscoito que o mesmo está comendo em sala. A professora por sua vez 

aceita o biscoito e o come. 

 Após comer o biscoito, ela começa a falar do alimento que é muito bom, e pede 

ao aluno para ver a embalagem, com o objetivo de ler os ingredientes com muita 

atenção e entra em uma discussão com os alunos de como o alimento é feito e de onde 

vem os ingredientes daquele biscoito, conduzindo assim, os alunos a pensar na origem 

dos ingredientes mencionados na embalagem.  

 Ela utiliza este alimento para falar das regiões de onde vêm, e dos costumes e 

culturas dos povos dessas regiões.  Nesse momento, é possível perceber que o alimento 

proporcionou para a professora desenvolver o ensino no âmbito cultural, social, 

econômico, e educacional partindo da alimentação dos atores ali presentes. 

Ao transmitir para o papel a ação de uma professora em sala de aula utilizando 

um pacote de biscoito para transmitir o saber de determinada disciplina foi um método 

utilizado por essa professora, digo isso por ela ter conseguido desenvolver uma aula 

naturalmente sem saber que essa ação era muito interessante para a pesquisa que estava 

sendo realizada sobre a alimentação na escola.  

 É impressionante como o alimento vai para além de um simples argumento de 

que a comida é para manutenção física do corpo humano. Nessa aula o professor fala 

das classes sociais como um elemento dentro do contexto político e econômico.  

 Ela explica a expansão da venda de alimentos pelo mercado, fomentando a 

economia e a política de um país, alimentando os pensamentos dos alunos em relação ao 

crescimento populacional. 

 

 
Figura.11. (Imagem: Cleber. R. Siqueira) 

Data: 08/05/2017 

 

 

 Ao refletir sobre a educação é impossível não pensar em uma escola, na família, 

e principalmente no professor e no aluno. Em como estes atores se relacionam em um 
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ambiente para informar e conduzir cada pessoa, que ali se encontra, para o universo do 

conhecimento e de saberes que estão presentes no dia-a-dia de cada ser vivente.    

 De acordo com Freire (1996), a fala do educador conduz os educandos a 

memorizar mecanicamente os conteúdos ditos ou ensinados em sala de aula, tornando a 

educação um ato de depositar o conteúdo na mente do educando. Nesse caso é possível 

perceber um professor rompendo com a concepção bancária, que Freire trata como 

instrumento de opressão sobre os alunos na escola.  Segundo Freire, o hábito do 

professor de impor, que o aluno decore o conteúdo da matéria, aplicada, de forma 

taxativa, sem problematizar, sem contextualizar e sem perguntar é um ponto a ser 

trabalhado em nossos dias. Como bem aborda Freire, “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1983, p.79). 

 

 

 

Capítulo. 2. A nutrição na escola  

 

 Ao transmitir para o papel a ação de uma professora em sala de aula utilizando 

um pacote de biscoito para transmitir o saber de determinada disciplina foi um método 

que eu gostaria de relatar. Por essa professora ter utilizado esse alimento casualmente, 

digo isso por ela ter conseguido desenvolver uma aula naturalmente sem saber que essa 

ação era muito interessante para a pesquisa que estava sendo realizada sobre a 

alimentação na escola.  

 Um fato muito importante foi o relato feito pela direção da escola sobre a 

cantina, onde no inicio desse trabalho comenta-se um pouco. Ao observar uma sala 

fechada foi feita uma entrevista com a diretora da escola, ela aponta que nessa sala 

funcionava uma cantina, onde os alunos compravam biscoitos, refrigerantes, balas, 

chicletes, picolés, salgados. Esses alimentos eram consumidos pelos alunos, onde cada 

um comprava o que queria comer, pois esse local foi preparado para vender esses 

alimentos para esses atores. 

 Com o decorrer do tempo o consumo desses alimentos estava causando 

problemas de saúde para os alunos da escola, disse a diretora durante a entrevista. Então 

perguntei: “Por que esta foi fechada? Em que ano isso ocorreu?”  
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 Ela com muita sutileza e poucas palavras, sem demonstrar muito interesse pelas 

perguntas respondeu: “Foi aproximadamente em 2005 que a cantina foi fechada por 

ordens do governo”. Reforçando a ideia de que esses alimentos estavam prejudicando a 

saúde dos alunos. Então a diretora desconversou e fala que não tem muitas informações 

sobre o fechamento dessa cantina. 

 Na escola existem algumas normas que são observadas e executadas, pelos 

atores escolares, para o funcionamento da instituição.  Dentre essas normas temos a 

hora de estudar, os lugares que são exclusivos para realizar a higiene, a lei do silêncio 

dentro da biblioteca, a proibição de ir para além dos portões da escolar o que leva à rua 

fora do horário de entrada e saída e à hora de se alimentar fora ou dentro do refeitório.  

 

 
Figura. 12 (imagem: Cleber. R. Siqueira.) 

Cardápio formulado pelo colégio 

 

 Analisando essas regras vemos muitas proibições impostas para os atores da 

escola, essas regras que veem da união entre direção escolar e secretaria de educação. 

Na cozinha o cardápio também é acompanhado por regras alimentares impostas por 

profissionais da área de nutrição. Esses profissionais regulam, na maioria das vezes, o 

consumo de alimentos dentro da escola onde a disciplina é trabalhada através da 

alimentação na tentativa de estimular novos padrões de nutrição. 

 Esses padrões são um processo de melhoria para o cardápio direcionado para os 

atores escolares, onde se reforça o valor nutricional conquistado por observações feitas 

sobre a alimentação insuficiente oferecida na escola. Pois quem não se lembra dos 

pratos de alumínio cheios de mingau ou das canecas de alumínios com bebidas lácteas e 

biscoitos industrializados na hora da merenda? 

 Essa alimentação de baixo valor nutricional foi substituída por uma alimentação 

com alimentos cultivados pela própria sociedade. Esses alimentos são comprados pela 

instituição escolar através de um processo regulamentado, com verbas para fins 

alimentícios e de acordo com a orientação nutricional.  

 A presença do nutricionista na escola através do cardápio é clara. Mas de onde 

vem o nutricionista? De acordo com Cascudo: 
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Os nutricionistas mais em evidencia pertencem justamente a 
países sem tradição culinária ou são indivíduos que tiveram 

dificuldades em matéria de alimento deduziu Alfred Adler 

(585), que era medico e fundador do Individual psychologie em 
1930 (CASCUDO, 2004, p. 349). 

 

 

 A cultura e o paladar é um dos pratos cheio de informações que levam a 

caminhos com valores culinários dando oportunidades de desenvolvimento intelectual e 

social ao ser humano em seu ambiente, como o da escola por exemplo. Pois o ser 

humano não é como maquina que não pode escolher o seu combustível, como expressa 

Cascudo: 

 
A máquina não escolhe o seu combustível pelo sabor, mas pelo 

índice subsequente da pressão. Quem o regula não é o paladar, 

mas o manômetro. As tentativas econômicas e técnicas do prato 

único nos refeitórios industriais são peças de xadrez 
(CASCUDO, 2004, p. 349). 

 

 O pensamento alimentar feito por nutricionista é contraposto por dois brasileiros, 

“Silva Melo que prestigia o que comemos e Josué de Castro deduzindo que devemos 

comer mais” (CASCUDO, 2004, p. 350).  

 

Os paladares sobreviventes na aristocracia do sabor sempre 

foram uma gloriosa minoria que, como na velha canção popular 

nasce feita sendo vocação, experiência, intuição, em 
sensibilidade, finura, delicadeza, inexplicável e morais. São, 

naturalmente, tão invulgares e tão poucos que, às vezes, uma 

cidade, imensa em população, não conta nenhum deles. São os 
heróis desconhecidos do bom gosto (CASCUDO, 2004, p. 357). 

 

 

 Este fator nutricional presente na escola leva-nos a uma leve reflexão sobre os 

valores da vida e o gosto que ela produz para aqueles que têm um apetite pela educação. 

Proporcionando a aproximação de ambas as classes existentes no mundo e nutrindo a 

população com educação e valores morais de cada indivíduo presente na escola. 

 

2.1. Sala dos professores 

 

 No colégio foi possível observar que o objeto de estudo estava a todo tempo ali 

presente. Foi como acender uma luz sobre a cabeça e descobrir o que pesquisar naquele 
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local. Às 12h: 40 min muitos alunos estavam no pátio do colégio indo de um lado para 

o outro, o refeitório e a cozinha estavam abertos, pois estava na hora do recreio.  

 Na sala dos professores foi realizada uma observação sobre tudo o que estava ao 

redor. Muitos professores estavam reunidos nesse ambiente e comendo bolachinhas com 

suco, porém, uma professora estava comendo goiaba, e essa conversava com uma 

colega de trabalho relatando que havia ganhado aquela goiaba de um aluno que a trouxe 

de casa.  

 Isso fez com que os laços de amizades se reforçassem entre eles. A interação da 

professora com o aluno ajudou a incentivar o garoto, a interagir mais com o colégio e 

com seus atores. Este laço foi iniciado através de um alimento, e mais uma vez pode-se 

analisar a relação entre o alimento e os atores da escola. 
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CONCLUSÃO 

 

 Atualmente vivemos em um período de muitas transformações e isso é 

transferido para nossos hábitos comportamentais e nossa alimentação. Quando 

observamos a industrialização dos alimentos e a agricultura perdendo sua qualidade de 

produzir alimentos mais saudáveis por causa de usos de agentes químicos para obter 

maior quantidade de alimento e não qualidade deles. 

 Essa mudança é transferida para as escolas, onde as incertezas são sentidas na 

pele. As escolas não possuem projetos inovadores que perpassem os atuais. Pensando 

nesses projetos educacionais, as escolas têm uma necessidade de que os professores 

inovem sua profissão. 

 Essa inovação poderia proporcionar uma mobilização dos alunos na escola. A 

partir dessa semeadura de novos pensamentos dos professores, a escola alcançaria 

legitimidade por meio da sua identidade e de suas ações. Lidar com os meios de 

alimentação saudável permitem ampliar a diversidade cultural existentes na escola. 

 A docência é muito importante para promover a mediação do processo de ensino 

e aprendizagem entre o aluno e o conteúdo, ocasionando assim a semeadura relacionada 

à sociedade em que vive, e suas formas de alimentar e nutrir cada indivíduo presente na 

escola.  

 A escola tem ainda, na sociedade, o papel de alimentar seus atores com o 

conhecimento e compreender a cultura no seu viver político, social e econômico. Pois a 

imagem do docente torna-se tão importante quanto o cozinheiro é para a cozinha, por 

promover os pensamentos reflexivos e críticos que levam o aluno ao desenvolvimento 

intelectual e social nos tempos atuais. Assim prosseguindo rumo ao estudo da 

alimentação na escola que, não é só físico, mas mental, intelectual, cultural, social, 

econômico e educacional, para o crescimento de cada indivíduo em sua particularidade. 

Este trabalho apresentou ao leitor a mistura cultural presente nos alimentos servidos 

pelo colégio 15 de Novembro em Campos dos Goytacazes, proporcionando uma 

reflexão, partindo da maneira de se alimentar, e também do relacionamento dos atores 

da escola com os alimentos, e assim, analisando as formas culturais da sociedade 

utilizada pela economia, política e educação inserida nessa sociedade. 

 No fim desta pequena análise sobre a alimentação na escola em Campos dos 

Goytacazes, é importante citar algumas palavras de Carneiro (2003), que resume com 

clareza o que pretendi enfatizar ao longo deste estudo. 
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A alimentação é assim um fato da cultura material, da 

infraestrutura da sociedade; um fato da troca e do comércio, da 
história econômica e social, ou seja, parte da estrutura produtiva 

da sociedade. Mas também é um fato ideológico, das 

representações da sociedade _ religiosa, artística e morais, ou 
seja, um objeto histórico complexo, para o qual a abordagem 

científica deve ser multifacetada (REZENDE, 2004, p. 179 

apud CARNEIRO, 2003, p.166). 

 
 

 Portanto, a alimentação se faz através da interação cultural e social no âmbito de 

sua troca no decorrer da história econômica e social. Ela faz parte da estrutura produtiva 

da sociedade, abarcando também os valores das representações sociais seja ela qual for 

e instiga a complexidade histórica na qual a ciência tem o olhar diversificado.   
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