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RESUMO 
 
 
Estudo sobre educação do gosto alimentar construído por meio de práticas curriculares e 
cotidianas de uma escola da rede pública estadual do Piauí, localizada na cidade de Teresina, 
considerando a relação currículo, prática alimentar, cotidiano escolar e educação para o gosto 
alimentar. A metodologia teve base etnográfica, conjugando abordagens de natureza 
qualitativa e quantitativa. Ocorreu em uma escola da rede pública estadual de ensino, em 
Teresina/PI, da qual participaram alunos e pais de alunos, docentes e funcionários, além de 
moradores e comerciantes da alimentação da região próxima à escola. A coleta de dados se 
deu por meio de: observação do cotidiano escolar; entrevistas semi-estruturadas, 
fundamentadas na História Oral; Questionário de Freqüência do Consumo Alimentar (QFCA). 
Os dados quantitativos foram pré-analisados, estatisticamente pelo programa GraphPad Prism 
para estimar aspectos da educação do gosto alimentar, especificando os variados gêneros 
alimentícios consumidos; os dados qualitativos foram examinados a partir dos fundamentos 
da Hermenêutica de Profundidade que consta de: análise sócio-histórica; análise formal ou 
discursiva; e interpretação/ reinterpretação. Os resultados indicam: duas dimensões da 
educação do gosto alimentar, sendo uma relacionada ao currículo instituído na escola e outra 
voltada para o currículo oculto, expresso no cotidiano escolar; a disciplina Horta Escolar no 
currículo da escola estudada, ensejou experiências sensoriais, lúdicas e de vínculo com os 
alimentos naturalmente cultivados na escola, como estratégia para estimular o consumo de 
alimentos saudáveis e de ampliação do conhecimento acerca da procedência dos gêneros 
alimentícios a serem consumidos. No cotidiano escolar, as práticas alimentares se destacam, 
uma vez que não além de serem apresentados modelos saudáveis de alimentação nas quatro 
refeições oferecidas da escola, priorizam as socializações realizadas e mediadas pelas práticas 
alimentares, os vínculos construídos, as aplicações práticas dos conhecimentos estudados 
acerca da alimentação, preconizando a sensibilização dos alunos para um consumo alimentar 
consciente e promotor do bem-estar por meio da alimentação saudável. As vertentes 
identificadas constituem um processo formativo da educação do gosto alimentar nos 
escolares, fomentando, sobretudo, o consumo de hortaliças e frutas, que quase dobra com a 
experiência vivida de um ano letivo. Constatou-se a redução de mais de 50% do consumo 
semanal de açúcares e frituras, com substancial aumento do consumo de carne branca. Houve 
diminuição da predisposição por alimentos enlatados e progressiva minimização do consumo 
de carne vermelha, salgadinhos, vísceras e óleos. Enfim, evidenciou-se que para desenvolver 
a educação do gosto alimentar como processo formativo a ser construído também na escola, é 
indispensável a integração de três áreas: educação/currículo, alimentação/nutrição e ambiente 
escolar/comunidade.  
 
 
 
Palavras-Chave: Gosto Alimentar; Cotidiano Escolar; Educação; Currículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
This study assessed the education of food preferences that are constructed from curricular and 
everyday practices at a public school in Teresina. It examined the relationship between the 
curriculum, eating practices, daily school life and education about food preferences. Using an 
ethnographically-based methodology, the study combined qualitative and quantitative 
approaches. It took place in a public state school in Teresina, Piaui. Students, parents of 
students, teachers and school workers participated in the study, as well as residents and food 
sellers in the school vicinity. Data were collected by observation of the school routine, semi-
structured interviews based on oral history, and a Questionnaire of Food Consumption 
Frequency (QFCF). Quantitative data were statistically analyzed using GraphPad Prism to 
estimate aspects about the education of food preferences and the different types of foods 
consumed. Qualitative data were examined using principles of Depth Hermeneutics, and 
consisted of: socio-historical analysis; formal or discursive analysis; and 
interpretation/reinterpretation. The results indicated that there were two dimensions of 
education on food preferences: the school curriculum and the concealed curriculum that is 
expressed in daily school life. The School Allotment, a subject that forms part of the school 
curriculum, encourages sensory, playful and bonding experiences with foods that are grown at 
school, and this strategy encourages consumption of healthy food and increases knowledge 
about the origin of food products. In daily school life, eating practices are particularly 
important: they not only provide healthy eating models in the four meals offered at the school, 
but they also prioritize socialization, bonding with food, are a way of practically applying the 
knowledge that has been acquired about food, and advocate the conscious consumption of 
food by the students to promote wellness through healthy eating. The identified educational 
dimensions are part of a formative process of the education of food preferences of students, 
and stimulate the consumption of vegetables and fruit (which nearly doubled during the 
course of a school year). There was a more than 50% reduction of weekly consumption of 
sugars and fried food and a substantial increase in the consumption of white meat. There was 
also a reduction of canned foods and a gradual minimization of the consumption of red meat, 
snack foods, animal organs and oils. It was clear that in order to develop the education for 
food preferences as a formative process that can be constructed at school, it is essential to 
integrate three areas: education/curriculum, food/nutrition and school 
environment/community. 
 
 
  
Keywords: Food Preferences, Everyday School Life, Education, Curriculum.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
RESUMEN 

 
 

 
Este estudio evaluó la educación de las preferencias alimentarias que se construyen a partir de 
las prácticas curriculares y cotidianas en una escuela pública en Teresina. Se examinó la 
relación entre el currículo, las prácticas de alimentación, la vida escolar y la educación acerca 
de las preferencias alimentarias. Utilizando una metodología etnográfica, el estudio combinó 
los enfoques cualitativos y cuantitativos. Ocurrió en una escuela pública del estado en 
Teresina, Piauí. Los estudiantes, padres de alumnos, profesores y trabajadores de la escuela 
participaron en el estudio, así como los residentes y vendedores de alimentos en los 
alrededores de la escuela. Los datos fueron recolectados mediante la observación de la rutina 
de la escuela, entrevistas semi-estructuradas embasadas en la historia oral, y un Cuestionario 
de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCF). Los datos cuantitativos fueron analizados 
estadísticamente utilizando GraphPad Prism para estimar los aspectos de la educación sobre 
las preferencias de alimentos y los diferentes tipos de alimentos consumidos. Los datos 
cualitativos se analizaron utilizando los principios de la hermenéutica de profundidad, y 
consistió en: un análisis socio-histórico, el análisis formal o discursivo, y la interpretación / 
reinterpretación. Los resultados indicaron que hay dos dimensiones de la educación en las 
preferencias de los alimentos: el currículo escolar y el currículo oculto que se expresa en la 
vida escolar diaria. Huerto escolar, una de las materias que hace parte del currículo escolar, 
fomenta la experiencia sensorial, lúdica y la vinculación con los alimentos que se cultivan en 
la escuela, y esta estrategia fomenta el consumo de alimentos sanos y aumenta el 
conocimiento sobre el origen de los productos alimenticios. En la vida diaria a la escuela, las 
prácticas de alimentación son particularmente importantes: ellas no sólo proporcionan 
modelos saludables de comer en las cuatro comidas que se ofrecen en la escuela, pero también 
priorizan a la socialización, la vinculación con los alimentos, son una forma de aplicar los 
conocimientos que ha adquirido sobre alimentos, y estimulan el consumo consciente de 
alimentos por parte de los estudiantes para promover el bienestar a través de una alimentación 
saludable. Las dimensiones educativas identificadas son parte de un proceso formativo de la 
educación de las preferencias alimentarias de los estudiantes, y estimulan el consumo de 
verduras y frutas (que casi se duplicó durante el transcurso de un año escolar). Hubo una 
reducción de más del 50% del consumo semanal de los azúcares y los alimentos fritos y un 
aumento sustancial en el consumo de carne blanca. También hubo una reducción de los 
alimentos enlatados y una minimización gradual del consumo de carnes rojas, comidas 
rápidas, órganos de animales y los aceites. Estaba claro que para desarrollar la educación por 
las preferencias de los alimentos como un proceso formativo que se puede construir en la 
escuela, se necesita la integración de tres áreas: educación/currículum, alimentación/nutrición 
y medio ambiente de la escuela/comunidad. 
 
  
 
Palabras clave: las preferencias de alimentos, la vida escolar, Educación, Currículo. 

 
 
 
 
 
 



  

 
RÉSUMÉ 

 
 
 
Cette étude a évalué la formation des préférences alimentaires qui sont construits à partir des 
pratiques scolaires et la vie quotidienne dans une école publique à Teresina. Elle a examiné la 
relation entre les programmes, les pratiques alimentaires, la vie quotidienne de l'école et 
l'éducation sur les préférences alimentaires. L’étude a utilisé une méthodologie 
ethnographique et a combiné des approches qualitatives et quantitatives. Elle a eu lieu dans 
une école publique à Teresina, Piauí. Les étudiants, les parents d'élèves, enseignants et 
intervenants scolaires ont participé à l'étude, ainsi que les résidents et les vendeurs de 
nourriture dans les environs de l’école. Les données ont été recueillies par l'observation de la 
routine scolaire, entretiens semi-structurés basés sur l'histoire orale, et un questionnaire de 
fréquence de consommation alimentaire (QFCF). Les données quantitatives ont été analysées 
statistiquement en utilisant GraphPad Prism pour estimer les aspects de l'éducation de leurs 
préférences alimentaires et les différents types d'aliments consommés. Les données 
qualitatives ont été examinés en utilisant des principes de l'herméneutique de profondeur, et se 
composait de: analyse socio-historique, l'analyse formelle ou discursive et 
interprétation/réinterprétation. Les résultats ont indiqué qu'il y avait deux dimensions de 
l'éducation sur les préférences alimentaires: le cursus scolaire et le curriculum caché qui est 
exprimé dans la vie scolaire quotidienne.  Le jardin potager scolaire, un sujet qui fait partie du 
cursus scolaire, encourage les expériences sensorielles, ludiques et de collage avec des 
aliments qui sont cultivés à l'école, et cette stratégie encourage la consommation d'aliments 
sains et de connaissances sur l'origine des produits alimentaires. Dans la vie quotidienne de 
l'école, les pratiques alimentaires sont particulièrement importants: ils non seulement 
fournissent des modèles sains de manger dans les quatre repas offerts à l'école, mais ils 
encouragent aussi la socialisation et la liaison avec la nourriture, et sont un moyen de 
appliquer la connaissance qui a été acquise sur alimentation et de motiver la consommation 
consciente de la nourriture pour promouvoir le mieux-être. Les dimensions éducatives 
identifiées font partie d'un processus de formation de l'éducation des préférences alimentaires 
des élèves et stimulent la consommation de fruits et légumes (qui a presque doublé au cours 
d'une année scolaire). Il y avait une réduction de plus de 50% de la consommation 
hebdomadaire de sucres et les aliments frits et une augmentation substantielle de la 
consommation de viande blanche. Il y avait aussi une réduction des aliments en conserve et 
une minimisation progressive de la consommation de viande rouge, les grignotines, les 
organes d'animaux et d'huiles. Il était clair que pour développer l'éducation sur les préférences 
alimentaires comme un processus de formation qui peut être construit à l'école, il est essentiel 
d'intégrer les trois domaines suivants: éducation / curriculum, de alimentation/nutrition et 
milieu scolaire/communauté. 
 
  
 
Mots-clés: les préférences alimentaires, la vie scolaire, l'éducation, curriculum. 
 

 

 

 



  

RIASSUNTO 
 
 
 

Studio sull’istruzione gusto alimentare costruito attraverso pratiche curricolare e quotidiane 
presso una scuola pubblica dello stato del Piaui, che si trova nella città di Teresina, 
considerando il rapporto tra curriculum, pratiche di alimentazione, quotidiano scolastico e 
l'istruzione al gusto alimentare.La metodologia si è basata sull’etnografia coniugando 
approcci qualitativi e quantitativi. Avvenuto in una scuola pubblica, a Teresina / PI, a cui 
hanno partecipato studenti e genitori di studenti, docenti e personale, oltre agli abitanti e 
commercianti di negozi di alimentari della regione vicino alla scuola. La raccolta dei dati è 
avvenuta tramite: l'osservazione della routine scolastica, interviste semistrutturate, basata 
sulla storia orale; questionario di frequenza di consumo alimentare (QFCA). I dati quantitativi 
sono stati preanalizzati statisticamente da GraphPad Prism per valutare gli aspetti 
dell’istruzione al gusto alimentari, specificando i vari cibi consumati, i dati qualitativi sono 
stati esaminati dalle fondamenta di profondità ermeneutica che consiste in: analisi storico-
sociale ; analisi formale o discorsiva, e l'interpretazione / reinterpretazione. I risultati 
indicano: due dimensioni dell’istruzione al gusto alimentare, una legata al curriculum 
impiantato nella scuola e l’altraincentrata sul curriculum nascosto, espresso nella vita 
scolastica quotidiana; la disciplina Horto Scolastico nel curriculum della scuola studiata, ha 
portato agli studenti delle esperienze sensoriali, ludiche e di avvicinamento agli alimenti 
naturalmente coltivati a scuola, come strategia per stimolare il consumo di alimenti sani e di 
sviluppare la conoscenza dell'igienedeglialimenti da consumare. Nel Lavitascolastica, le 
abitudini alimentari sono messe in evidenza, dal fato che, oltre ad essere presentatimodellidi 
un'alimentazione sananei quattro pastioffertia scuola, danno priorità 
allesocializzazionerealizzate attraverso lepratiche di alimentazione, i legami costruiti, le 
applicazioni pratichedelle conoscenzestudiate sul nutrimento,sostenendola 
sensibilizzazionedegli studentia un consumo alimentareconsapevole epromotore delbenessere 
attraversoun'alimentazione sana. Le areeindividuate costituisconoun processo 
formativo’istruzione gusto alimentare negli studenti, stimolandogli, in particolare,al consumo 
diverdura efrutta, chequasi raddoppia con l'esperienza vissuta in anno scolastico. Si è 
constatata la riduzione di oltre il 50%del consumosettimanaledi zuccheri efritti,conun 
sostanziale aumentonel consumo dicarne bianca.C’è stata una riduzionedella 
predisposizioneper cibiin scatolae gradualmenteè stato ridoto al minimo ilconsumo di carne 
rossa, snack,frattagliee grassi.Infine, è stato evidenziatocheper svilupparel'istruzione al 
gustoalimentare come un processo formativo essere costruito anche nella scuola, è 
indispensabilel'integrazione ditre aree: istruzione/curriculum, alimentazione/ nutrizione 
ambiente scolastico/comunità. 
 
 
 
Parole chiave: Gustoalimentare,Vita scolastica quotidiana, Istruzione, Curriculum 
 
 
 

 

 

 

 



  

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO  ................................................................................................................14 

INTRODUÇÃO  .....................................................................................................................16 

 

1 “EXISTIRMOS A QUE SERÁ QUE SE DESTINA, POIS QUANDO TU ME DESTE A 

ROSA PEQUENINA”: PRÁTICAS ALIMENTARES NO PIAUÍ, RESQUÍCIOS DE 

UMA HISTÓRIA SECULAR...............................................................................................39 

Para “OUVIR” o capítulo... ..................................................................................................39 

1.1 Relações entre Alimento e humanidade..........................................................................40 

1.2 Comer com gosto: história(s) da alimentação no Piauí ................................................41 

1.2.1 Origens da sociedade Piauiense:vestígios históricos da culinária no Piauí ....................41 

1.2.2 O povoamento do Piauí: mudanças sociais e transformações gastronômicas ................42 

1.2.3 Origens da culinária piauiense: uma mistura de etnias ..................................................46 

1.2.4 Considerações sociais e econômicas do Piauí: perfil social e a culinária piauiense ......50  

1.2.5 Principais períodos de atividade econômica: conquistas gastronômicas no Piauí .........52 

1.2.6 Culinária e tradição: festas populares .............................................................................55 

1.2.7 Rituais gastronômicos: festanças e fartura .....................................................................62 

 

2 “VI QUE ÉS UM HOMEM LINDO E QUE SE ACASO A SINA, DE UM MENINO 

INFELIZ NÃO SE NOS ILUMINA”: HORTA NO CURRÍCULO ESCOLAR – 

ESPECIFICIDADE DE UMA ESCOLA PIAUIENSE ......................................................68 

Para “TATEAR” o capítulo ..................................................................................................68 

2.1 Contextualizando a escola: Teresina, Sudeste da Capital, Bairro Renascença- II, o 

CEFTI Raldir Cavalcante... ..................................................................................................69 

2.1.1 Teresina: breve histórico, lógica de urbanização e povoamento das regiões, sobretudo da 

Sudeste .....................................................................................................................................69 

2.1.2 Conhecendo o CEFTI Professor Raldir Cavalcante Bastos ............................................75 

2.2 - Horta Escolar: a rotina de uma disciplina ........................................................................84 

2.2.1 Conteúdos desenvolvidos e objetivos educacionais ........................................................85 

2.2.2 Recursos didáticos e a aula como forma de organização do ensino ...............................96 

2.2.3 Métodos de ensino empregados ....................................................................................105 

2.2.4 Relação professor-aluno-família e horta escolar ...........................................................114 



  

2.2.5 A avaliação do aprendizado com a horta escolar .......................................................123 

2.2.6 Relações entre a horta escolar e a educação do gosto alimentar ................................128 

 

3 “TÃO POUCO TURVA-SE A LÁGRIMA NORDESTINA, E APENAS A MATÉRIA 

VIVA ERA TÃO FINA”: AS PARTICULARIDADES DE COMER EM UMA ESCOLA 

DE REGIME INTEGRAL EM TERESINA, PIAUÍ .....................................................136 

Para “CHEIRAR” o capítulo .............................................................................................136 

3.1 A alimentação no cotidiano escolar e em seus espaços circundantes: caracterizando e 

conhecendo ...........................................................................................................................137 

3.1.1   Mapeamento dos espaços de alimentação próximos à escola ....................................137 

3.1.2 Sobre a rotina alimentar da escola .............................................................................143 

3.1.3 O Café da manhã na escola: não é do cotidiano, mas alguns participam ..................144 

3.1.4 A merenda matutina ................................................................................................. 146 

3.1.5 O almoço na escola ....................................................................................................149 

3.1.6 A merenda vespertina ................................................................................................156 

3.1.7 Uma “cartografia” da alimentação durante o intervalo .............................................158 

3.1.8 A professora de Educação Física e a alimentação escolar ........................................161 

3.1.9 Os professores como modelos nas práticas alimentares ........................................... 165 

3.1.10 Um dia na cozinha da escola .....................................................................................169 

3.1.11 Os alunos auxiliando na compra dos aimentos...........................................................173 

3.1.12 A eleição estadual e a quebra da rotina alimentar da escola.......................................177 

3.1.13 Evento: O workshop da alimentação e saúde .............................................................180 

 

4 “E ÉRAMOS OLHARMO-NOS INTACTA RETINA, DA CAJUÍNA CRISTALINA 

EM TERESINA”: A EDUCAÇÃO DO GOSTO ALIMENTAR EM UMA ESCOLA 

PIAUIENSE ......................................................................................................................... 194 

Para “VER” o capítulo ....................................................................................................... 194 

4.1 A Educação do Gosto alimentar .................................................................................. 195  

4.1.1 Consumo de Leites e Derivados................................................................................. 198 

4.1.2 Consumo de cereais e leguminosas............................................................................ 199 

4.1.3 Consumo de hortaliças e frutas.................................................................................. 203 

4.1.4 Consumo de carnes e ovos......................................................................................... 205 

4.1.5 Consumo de óleos...................................................................................................... 207   

4.1.6 Consumo de petiscos e enlatados............................................................................... 208 



  

4.1.7 Consumo de sorvetes e sobremesas........................................................................ 210 

4.1.8 Consumo de bebidas................................................................................................ 212   

4.2 Relações entre o Consumo Alimentar dos alunos e a Educação do Gosto 

Alimentar...........................................................................................................................  214 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................   217   

REFERÊNCIAS  

ANEXOS 



¹ Terceiro e quarto versos da música “Cajuína” de Caetano Veloso – Álbum: Cinema Transcendental – 

Universal, 1979. 

 
 

1 “EXISTIRMOS A QUE SERÁ QUE SE DESTINA, POIS QUANDO TU ME 

DESTE A ROSA PEQUENINA”¹: Práticas Alimentares no Piauí, Resquícios de 

uma História Secular  

 

Diz-me o que comes e  

eu te direi quem tu és 

 

          Brillat-Savarin 

 

Para “OUVIR” o capítulo... 

A vivência humana remete-nos a pensar, com frequência, sobre a 

multiplicidade de faces nas quais se configuraram sua presença histórica, cultural, física, 

e, sobretudo, subjetiva, no decorrer dos milênios de civilização. Como partícipe e 

protagonista, têm-se a alimentação, atividade humana que agrega saberes no âmbito da 

produção, da preparação e do consumo de nutrientes. Afinal, a que se destina o alimento 

no existir da humanidade? 

Sabemos ainda que, como dádiva, uma rosa pequenina, o estudo crítico e 

sensível da alimentação e da sociedade contribuiu de forma significativa para entender a 

relação entre homem e meio ambiente. Dialeticamente, houve construtos de múltiplas 

implicações materiais e simbólicas, sobretudo sofrendo variações de contingências 

temporais, espaciais e sociais. 

De forma análoga, e com intento de complementaridade ao presente estudo, a 

preciosidade e a fragilidade de uma “rosa pequenina”, predicado historicamente 

atribuído (fidedigno?) ao estado do Piauí no referente às práticas alimentares, serão o 

escopo da discussão.  

Dessa maneira, este capítulo se propõe a ser um estudo antropológico e 

sociocultural da sociedade piauiense a partir do estudo dos hábitos alimentares. Propõe-

se, inicialmente, apresentar como o gosto/sabor/apreciação da comida são construídos 

cultural e historicamente nas sociedades humanas de um modo geral. Seguidamente, 

será descrito um pouco da história do Piauí, incluindo as características agropecuárias 

da Economia e os produtos mais abundantes ou disponíveis para consumo no estado. 

Assim também serão relacionadas estas informações às práticas alimentares resultantes 

da adaptação às condições locais.  
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1.1 Relações entre Alimento e humanidade 

 

Desde os primórdios, a alimentação é um importante componente para a 

humanidade. A alimentação, necessária não apenas para a sobrevivência física, serve 

também para os homens se reconhecessem como grupo social.  

O ato de alimentar-se, diferentemente dos atos de beber e de respirar, também 

indispensáveis à sobrevivência, revestiu-se, com a evolução humana, de rituais que 

transcendem a importância nutricional dos alimentos, para expressar, simbolicamente, 

aspectos do convívio social: poder, harmonia, amizade, júbilo, confraternização, entre 

outros.  

Desde que começaram a se organizar em grupos, em pequenas comunidades, 

ainda que por instinto, os homens passaram a se reunir para repartir a comida ou para 

planejar a obtenção de alimentos. Com o tempo, sociedades humanas maiores e de nível 

de organização mais complexo sentiram necessidade de descobrir novas fontes de 

alimentos e novas formas de conservá-los e ainda convencionaram procedimentos para 

servi-los.  

Estes fatos, ainda que ocorridos de maneira diferente em vários tempos e em 

diferentes sociedades, permitiram distinguir grupos humanos conforme as posses, as 

crenças e, até mesmo, conforme o sexo. A fartura para os poderosos e as restrições para 

os mais humildes foram as regras que, apesar de injustas, prevaleceram nos tempos e até 

hoje se mantêm, apesar de todas as salvaguardas dos direitos humanos. Milhares de 

pessoas à míngua, enquanto outros desperdiçam riquezas.  

Alguns historiadores acreditam que os avanços civilizatórios teriam ocorrido 

mais rapidamente nas regiões temperadas, não porque aqueles que as habitavam fossem 

superiores ou mais capazes que os das regiões tropicais, mas por causa do solo mais 

fértil e da maior regularidade na distribuição das águas nas regiões temperadas, fatores 

essenciais para o desenvolvimento dos vegetais e para o crescimento dos rebanhos de 

animais. Assim, o homem mais bem alimentado e próximo de uma maior quantidade de 

alimentos dispunha de mais força e de mais tempo para investir na infra-estrutura  
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2 “VI QUE ÉS UM HOMEM LINDO E QUE SE ACASO A SINA, DE UM 

MENINO INFELIZ NÃO SE NOS ILUMINA”¹: HORTA NO CURRÍCULO 

ESCOLAR, ESPECIFICIDADE DE UMA ESCOLA PIAUIENSE  

 
      Comer é um ato agrário 

 

Wendell Berry 

 

 

Para “TATEAR” o capítulo... 

 

Quando analisamos com atenção e minúcia o homem e/ou uma determinada 

instituição é comum que vislumbremos potencialidades, belezas sensorialmente 

experenciadas e sujeitá-las, por conseguinte, às predeterminações históricas e 

conjecturais de um grupo social específico. Logo, os micro e macrocosmos físicos e 

materiais se reproduzem nos campos simbólicos e sociais.  

Em contingências de vulnerabilidade de outrem, um menino, sujeito em 

desenvolvimento, é suscetível às variáveis ambientais, que, em seu modo paradoxal de 

iluminar – inspirar, aconselhar, orientar –, podem atuar de forma funesta ou saudável, 

reprodutora ou libertadora. Igualmente, o papel das instituições sociais, em especial da 

escola, caminha, em sua sina, por meio de suas ações pedagógicas e suas formas de 

organizar o conhecimento (currículo), imputada com a responsabilidade frente às 

distintas realidades contextuais e ao compromisso da transformação social.  

É justamente em torno dos saberes, técnicas e valores possivelmente 

apreendidos no âmbito da escola, e suas implicações e interpretações com sua área 

social, que será balizado este segundo capítulo.  Aqui serão descritas caracterizações de 

um cotidiano educativo, operacionalizando, assim, um currículo como um determinante, 

ou, um potencial transformador, institucional, iluminador em comunidades em situação 

de vulnerabilidade social. Em outras palavras, será discutido como o processo de 

aquisição de conhecimentos com a experiência da disciplina de Horta Escolar em uma 

escola de uma determinada localidade de Teresina-PI pode modificar a posição do 

homem no contexto ambiental, tornando-o capaz de experimentar novas realidades, 

concomitantemente a isso, de novos gostos alimentares.  
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2.1 Contextualizando a Escola: Teresina, Sudeste da Capital, Bairro Renascença – 

II, o CEFTI Raldir Cavalcante 

 

O capítulo anterior deteve-se à descrição do itinerário das práticas alimentares, 

gastronômicas. Foi descrito, em caráter enfático, a realidade das práticas alimentares no 

estado do Piauí. Nesse momento, é oportuno intensificar as descrições mais próximas à 

escola em estudo. Dessa maneira, parte-se na capital piauiense, para a região na qual a 

escola está localiza, chegando ao bairro em estudo, e, enfim, é promovida a 

caracterização da instituição de ensino, e organização curricular, protagonizando a 

disciplina Horta Escolar. 

 

2.1.1 Teresina: breve histórico, lógica de urbanização e povoamento das regiões, 

sobretudo da Sudeste 

 

Em 21 de Julho de 1852, a Assembléia Legislativa Provincial publicou a 

Resolução 315, que elevava a Vila Nova do Poti à categoria de cidade, com o nome de 

Therezina, na Chapada do Corisco. Tal decisão ocorreu devido à antiga capital, Oeiras, 

não se configurar como uma área adequada para localizar uma capital capaz de 

promover as ligações entre a rede urbana nascente e garantir uma integralidade regional 

(CHAVES, 1998).  

Essa Teresina nascente foi uma cidade planejada. O seu traçado obedece às 

orientações das cartas pombalinas, com especificidades típicas do urbanismo português 

do séc. XII, inclusive no que diz respeito à escolha criteriosa da localização, a 

implantação de suas praças e edifícios institucionais que serviam como balizadores da 

estrutura urbana do território (ABREU; LIMA, 2000).  

Dessa forma, Teresina recebeu uma malha ortogonal de ocupação: 43 km² de 

arruamento, praças e igrejas. A principal delas, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do 

Amparo, serviu para marcação do ponto central, o marco-zero, centro de um 

quadrilátero que abrangia a praça central e englobava sete ruas na direção Leste-Oeste e 

outras sete ruas na direção Norte-Sul, que se cruzavam formando ângulos retos. Essas 

diretrizes permitiram a formação de um traçado reticulado e simétrico, tendo 1.500 

braças para o Sul e 1.500 braças para o Norte. No entanto, não se observava uma 

hierarquia de ruas e a cidade ficava circunscrita aos dois rios, Poti e Parnaíba (ABREU; 

LIMA, 2000).  
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Atualmente, o município de Teresina tem as coordenadas geográficas 

05°05‟12”, de Latitude Sul, e 42°48‟42”, de Longitude Oeste, na área da Bacia 

Hidrográfica do Parnaíba, representando 0,72% da área total do estado do Piauí, embora 

tenha uma função política e econômica importante no estado. Está localizada no Centro-

Norte do estado do Piauí, na região do Meio Norte do Brasil, na margem direita do rio 

Parnaíba, ao lado do município de Timon, que se situa no estado do Maranhão.  

A hidrografia de Teresina é marcada pelos rios Parnaíba e Poti, além de na 

Zona Norte haver centenas de lagoas de médio e pequeno porte, porporcionando 

benefícios ambientais (CEPRO, 2002). O município ocupa uma área de 1.809 km², com 

uma área urbana de 176,32 km². A área não urbanizada destinada à expansão da cidade 

tem 66,52 km².  

Teresina, como todas as capitais, tem-se tornado cada vez mais urbana e menos 

rural. Entre 1950 e 1980, essa cidade apresenta uma taxa de crescimento populacional 

superior a 5% ao ano, atraindo um enorme contingente populacional do interior do 

estado, que objetivava uma melhoria da qualidade de vida, principalmente em busca de 

educação.  

Entre 1960 e 1980, período em que foram construídos conjuntos habitacionais, 

a população urbana passou de 98.329 habitantes para 339.042 habitantes, representando 

um incremento de 244,80%. No mesmo período, a população rural involuiu, passando 

de 44.362 habitantes para 38.732 (BACELLAR, 1980).  

Esse processo de urbanização foi mais acentuado nas décadas de 1950 e 1960, 

devido a sua inserção no cenário nacional e regional, que se consolidou no final da 

década de 1980 e em 1991, quando a taxa de urbanização alcançou 52,95%. (IBGE, 

2007). 

Destaca-se ainda que já no final da década de 1950, o Piauí ingressou no 

processo de industrialização do país, embora com uma economia frágil, e com forte 

desenvolvimento do setor terciário. Isto propiciou um rápido crescimento populacional 

nos centros urbanos do estado, principalmente em Teresina, onde havia maior 

concentração de comércio e de serviços. 

Também entre 1950 e 1980, Teresina apresentou taxa de crescimento 

populacional superior a 5% ao ano, atraindo um contingente de migração do interior do 

estado, que buscava melhoria na qualidade de vida, principalmente de emprego e 

educação. Esta migração foi favorecida pela existência de rodovias interligando a 

capital aos diversos municípios, o que facilitou este fluxo migratório de cidades de 
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pequeno porte de áreas rurais, fazendo com que a cidade de Teresina passasse a deter, 

isoladamente, 40% do contingente urbano do Piauí, confirmando a tendência de 

polarização urbana e o peso esmagador da capital em relação aos demais municípios do 

estado (PMT, [200_]). 

Deve-se considerar também que fatores de ordem natural, como as secas, 

fenômenos constantes na região, obrigavam várias famílias que residiam nas áreas rurais 

a mudarem para a capital buscando mesmo a sobrevivência. Desse modo várias 

rodovias interligando a capital aos diversos municípios facilitaram essa migração.  

Na segunda metade da década de 1970, o "milagre econômico" programou a 

política habitacional e foram edificadas mais de 7.000 casas. Com isso foram 

construídas em Teresina mais de 38.000 unidades habitacionais, abrigando mais de 

150.000 pessoas até a extinção do Banco Nacional de Habitação.  

 

Destaca-se que o crescimento de Teresina ocorreu em grande parte devido à 

construção destes vários conjuntos habitacionais destinados à população de 

baixa renda, financiados pelo BNH – Banco Nacional de Habitação. Esses 

conjuntos habitacionais surgiram como novos bairros para os quais se levava 

a infra-estrutura básica necessária, inclusive vias de acesso. São construções, 

que hoje integram enormes bairros já incorporados ao tecido urbano, mas que 

na ocasião de sua construção estavam totalmente desconectadas da área 

urbana. Situavam-se em locais ermos e desérticos, formando verdadeiras 

cidades-dormitórios que foram implantadas a partir de terraplanagens 

excessivas, com graves danos ambientais. (PMT, [200_], p.04) 

 

 

Em geral, nesses bairros de habitação de interesse social, as casas eram 

unifamiliares, em série, consideradas mais adequadas para os mais pobres, pois 

permitiam ampliações ao longo do tempo e a manutenção, quando havia folga de 

recursos do orçamento familiar, mas não quando o condomínio precisasse. O edifício de 

apartamentosera considerado o mais engessador da estrutura habitaciomal, e quanto 

mais alto se situasse a unidade de habitação, pior seria, pois os elevadores, muito caros, 

na época, só eram utilizados quando o edifício atendesse uma faixa de renda mais alta. 

Esse processo de urbanização provocou um espraiamento da cidade, dirigindo 

o crescimento populacional para áreas urbanas ainda não existentes, e obrigando o 

estado e o município a adotarem essa área de infra-estrutura, ao mesmo tempo em que 

as escolhas de transportes e a mobilidade urbana permaneciam reduzidas.  

Até o final dos anos 1980, foram construídas aproximadamente 23.179 

unidades habitacionais, triplicando a quantidade existente até então. Tal produção 

expressiva de habitações, nas décadas de 1970 e 1980, demonstrou o grau de 
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importância e de complexidade que adquiriram os conjuntos habitacionais na produção 

do espaço urbano de Teresina, provocando a expansão da cidade em todas as direções 

(BRUNA; MELO, 2010). 

A implantação de tantos conjuntos habitacionais em várias áreas da cidade 

acelerou o processo de urbanização de Teresina, embora os contingentes de nível de 

renda mais baixos continuassem excluídos do sistema e localizados cada vez em áreas 

mais afastadas e menos valorizadas. Esse fato e o aumento dos fluxos migratórios 

atraídos pelas perspectivas oferecidas pela cidade grande gerariam um desemprego 

crescente e uma série de problemas sociais associados à expansão desordenada do sítio 

urbano e à proliferação de aglomerados habitacionais irregulares, de baixa qualidade de 

segurança e desprovidos dos serviços básicos que consistiam uma das promessas da 

atração exercida. 

A evolução populacional de Teresina, em termos comparativos, foi maior do 

que a expansão demográfica verificada entre os municípios nordestinos. De menos de 

200.000 habitantes em 1970, apresentava em 2000 uma população de 714 mil; as taxas 

médias anuais de crescimento superaram a casa dos 6% entre 1970 e 1980 e ficou em 

4,6% entre 1980 e 1991, bem superiores à media do aumento da população brasileira no 

mesmo período, que foi de 2,78% e 1,3% ano, respectivamente, e acima dos aumentos 

verificados na maioria das capitais brasileiras, conforme os dados coletados pelo IBGE. 

Tomando por base o censo de 2000, com as estimativas 2007, Teresina teve, nesse 

período um crescimento de 9,03%, passando de 715.360 hab. em 2000, para 779.939 

hab. Na contagem IBGE 2007, entre 1980 e 2006, o crescimento foi de 140%. 

Essa concentração de habitantes na cidade ocorreu não apenas pelo 

esvaziamento da área rural do município, mas também pelo seu poder de atração de 

novos residentes oriundos de cidades de pequeno porte, tanto do estado do Piauí, como 

do vizinho estado do Maranhão. Como resultado dessa urbanização, Teresina concentra 

hoje 40% da população urbana do estado. 

Foi possível constatar que já acontecia nessa época uma redução da população 

residente no centro, enquanto ocorria um aumento da população de baixa renda familiar, 

nos bairros da Zona Sul, Norte e, sobretudo Sudeste (CEPRO, 2002). 

Atualmente, Teresina encontra-se dividida em 110 bairros, por meio da Lei n.º 

2113 de 10 de Fevereiro de 1992. Abaixo é apresentado o mapa do perímetro urbano de 

Teresina, Figura 1, onde constam todos os acréscimos de perímetro urbano e as zonas 

Norte, Sul, Leste e Sudeste com suas respectivas áreas. 
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FIGURA 1 - Regiões Administrativas com destaque da legenda.  

 

FONTE: Secretaria de planejamento – SEPLAN – PMT em 2010.  

 

Assim sendo, é oportuno estreitar o olhar sobre o contexto sócio-histórico e 

cultural No qual está situada a escola pesquisada para o presente estudo. A região 

Sudeste de Teresina, mais especificamente, o Bairro Renascença II, localidade com 

baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) comparado com as demais da capital, 

é o centro geográfico de atenção e de reflexões neste momento, já que compreendê-lo 

em sua origem, bem como sua lógica de povoamento, implica sensibilizar o olhar em 

torno da região e das subjetividades constituídas nesse contexto.  

Esse bairro ocupa uma área que pertencia à Fazenda Itararé, de Pedro de 

Almendra Freitas, daí seu nome (a sede desta fazenda localizava-se na área do atual 
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bairro São João - Eldorado Country Clube). A palavra Itararé, de origem tupi, significa 

curso subterrâneo das águas de um rio através de rochas calcárias. O bairro abrange, 

ainda, terras pertencentes ao Sítio São Raimundo Nonato, de José Camilo da Silveira. 

Após a construção do conjunto Dirceu Arcoverde (I, em 1977, e II, em 1980), da 

Companhia de Habitação Popular (COHAB), tornou-se o bairro mais populoso de 

Teresina. 

Todavia, as mudanças que foram implementadas ao longo do desenvolvimento 

urbano nos anos 1960 em diante, atraíram mais pessoas humildes, que residiam, em sua 

maioria, em cidades de pequeno porte ou na zona rural, do que investidores ou 

industriais. Nesse sentido, a capital do estado do Piauí passou a receber uma grande 

quantidade de migrantes, que procuravam se inserir na cidade e usufruir das 

oportunidades propagandeadas pela imprensa e pelo poder público. E, foi justamente 

por esse perfil populacional que foi povoada a Região Sudeste de Teresina, e, por 

conseguinte, a Bairro Renascença.  

Em decorrência das dificuldades enfrentadas no meio rural, o migrante se 

dirigia para centros urbanos em que havia maior dinâmica nas atividades econômicas, 

movido pela expectativa de ascensão social. A cidade como ímã,, nas palavras de 

Rolnik (1988), atraía as pessoas e acenava para um futuro melhor. A imagem dessa 

cidade chegava ao campo e mexia com as sensações de seus habitantes, provocando 

expectativas de mudanças. A mídia, com a expansão do número de emissoras de rádios 

desde a década de 1960 e o surgimento da televisão, comum nas praças públicas de 

cidades de pequeno porte em meados de 1970, passava, então, a ser o principal veículo 

de propaganda do viver citadino. 

De acordo com a autora, a cidade era apontada como um lugar de 

oportunidades, de possibilidades de mudança de vida, com uma oferta de emprego 

maior e mais diversificada do que as oferecidas nas regiões interioranas. O acesso à 

infra-estrutura desses centros era outro atrativo para os migrantes, que desejavam estar 

mais perto dos serviços urbanos, como Saúde e Educação, e do comércio de produtos 

industrializados que começava a crescer, com o incremento da produção e do consumo 

de bens duráveis. O consumo desses bens provocava novas sociabilidades e 

sensibilidades, divulgadas entre os moradores do meio rural por meio de relações de 

parentesco ou de amizade, de modo que essas pessoas eram um elo entre o viver urbano 

e a zona rural. 
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É necessário esclarecer, entretanto, que o período no qual a cidade é instituída 

como questão urbana, a máquina é apontada como expressão simbólica e material da 

vitória de emancipação do homem “[...] aos imperativos do mundo físico” (MONTE; 

NASCIMENTO, 2009, p. 37). Segundo os referidos autores, foi conferido à máquina o 

poder de transformar e produzir tudo aquilo que era necessário à vida humana. Apostou-

se nela como possibilidade não muito remota de superação do reino da necessidade e 

acreditou-se também que ela seria capaz de transformar a estrutura social.  

Na década de 1980, começaram a surgir de diversos bairros, conjuntos e vilas 

em torno dessa região. O bairro Dirceu cresceu em número de habitantes e se 

desenvolveu socioeconômica e culturalmente, passando a ser conhecido por Grande 

Dirceu, agrupando vários bairros (BRUNA; MELO, 2010).  

Hoje, com cerca de 200 mil habitantes e 60 mil eleitores, a região ocupa uma 

importante posição no cenário econômico e político da capital e do estado.  O Bairro 

Renascença, no qual está localizada a escola em estudo, está inserido na região 

denominada de Grande Dirceu.  

Com o crescimento populacional de Teresina, ocorre a demanda crescente de 

oferta de vagas em escolas públicas da região, que, até então, concentravam-se 

exclusivamente no Bairro Dirceu, tanto que nos anos 2000 a Universidade Estadual do 

Piauí (UESPI) implantou um campus na localidade para atender a demanda por ensino 

superior. Nesse processo se insere a instalação de escolas públicas da rede estadual, ou 

ampliação de algumas já existentes, exemplo disso é o Centro de Ensino Fundamental 

de Tempo Integral - CEFTI Professor Raldir Cavalcante Bastos.  

 

2.1.2 Conhecendo o CEFTI Professor Raldir Cavalcante Bastos  

 

A escola Raldir Cavalcante Bastos foi fundada no mês de janeiro de 1989, no 

governo de Alberto Silva, tendo como secretário de Educação João Henrique. Recebeu 

esse nome em homenagem ao professor Raldir Cavalcante Bastos, que foi uma 

personalidade piauiense, destacada na área educacional. 
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FOTOGRAFIA 1 - No alto à esquerda, a fachada do CEFTI- "Professor Raldir Cavalcante Bastos”; 

logo em seguida e no alto à direita, imagens de diversos ângulos da entrada que dá acesso ao pátio da 

escola; e abaixo e à direita, o corredor da escola que oferece passagem até as salas de aula. 

 
  FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

A escola está localizada na Rua 02, nº 2310 do Bairro Renascença II 

pertencente à 21ª Gerência Regional de Ensino. Possui uma vasta área construída, 

composta de um pátio para recreação; uma área livre para brincadeiras extras; dez salas 

de aula; uma sala de balet; uma sala de judô; uma sala de vídeo; uma biblioteca; cinco 

banheiros; uma cozinha; uma secretaria; uma sala dos professores; uma sala de reunião; 

um depósito para alimentos e merendas; uma quadra de esportes não-coberta; uma sala 

de diretoria; horta escolar.  

A escola oferece o Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) funcionando em 

regime integral, das 7h20 – 16h40. Em sua constituição administrativa e técnica, tem o 

Diretor Titular, o Diretor Adjunto, a Secretária, a Auxiliar de Secretaria, e os Serviços 

Gerais: zeladoria, merendeira, vigia. 

 

NOTA DE CAMPO 1: A chegada à escola/ Entrada em campo 

 

Localizada na região Sudeste de Teresina-PI, mais precisamente 

no Bairro Renascença-II, a escola Raldir Cavalcante tem como ponto de 

referência, os trilhos do metrô, que estão situados logo atrás da escola. A 

rua na qual está localizada é bastante estreita e constituída de 

paralelepípedos, sendo ladeada por residências familiares.  
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Já o prédio escolar possui um muro extenso com vigas, 

intercalado com pequenas grades de ferro - o que possibilita grande 

ventilação e circulação de ar, indispensável para uma localidade com 

elevadas temperaturas; estrutura que também favorece o contato visual 

direto entre os internos à escola, e àqueles que por sua frente transitam - e 

pintado com as cores padronizadas das escolas estaduais do Piauí: 

vermelho, verde e branco.  

Oportunamente, havia efetuado dois contatos anteriores com a 

escola Raldir Cavalcante: um primeiro, em maio de 2010, a fim de conhecer 

e verificar a possibilidade de desenvolver a pesquisa, considerando aspectos 

qualitativos da escola - ensino integral, ensejando três refeições diárias, 

possuir horta escolar e significativa participação familiar junto às ações 

escolares. Em momento posterior, julho de 2010, constatando a possibilidade 

concreta de realização da pesquisa, me dirigi à escola a fim de conversar 

sobre a proposta de pesquisa com os diretores. Na ocasião, colhi a 

assinatura do Termo de Consentimento Institucional, o que, de fato, 

viabilizaria o desenvolvimento de minha pesquisa de doutorado. 

Em minha primeira visita à escola, em 12 de agosto de 2010, para 

efetuar a observação - como em todo e qualquer início de contato social e 

físico - foi permeada de expectativas, ansiedade e ânsia em conhecer. 

Conhecer a escola, os alunos, os professores, os funcionários de um modo 

geral, o pátio e os espaços de lazer, a cozinha e o refeitório, a horta escolar, 

os cheiros e os sabores da escola. Sobretudo, as práticas escolares 

cotidianas e suas relações com a construção do gosto alimentar, minha 

proposta de tese.  

Estacionei meu carro há uns 15 metros da entrada principal da 

escola Raldir Cavalcante. Tinha a intenção de me ensejar ao maior número 

de sensações possíveis com minha chegada. Olhei bem para o prédio, 

algumas crianças brincavam no pátio retangular que fica entre o muro e as 

primeiras salas de aula. Corriam em círculos e em outras mais formas 

geométricas, emitiam sons dos mais variados, alguns cantavam, gritavam, 

outros sons eram indescritíveis, mas algo era perceptível em tudo ali: muita 

agitação.  

Quando me dei conta, estava com as mãos sobre a maçaneta do 

portão da escola e estático ao me distrair com a alegria das crianças. Nesse 

instante, olho mais adiante e aceno ao porteiro, que é retribuído em forma de 

permissão para adentrar as dependências do prédio. Depois que me 

aproximo, apresento-me mais uma vez, com o interesse mesmo de construir 

vínculos. Repeti essa mesma ação por toda a minha estadia naquele dia 

sempre que me deparava com algum funcionário da escola que pretendia 

manter algum contato verbal, pedir esclarecimentos ou mesmo justificar 

minha postura naquele dado momento na localidade: de um observador.  

Algo me foi marcante nesse começo de manhã de segunda-feira, 

era por volta das 6h30, com previsão de início das atividades escolares às 

7h20. O cheiro de café espalhava-se pela escola e os professores aos poucos 

se reuniam no refeitório, pediam café às merendeiras, que serviam com um 

largo sorriso no rosto já anunciando: "Está bem quentinho, acabou de sair 

do fogo!" Era uma senhora bastante risonha, Dona Celeste, que também já 

anunciava o cardápio do almoço do dia aos professores, igualmente em 

caráter de convite.  

Em meio àquele ritual cotidiano - pelo menos era o que me 

parecia ser, já que cheguei nesse dia de surpresa, sem anúncio prévio exato 

quanto ao dia e ao horário para início da pesquisa, apenas informei o mês 

que começaria os trabalhos: agosto de 2010 -, e algumas conversas e risos 

altos, emerge uma pergunta em tom de voz alto dirigida a mim: " O senhor 

quer tomar um cafezinho, ou uma cajuína, ... uma água?", era Dona Celeste. 

Respondi em forma de pergunta e surpresa: "Aqui tem cajuína?". A pergunta 

já foi uma resposta e com o mesmo sorriso aberto que servia aos professores, 

me serviu em uma caneca branca de plástico uma saborosa e cristalina 

cajuína.  
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No momento, me apresentei a Dona Celeste e falei que ficaria ali 

na escola para desenvolver uma pesquisa, e que em muitas vezes estaria em 

diferentes espaços escolares, sentado observando e/ou conversando com 

algumas pessoas, inclusive com ela, quando necessário. O meu 

esclarecimento foi retribuído com um convite: "Então toda vez que o senhor 

estiver na escola passe aqui na cozinha para tomar cajuína, já que o senhor 

gosta e nós sempre temos aqui!" Aceitei sem fazer nenhum esforço, afinal, 

acho cajuína gostosa, ainda mais que também seria uma "companhia" 

refrescante durante as minhas rotinas de observação, que ocorreriam no 

horário de funcionamento das aulas, das 7h20 às 16h30, por se tratar de 

uma escola de regime integral.  

Munido com minha caneca de cajuína, tomei um grande gole e 

parti de forma mais incisiva para minhas observações da rotina escolar.   

 

De acordo com o narrado na Nota de Campo 1, descrevendo a chegada do 

pesquisador ao CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, alguns pontos merecem destaque. Um 

deles é a facilidade de localização da escola, pois “os trilhos do metrô estão situados 

logo atrás”. E por ser um metrô em uso pela comunidade de baixa renda, tem grande 

fluxo de pessoas do local, tendo seu percurso diário da região Sudeste ao Centro de 

Teresina, e em passagem pela escola a cada 50 ou 60 minutos, das 6h às 18h, ou seja, 

em todo o período diário das aulas, um fato que não tinha como passar despercebido 

pela intensidade do barulho.  

Outro aspecto relevante diz respeito aos cheiros experenciados nos primeiras 

ocasiões em observação da escola, que se espalhavam pelo prédio, como o do cafezinho 

servido como um cumprimento aos professores. E ainda seguido pela 

apresentação/convite do cardápio do almoço do dia. 

Apesar disso, vale destacar a marcante presença de um alimento, mais 

especificamente uma bebida, a cajuína, como uma acolhida ao visitante da escola, 

ofertada em caráter de boas-vindas e consumida pelos funcionários da escola sem muita 

cerimônia e comumente na rotina da instituição.  

Em suma, com as primeiras observações é possível atentar para o fato de que o 

CEFTI Raldir Cavalcante Bastos é uma escola que agrega algumas provocações 

sensoriais, o que a qualifica de forma ainda mais significativa para o desenvolvimento 

do presente estudo. Entretanto, a aludida escola nem sempre funcionou com tantas 

estimulações sensoriais. Estas foram mais marcadamente perceptíveis com as mudanças 

ocorridas frente à sua estrutura física e dinâmica sofrida em adaptação para o regime 

integral, conforme é apresentado no Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Algumas mudanças na estrutura física da escola foram necessárias e, por 

seguinte, operacionalizadas com o intento de melhor transcorrer com as ações 

pedagógicas, em especial, de acordo com as recomendações da SEDUC/PI. 

As adaptações sucedidas foram: inversão da entrada principal da escola, a fim 

de evitar o risco aos alunos com a proximidade dos trilhos do metrô; mudança da 

cozinha da escola e do refeitório, pois necessitavam oferecer um maior espaço devido à 

demanda aumentada discente; construção de um escovódromo (espaço com cinco pias 

para higienização bucal); criação da horta escolar, com cinco canteiros; ampliação das 

quadras esportivas, antes apenas uma e mal dimensionada; construção dos vestiários 

masculinos e femininos; reordenação das salas administrativas conforme as 

necessidades organizacionais do trabalho pedagógico da escola.   Essas mudanças 

podem ser visualizadas na Planta Baixa da escola, visualizada adiante. 
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 PLANTA 1 - Planta baixa do CEFTI- Raldir Cavalcante Bastos, conforme as reformas e adaptações feitas em 2009/2010. 

 

 FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 



¹ Primeiro e segundo versos da música “Cajuína”, de Caetano Veloso – Álbum: Cinema Transcendental – 

Universal, 1979. 

 
 

Em outro dia de rotina de observações, já possuinte da minha caneca de 

cajuína, entre os meus primeiros goles, transitei pela escola, pátio, espaços de 

recreação, até chegar à secretaria da escola. Assim, tinha a intenção de conhecer 

um pouco mais sobre a Horta Escolar no currículo da escola, sobre sua inserção, 

materiais didáticos e espaços pedagógicos específicos disponibilizados à disciplina. 

A secretária da escola, Marta Simone, me narrou que a disciplina está em exercício 

pelo seu segundo ano letivo no CEFTI Raldir Cavalcante, e isso sucedeu devido ao 

Programa “Mais Educação”, e sua inserção na escola, em exercício desde o 

segundo semestre de 2008.  

 

Para melhor compreender a rotina da escola, é necessário realizar uma caracterização 

acerca do programa.  

O Programa “Mais Educação” foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 

e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as 

políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição 

das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. 

Por isso, põe em diálogo as ações empreendidas pelos Ministérios da Educação (MEC), da 

Cultura (MINC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), da Ciência e da Tecnologia (MCT) e também da Secretaria 

Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da Presidência da República, essa última por 

meio do Programa Escolas-Irmãs, passando a contar com o apoio do Ministério da Defesa, na 

possibilidade de expansão dos fundamentos de educação pública.  

O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de aprender como 

inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência 

familiar e comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade 

republicana e democrática. Por meio da Educação Integral se reconhece as múltiplas 

dimensões do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, adolescentes e 

jovens. 

Esse ideal está presente na legislação educacional brasileira e pode ser apreendido 

em nossa Constituição Federal, nos Arts. 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.º 9089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Lei n.º 9394/1996), nos 

Arts 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei n.º 10.179/2001); no Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Lei 

n.º 11.494/2007) e no Plano de Desenvolvimento da Educação. 
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O Programa Mais Educação atende, prioritariamente, escolas situadas em capitais, 

regiões metropolitanas e grandes cidades em territórios marcados por situações de 

vulnerabilidade social que requerem a convergência prioritária de políticas públicas e 

educacionais. 

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica (SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas prioritárias. As atividades 

fomentadas foram organizadas em macrocampos, nos quais em cada macrocampo foram 

definidas as atividades, como pode ser visto em sequência:  

 

QUADRO 1: Macrocampos do Programa “Mais Educação” e suas respectivas atividades 

conferidas: 

MACROCAMPOS ATIVIDADES 

Acompanhamento Pedagógico Matemática; Letramento; Línguas Estrangeiras; Ciências; 

História e Geografia; Filosofia e Sociologia. 

Meio Ambiente Educação para Sustentabilidade; Horta escolar e/ou 

comunitária. 

 

Esporte e Lazer 

Atletismo; Ginática rítmica; Corrida de orientação; Ciclismo; 

Tênis de campo; Recreação/lazer; Voleibol; Basquete; 

Basquete de rua; Futebol; Futsal; Handebol; Tênis de mesa; 

Judô; Karatê; Taekwondo; Ioga; Natação; Xadrez 

tradicional; Xadrez virtual; Programa Segundo Tempo. 

Direitos Humanos em Educação Direitos humanos e ambiente escolar.  

 

Cultura e Artes 

Leitura; Banda fanfarra; Canto coral; • Hip hop; Danças; 

Teatro; Pintura; Grafite; Desenho; Escultura; Percussão; 

Capoeira; Flauta doce; Cineclube; Prática circense; Mosaico. 

Cultura Digital Software educacional; Informática e tecnologia da 

informação; Ambiente de Redes Sociais. 

 

 

Promoção da Saúde 

Atividades de: alimentação saudável/alimentação escolar 

saudável, saúde bucal, práticas corporais e educação do 

movimento; educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das DST/Aids; prevenção ao uso 

de álcool, tabaco e outras drogas; saúde ambiental; 

promoção da cultura de paz e prevenção em saúde a partir do 

estudo dos principais problemas de saúde da região (dengue, 

febre amarela, malária, hanseníase, doença falciforme, e 

outras).  

Educomunicação Jornal escolar; Rádio escolar; Histórias em quadrinhos; 

Fotografia; Vídeo. 

Investigação no Campo das Ciências 

da Natureza 

 

Laboratório; feiras de ciências e projetos científicos. 

Educação Econômica Educação econômica e empreendedorismo; Controle social e 

cidadania. 

FONTE: MEC 

Os macrocampos esclarecidos acima foram obtidos com as observações e entrevistas 

aos diversos atores do cotidiano escolar, e da Secretaria Estadual de Educação do Piauí – 
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SEDUC/PI, que nos oportunizaram avaliar com maior criticidade as atividades propostas pela 

instituição de ensino em meio ao período de observação ao dia a dia pedagógico da escola. 

Por isso as disciplinas em destaque negrito no Quadro 1 foram as eleitas como prioridades e 

necessárias à realidade da escola pesquisada. 

Diante disso, o contexto sócio-cultural e histórico no qual o CEFTI Raldir 

Cavalcante está inserido é plenamente compatível com a proposta, já que o Programa “Mais 

Educação” considera como o objetivo maior de suas ações cotidianas diminuir as 

desigualdades educacionais por meio da jornada escolar. Vale destacar, que para a definição 

do público, os seguintes critérios, são levados em consideração pela equipe pedagógica da 

escola em sua montagem do quadro discente: 

 

 Estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem assistência; 

 Estudantes que congregam seus colegas – incentivadores e líderes positivos (âncoras); 

 Estudantes em defasagem série/idade; 

 Estudantes das séries da 1ª fase do ensino fundamental (2º, 3º, 4º e 5º anos), sobretudo, 

nas séries finais, nas quais há uma maior evasão na transição para a 2ª fase; 

 Estudantes de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência. 

 

Cada escola, por sua vez, contextualizada com seu projeto político-pedagógico 

específico e em diálogo com sua comunidade, será a referência para se definir quantos e quais 

alunos participarão das atividades, sendo desejável que o conjunto da escola participe nas 

escolhas. 

A propósito, com acesso ao Projeto Político Pedagógico do CEFTI Raldir Cavalcante 

Bastos, e em trânsito por suas diversas manifestações e pretensões quanto ao ensino, têm-se 

nos artigos 4º e 5º as seguintes metas:  

 

Art.4º O CEFTI-“PROFº RALDIR CAVALCANTE BASTOS” terá como objetivo 

proporcionar a formação do educando e o desenvolvimento de suas potencialidades 

com vistas a lhes proporcionar auto-realização, preparação para o trabalho e para o 

exercício consciente da cidadania. 

Art.5º No Ensino Fundamental, a Escola oportunizará a formação plena de crianças 

e pré-adolescentes buscando: 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender para adquirir o necessário domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - A formação de hábitos, atitudes e habilidades que lhes permitam conviver 

dignamente numa sociedade moderna; 

III - O conhecimento, a valorização e a conseqüência preservação da natureza; 

IV - A valorização da família e dos laços de solidariedade humana para melhor 

compreender a sociedade na qual estão inseridas; 
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V - Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas. 

 

Com isso, é possível verificar significativa convergência com o que é preconizado 

pelo Programa “Mais Educação” e os objetivos educacionais da escola Raldir Cavalcante, em 

especial ao desenvolvimento de habilidades e de uma personalidade cidadã, privilegiando 

uma maior proximidade entre escola, família e sociedade e, portanto, fazendo uso do contexto 

sócio-histórico-cultural como solo fértil de construção e reconstrução de ações pedagógicas.  

 

2.2 Horta Escolar: A Rotina de uma Disciplina 

 

É imperioso destacar que não é qualquer caminho que levará a escola, como 

instituição social, ao alcance de seus objetivos, afinal, os caminhos da escola precisam ser 

definidos por ela. Sob a mesma ótica, e refletindo um pouco em torno das potencialidades da 

disciplina Horta Escolar, sucederão as postulações a seguir. Em especial, pensando sobre o 

currículo escolar, no presente caso, o da escola Raldir Cavalcante expresso em seu Projeto 

Político Pedagógico.  

Nesse documento é relatada a necessidade de que sempre esteja presente na escola 

um trabalho voltado para a conscientização e reflexão do sujeito no mundo; que sejam 

valorizados os saberes trazidos pelo educandos e sejam, efetivamente, oferecidas condições de 

eles expressarem seus sentimentos, seus pensamentos, compará-los, compreendê-los e superá-

los. Destaca também que é de suma importância que a cultura popular esteja inserida no 

contexto do trabalho escolar, objetivando, inclusive, tão presente na sociedade, em relação às 

camadas populares. 

A partir dessas breves explanações, fica mais fácil compreender que as questões 

relacionadas à alimentação, ambiente e nutrição, ressaltadas na disciplina de Horta Escolar 

como eixo gerador de dinâmicas comunitárias, educação ambiental e alimentação saudável e 

sustentável, são temas absolutamente atuais e diretamente vinculados à qualidade de vida 

humana, e, como tal, tornam-se parte do currículo escolar, a fim de que a escola não ignore a 

realidade na qual está inserida. 

Discutir o currículo é, portanto, debater a uma perspectiva de mundo, de sociedade e 

de ser humano. Um debate que não se reduz a uma visão tradicional de mudanças de 

conteúdos curriculares, que vai além, que passa por questões muito mais subjetivas e 

essenciais do interior da escola, em sua rotina, em suas particularidades. 
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Para apresentar o cotidiano e o transcorrer da disciplina Horta Escolar no CEFTI 

Raldir Cavalcante Bastos, adotam-se como norte as seguintes categorias indicadas por 

Libâneo (2004) quanto ao ensino-aprendigem de uma matéria: conteúdos desenvolvidos e 

objetivos educacionais; recursos didáticos e a aula como forma de organização do ensino; 

métodos de ensino empregados; relação professor-aluno-família; e avaliação do aprendizado. 

E, por último, acrescenta-se discutir as relações entre a horta escolar e a educação do gosto 

alimentar.  

 

2.2.1 Conteúdos desenvolvidos e objetivos educacionais 

 

Como acontece com todas as disciplinas, possuir conteúdos programados a serem 

desenvolvidos é algo indispensável. Isso não sucederia de forma diferente com a disciplina 

Horta Escolar. Muito embora, ainda é desconhecida por parte de alguns educadores a sua 

variedade de conteúdos expressos em seu curso, bem como o próprio delineamento de seus 

objetivos educacionais.   

Mas antes, é de suma importância refletir-se acerca do que vêm a ser esses conteúdos 

educacionais, a fim de que adiante, seja possível, efetuar considerações mais fidedignas frente 

àqueles elencados pela referida disciplina e mediados pelo seu respectivo professor em sala de 

aula. Assim, nas palavras de Libâneo (2004)  

 

os conteúdos de ensino são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, 

modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e 

didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua 

prática de vida. Englobam, portanto: conceitos, idéias, fatos, processos, princípios, 

leis científicas, regras; habilidades cognoscitivas, modos de atividade, métodos de 

compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência social; 

valores, convicções, atitudes. São expressos nos programas oficiais, nos livros 

didáticos, nos planos de ensino e de aula, nas aulas, nas atitudes e convicções do 

professor, nos exercícios, nos métodos e formas de organização do ensino 

(LIBÂNEO, 2004, p.128, 129).  

 

Em análise às experiências da disciplina, Augusto, o professor de Horta Escolar, 

relatou que acompanha de modo fiel todas as sugestões e recomendações expostas nos livros 

didáticos que utiliza na disciplina, o que, de modo apropriado, segue como ponto de partida 

para as reflexões em torno das ações disciplinares. Sobre o assunto, sucede uma nota do diário 

de campo:  

 

NOTA DE CAMPO  2:  
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 Em uma terça-feira, dia 18 de maio de 2010, por volta das 9h30, de forma 

oportuna, Augusto, professor da disciplina de Horta Escolar no Raldir Cavalcante, 

formado em Engenharia Agronômica, a mim é apresentado pela secretária da 

escola, Marta Simone.  

A seguir, conversamos sobre a horta, ao passo que Augusto também me 

acompanhava com uma caneca de cajuína, fazia relatos caracterizando sua prática 

docente e a aludida disciplina. Na ocasião, tive acesso aos livros didáticos que 

utilizava para planejar suas aulas, exercícios e atividades da disciplina. São livros 

que abordavam a temática da horta na escola e fazem relações com outras 

disciplinas mais comuns em outras organizações curriculares. Muito embora, vale 

destacar que estes livros, de importância inquestionável segundo o professor, não 

eram oportunizados aos alunos. Nos quais, na verdade, tinham acesso somente aos 

resumos, fichas e exercícios construídos pelo professor e expostos à vista no 

decorrer das aulas.  

À medida que o professor fazia seus relatos, passava as páginas ilustrando 

sua fala com o que via no decorrer de cada livro que me apresentava. Pontuando 

ordens de conteúdos e o quanto também aprendeu com eles.  Logo, ao mesmo tempo 

ressaltava que não tinha formação pedagógica e os livros o deixavam mais seguro 

quanto a esse aspecto, pois ele vinha de uma formação mais técnica [engenharia 

agronômica].  

Foram destacadas, sobretudo, algumas adaptações que fazia quanto às 

recomendações gerais do livro. Um exemplo disso é quanto à sua classificação 

etária. O professor Augusto me narrou que as indicações do livro não tinham muita 

correspondência com a realidade que ele vivenciava em sala de aula, pois percebia 

que volta e meia os assuntos eram muitos densos, ou até mesmo de desconhecimento 

dele próprio, como as qualidades protéicas dos alimentos – a riqueza de detalhes na 

qual o livro apresentava. Outro aspecto também listado é que nos próprios livros 

era deixado a critério do professor o seu uso direcionado a determinadas séries, 

conforme percebesse o nível de sua turma. 

 Durante a conversa, Augusto esclareceu que julgava que os livros serviam 

muito mais para seus estudos, para planejar as aulas e atividades da horta, do que 

para o próprio manejo por parte dos alunos, acreditando que em alguns momentos 

os livros não seriam compatíveis com a realidade sócio-cultural destes.  

Dessa maneira, o professor relatou ainda que no caso da disciplina de Horta 

Escolar do Raldir Cavalcante, teria algumas especificidades, pois a mesma 

funcionava há quase dois anos – teve sua aula inaugural em agosto de 2008, com a 

inserção do Programa Mais Educação na instituição – e somente junto às turmas de 

2º e 3º ano do ensino fundamental. Isto implicou justamente em sua forma de 

(re)organizar os agrupamentos de conteúdos dos livros; outro aspecto que foi 

considerado diz respeito ao fato da escola ser de regime integral, relacionando-o 

com as elevadas temperaturas da cidade de Teresina. Fato que implica no acesso à 

horta escolar, em horários que não venham a ser prejudiciais à saúde das crianças, 

o que fez com que a sua disciplina fosse lotada sempre em horários anteriores ao 

intervalo para a merenda (antes das 9h da manhã), sendo ofertada somente a uma 

turma durante o turno da tarde, no qual se tem, ocasionalmente, apenas aulas 

teóricas.  

E assim, com informes inaugurais acerca da horta escolar findamos a 

conversa marcando uma futura entrevista, selando o momento com mais cajuína.    
  

 

Com base nessas informações, percebe-se que a disciplina iniciou-se na escola Raldir 

Cavalcante há poucos anos, e que os livros didáticos adotados pelo professor estão 

diretamente relacionados à Horta Escolar, sob uma perspectiva de disciplina propriamente 

dita, elencando conteúdos e formas de desenvolvimento pedagógico. E agrega, assim, 
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orientações ao professor, sobretudo com uma atenção pedagógica específica a possíveis 

profissionais que não tenham formação pedagógica, como o caso do professor em questão. 

Adiante, em continuação às considerações e com o intento de ilustrar com maior 

detalhamento os livros didáticos/cadernos, são descritos os conteúdos empregados em cada 

um dos quatro volumes adotados como guia pelo docente, em especial de seus estudos e ações 

pedagógicas, bem como adaptações nas quais foram realizadas para condução da disciplina.  

 FOTOGRAFIA 2 - Livros didáticos adotados pela disciplina de Horta Escolar, destinados 

para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. 

 

    FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

O Caderno 1, A Horta Escolar Dinamizando o Currículo da Escola (PEHE, 2007), 

objetiva promover o estudo e o debate acerca das questões fundamentais relativas à função 

social da escola, do currículo, do professor e das metodologias na busca de uma educação de 

qualidade e da formação de pessoas mais conscientes, responsáveis, éticas e 

instrumentalizadas para a vida em sua geração.  

É indicado para momentos individuais e coletivos de estudos e análises, e tem por 

finalidade subsidiar os professores, para que, além de desempenhar bem as atividades 

pedagógicas junto à horta, eles tenham clareza da complexidade e das inúmeras implicações 

sociais de sua ação profissional. Este volume apresenta também, um conjunto de atividades 

pedagógicas que deverão ser reelaboradas, enriquecidas e adaptadas pelo professor ao nível de 

sua turma (Ensino Infantil – 0 a 5 anos e os nove anos do Ensino Fundamental), tendo por 

base a sua realidade local e suas possibilidades. 

Quanto ao Caderno 2: Orientações para Implantação e Implementação da Horta 

Escolar (PEHE, 2007), como o próprio título já sugere, oferece informações básicas sobre 
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como implantar e implementar a horta na escola. Com isso, esclarece sobre as hortaliças, o 

desperdício de alimentos, a planificação de produção; o controle alternativo de pragas e coleta 

seletiva de lixo para produção de composto orgânico que será usado como adubo na horta 

escolar, o plantio na horta escolar e suas etapas; e caracteriza aspectos a serem considerados 

para manutenção da horta. É um material que pode ser utilizado pelo professor e por outros 

profissionais da escola. 

Ambos os livros didáticos/cadernos, na verdade trazem uma série de orientações ao 

professor de Horta, sobretudo partindo de uma premissa de que o mesmo não possui uma 

formação pedagógica, pois oportuniza esclarecimentos detalhados ao “professor não-

licenciado” e ao “professor que será instituído para a horta” – espera-se que seja ministrado 

por um especialista em agronomia – lhes apresentando concepções sobre o papel da educação, 

organização do conhecimento escolar, dentre outros temas afins. 

 Com isso, em páginas subseqüentes, são desenvolvidas explanações acerca de 

procedimentos básicos da montagem da horta na escola, eleição de materiais específicos para 

as aulas práticas, escolha das hortaliças e procedimentos necessários para preparo do solo, 

cultivo e colheita dos alimentos a serem produzidos. Justamente por esse caráter introdutório 

ao docente e aos seus respectivos alunos, foram adotados na escola Raldir Cavalcante pelo 

professor Augusto para o ensino no 2º ano do Ensino Fundamental.  

Conforme se constata em descrição da Nota de Campo 2, o professor faz uso dos 

próprios livros didáticos para seu preparo teórico-prático pedagógico junto à disciplina, 

informando ainda que por fatores econômicos, característicos das escolas públicas, o alunos 

não têm acesso a estes livros. Entretanto, são os principais modelos – e únicos, de acordo com 

o professor! – de construção didática para suas aulas teóricas e práticas na horta escolar.  

Com relação a essa variável sócio-econômica, Faria (1985) apresenta que os alunos 

da escola pública estão sujeitos a condicionamentos impostos pelas condições materiais de 

vida e nem sempre o arcabouço de suporte de material didático e pedagógico é suficiente para 

enfrentar as exigências escolares. Mesmo os alunos de horta escolar não tendo aproximação 

direta do livro didático, em termos de manejo em sala de aula, leitura direta do material – 

acesso somente aos resumos e esquemas de aulas feitos pelo professor – e em seu ambiente 

familiar, as aulas acontecem, e devem ser pensadas segundo esse prisma. 

Também é imperioso destacar que os livros utilizados pelo professor Augusto, 

correspondem a produções que compõem o conjunto de material didático do Projeto 
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Educando com a Horta Escolar, realizado pelo FNDE, do Ministério da Educação, em 

parceria com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 

E, como se sabe, o livro didático é um livro com objetivos pedagógicos, centrado no 

aluno e em suas necessidades educacionais, tendo o primeiro, como o protagonista do ensino. 

As disciplinas, e a de horta escolar, por sua vez, atuam como organizadoras dos conteúdos, 

sob diferentes graus de relação.  

Como é possível perceber, o saber científico expresso nos conteúdos de ensino é o 

principal objetivo de ensino, e  

 

Sua democratização é uma exigência de humanização, pois ocorre para aumentar o 

poder do homem sobre a natureza e sobre o seu próprio destino. Na sociedade 

capitalista, o saber se torna propriedade dos grupos e classe que detêm o poder e que 

controlam a sua difusão... ora os livros didáticos se prestam a sistematizar e discutir 

conhecimentos mas servem, também, para encobrir ou escamotear aspectos da 

realidade, conforme modelos de descrição e explicação da realidade consoantes com 

os interesses econômicos e sociais dominantes da sociedade. (LIBÂNEO, 2004) 

 

 

Sob essa lógica, pensemos melhor a disciplina Horta Escolar, fomentada na escola 

Raldir Cavalcante, da região Sudeste de Teresina, em um contexto de vulnerabilidade social. 

O professor manifesta que não avalia como compatível os conteúdos expressos nos livros 

didáticos com o corpo discente que desenvolve sua prática docente, avaliando alguns como 

densos e que acabam sendo úteis ao seu próprio preparo, como já relatado.  

Concomitantemente, analisando os Cadernos 1 e 2, muitos de seus capítulos fazem 

referências à própria disciplina, agregando-lhe um valor atrativo aos alunos, observando a 

discentes de  regiões urbanas, que não teriam outra forma de acesso ao “mundo agrário/rural” 

senão por meio desta disciplina. Paradoxalmente, não é o que ocorre na realidade da escola 

Raldir Cavalcante. Logo, parcela significativa dos alunos tem trânsito fácil por locais 

similares ao da horta escolar nas proximidades do seu lar, ou nele próprio. Na grande extensão 

da escola tem-se a maior horta comunitária do estado do Piauí, que, inclusive, ilustra 

claramente momentos de alta e baixa produtividade relativos aos períodos de elevadas 

temperaturas de Teresina.  A produção de hortaliças praticamente pára nos meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro. Dessa maneira, um exemplo próximo e real 

oportunizado experiencialmente aos alunos que estudam na escola Raldir Cavalcante em sua 

própria rotina de vida, fato este que pode distingui-los significativamente de alunos de outros 

locais de origem.  
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Com isso, é tarefa fundamental do professor de qualquer disciplina, sobretudo de 

horta escolar, – já que esta apresenta relação mais direta com a identidade sócio-cultural local 

dos alunos – verificar que muitos conteúdos de um livro didático não conferem com a 

realidade, com a vida real, a sua, a dos seus alunos. De acordo com Libâneo (2004) é 

necessário ao professor o domínio seguro da matéria e bastante sensibilidade crítica, em 

especial não concebendo esses conteúdos como estáticos, imutáveis e sempre verdadeiros. 

Faz-se necessário, portanto, confrontá-los com a prática de vida dos alunos e com a realidade 

social em que vivem, já que possivelmente, expressarem determinados segmentos da 

sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3 - Livro didático adotado pela disciplina de Horta Escolar, destinado aos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.  

 

     FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 
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Por outro lado, todavia de forma seqüencial, o Caderno 3, Alimentação e Nutrição: Caminhos 

para uma vida saudável (PEHE, 2008), sistematiza uma série de informações que são julgadas 

importantes para o professor desempenhar na ação pedagógica com maior respaldo de 

informações e maior compreensão do valor de sua intervenção, para as questões que 

envolvem a alimentação, nutrição e saúde das crianças e adolescentes. 

Aspectos como o conhecimento das vitaminas, proteínas e carboidratos é 

oportunizado no decorrer do livro. Ainda merecem destaque a abordagem constante de 

reflexões em torno da pirâmide alimentar, propondo atividades pedagógicas a serem 

desenvolvidas. Simultaneamente, apresenta concepções sobre o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, seu regime, formas de operacionalização; discute a importância da 

cozinha escolar, e subitens afins, principalmente, fazendo conexões diretas com a horta 

escolar e o conhecimento generalizado em torno daquilo que se é cultivado, preparado e 

consumido.  

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 4 - Livros didáticos adotados pela disciplina de Horta Escolar, designado pelo 

professor da disciplina para atividades complementares dos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental.  

 
  FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 
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O Caderno 4, volume I, Aprendendo com a Horta (PEHE, 2009), representa um 

mecanismo de motivação inicial e a possibilidade de os estudantes da faixa etária de 06 a 09 

anos se instrumentalizarem com informações básicas sobre ambiente, alimentação adequada e 

outros temas. Ao passo que, o volume 2, traz consigo as mesmas intenções, porém é destinado 

a estudantes da faixa etária de 10 a 14 anos. Descreve ainda uma grande variedade de 

atividades para serem realizadas pelos alunos, tanto no ambiente escolar, como no familiar e 

na comunidade, assim como apresenta uma gama de curiosidades sobre a alimentação 

saudável e cultivo dos alimentos, encerrando com exercícios de autoavaliação de consumo 

alimentar. Estes, com finalidade clara de que os alunos possam discriminar bons e maus 

hábitos mediante avaliação daquilo que comem em seu cotidiano, bem como por parte de seus 

familiares.  

Conforme visto na nota de campo, considerando os dois livros didáticos e suas 

respectivas formas de uso pelo professor Augusto, percebe-se, em primeiro modo, que o 

docente fez adaptações quanto às sugestões etárias, pois os Cadernos 3 e 4, com seus 

respectivos volumes, são utilizados para o desenvolvimento das aulas nas turmas de 3º ano do 

Ensino Fundamental.  

Tendo em vista que os alunos dessa séria já passaram por etapas e experiências 

diversificadas junto à horta escolar, e o momento em que o acesso às atividades destes livros é 

ocasionado, é de uma maior proximidade dos alimentos em termos de conhecimentos 

nutricionais e críticos, de discernimento e de autonomia quanto à aplicação desses 

conhecimentos em outras áreas e esferas sociais de prática alimentar.  

Assim sendo, a circunstância fomentada pela disciplina de Horta é distinta da 

anterior, junto aos alunos do 2º ano, porém é complementar e subseqüente àquele. É 

importante ressaltar que, para os objetivos da disciplina, a horta existe como estratégia de 

educar para a alimentação adequada, para o meio ambiente, para a vida. Questões estéticas e 

de vigor dos gêneros, ou seja, a atenção exclusiva ao porte e crescimento dos plantios, não são 

metas primordiais da manutenção de uma horta na escola. Não importa, assim, se as hortaliças 

são maiores e mais belas; importa sim, que o educando saiba o aspecto relevante dessa 

hortaliça em sua alimentação e do papel dele como cidadão no mundo, dos cuidados com o 

outro e com o planeta. Percepções estas verificadas com os contatos cotidianos junto à horta 

escolar do Raldir Cavalcante.  

 

NOTA DE CAMPO  3: Minha chegada às aulas de horta escolar... 

 



51 
 

 
 

Em uma Segunda-Feira, 16 de Agosto de 2010, outro dia em minha rotina de 

observações, já possuinte da minha caneca de cajuína, entre os meus primeiros 

goles, transitei pela escola, pátio, chegando até a Horta Escolar. Era o primeiro dia 

em que eu iria participar de uma das aulas de Horta Escolar. Cheguei cedo, eram 

6h40min, tratava-se, segundo o professor Augusto, de um horário muito favorável 

(manhã cedo) às aulas práticas da disciplina, e, enquanto aula inaugural do 

semestre, ocasionalmente, teríamos momentos teóricos e práticos nas aulas do dia.  

Às 7h15min, logo após a acolhida aos alunos por parte da direção da escola 

no pátio da instituição, os professores conduzem suas turmas às suas respectivas 

salas de aula. Todos seguem em fila indiana até se acomodar nas carteiras. Em um 

primeiro momento, o professor me apresentou à turma de alunos, 2° ano D do 

Ensino Fundamental. Acomodei-me em sala, e a aula se iniciou. O assunto do dia 

era “A Horta Escolar e sua importância”. Logo em suas primeiras palavras, o 

professor escreve no quadro “Tipos de Horta”, seguidamente, pontua os 

subtópicos: hortas familiares; hortas comunitárias; e hortas escolares. E assim, 

seguem as suas explicações, de forma dialogada, intercalando questionamentos e 

escuta aos alunos. Estes, em grande número relatam que têm horta em casa, 

chegando a ilustrar como exemplos de cultivo o tomate, a cebolinha, o coentro e a 

pimenta. Outros relatam que os pais vão com freqüência/ trabalham na horta 

comunitária do bairro, ensejo suficiente para o professor fazer as respectivas 

descrições entre as diferentes características de hortas.  

Com o seguir das explicações, o professor anuncia que a disciplina é 

dividida em partes teóricas e práticas, ou seja, que algumas aulas serão ministradas 

em sala de aula tradicional, e que outras ocorrerão na Horta Escolar. Partindo 

dessa informação, todos os alunos, em massa, levantam as mãos ao alto como 

pedido para irem à horta. Assim, de acordo com seu planejamento para o dia de 

aula, o professor Augusto convida os alunos para conhecerem a horta. Chegando 

lá, efetua uma apresentação geral em torno do local, discriminando os cinco 

canteiros e suas possibilidades de plantio, no qual dá um destaque especial em sua 

fala que alguns alimentos ali plantados – tubérculos, folhas e talos, flores e vegetais 

de polpas e sementes – depois de cultivados e preparados, farão parte da merenda 

escolar.  

 

FOTOGRAFIA 5 - Horta Escolar: primeiro sua visão externa; a seguir, vista interna, com 

seus respectivos cinco canteiros, estes, ainda “vazios”, com exceção do primeiro canteiro, que 

abastece a escola, e do quinto, farmácia ecológica.  

 

  FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 
Adiante, o docente ainda destaca aos seus alunos que em um dos cinco 

canteiros é cultivado uma “farmácia ecológica”, com plantas medicinais 

destinadas, quando necessário, a atender alunos e funcionários da escola, bem 

como a seus respectivos familiares. Com isso, as crianças circularam pelo espaço 

da horta com atenção, manifestando suas curiosidades com perguntas variadas, que 

eram respondidas pelo professor em caráter prospectivo ao acompanhamento das 
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futuras aulas. Nesta hora, ao pedido do professor, todos se dirigem à sala. Dessa 

maneira, a aula do dia findou. Fiz minhas anotações da rotina e me direcionei ao 

agrado do último gole de cajuína que ainda restava na caneca.  

 

A forma como as indicações dos livros didáticos são fornecidas, a mediação docente 

frente aos conteúdos e as inter-relações entre as aulas teóricas e práticas de Horta Escolar com 

a realidade dos alunos da escola Raldir Cavalcante são percebidas desde o primeiro contato 

dos alunos com a disciplina. 

Quando o educando fica diante da terra e das questões fundamentais do plantar e 

colher, ele pode ter outra visão de mundo. Assim, ele poderá perceber que para produzir é 

preciso cultivar a terra. Não basta apenas jogar a semente. Alguns cuidados são necessários 

para que ela produza bem. Primeiro, é preciso escolher e preparar o terreno, depois decidir o 

que se vai plantar e, então, plantar. Nesse sentido, o cultivo será fundamental. Logo, é 

necessário fazer com que a semente nasça e se desenvolva e, para tanto, há que regar 

sistematicamente os canteiros, arrancar as ervas daninhas e os matos que surgirem e eliminar 

as pragas na plantação (MORGADO, 2006). Na verdade, o cultivo fará toda a diferença na 

colheita e os aprendizados dos alunos sucedem concomitantes às experiências vivenciadas.  

Como se constata, o contato visual com a horta da escola Raldir Cavalcante é, por si 

só, provocativo. Ao conhecer suas características, sua configuração, e sua importância para a 

comunidade escolar, prontamente são relacionadas/visualizadas a gama de sugestões listadas 

pelos já referidos livros didáticos e seus próprios conteúdos.  

Configurações afins com a perspectiva descrita na Nota de Campo 3 são listadas nos 

livros didáticos adotados, em ambos os cadernos, evidenciando suas possibilidades 

pedagógicas e de aprendizados envolvendo os alimentos. Os livros didáticos (cadernos de 

horta escolar) em uso pelo professor propõem, sobretudo, a discussão do currículo escolar e 

do papel do professor na formação integral do educando e da horta escolar como uma 

possibilidade de mudança na cultura alimentar.  

Portanto, ter a horta pronta não pode ser o objetivo maior da disciplina junto ao 

corpo discente e seus respectivos familiares, e comunidade. Parece contraditório, mas o 

produto com a disciplina é o processo de discussão, atividades e resultados que ele gera no 

cotidiano escolar (SIMOM, 2002). A implantação da horta na escola auxilia no 

desenvolvimento de inúmeras aprendizagens e valores, agregado ao incentivo de implantação 

de programas que visem à construção de um mundo mais sustentável.  

Não obstante, é parte do nosso entendimento que a educação tem por finalidade 

promover mudanças nos indivíduos de forma a favorecer o desenvolvimento integral do 
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homem e da sociedade. Essa concepção de educação, como um meio viável de ascensão 

social, de erradicação da pobreza e de minimização da violência, concede à escola um papel 

primordial nas mudanças exigidas pela sociedade contemporânea. 

A escola, como espaço formal de sistematização do processo educativo, assim, um 

importante e decisivo espaço de promoção dessas mudanças, uma vez que atende a um grande 

contingente de indivíduos em estágio de formação e se ocupa socialmente de promover e 

educação formal assegurada, constitucionalmente, como direito inalienável.  

Historicamente, o livro didático começou a ser analisado sob várias perspectivas, 

destacando-se os aspectos educativos e seu papel na configuração da escola contemporânea. O 

livro didático é um objeto cultural contraditório que gera intensas polêmicas e críticas de 

muitos setores, mas tem sido sempre considerado como um instrumento fundamental no 

processo de escolarização. O livro didático provoca debates no interior da escola, entre 

educadores, alunos e suas famílias, assim como em encontros acadêmicos, em artigos de 

jornais, envolvendo autores, editores, autoridades políticas, intelectuais de diversas 

procedências (ABREU JUNIOR, 2004). 

Em suma, os livros didáticos adotados para disciplina Horta Escolar são subsídios 

teóricos e técnicos para o desenvolvimento das ações do professor na escola, em sala de aula, 

junto à comunidade. E com isso, possa colocar em prática o currículo interdisciplinar, tendo a 

horta como eixo dinamizador. Os livros didáticos e o próprio elenco de conteúdos da 

disciplina possuem elemento articulador e pode auxiliar o coordenador pedagógico nas 

atividades de planejamento e formação continuada da comunidade escolar, como poderá ser 

visto posteriormente no decorrer deste capítulo. 

Igualmente, a organização dos conteúdos por parte do professor não deve se 

restringir ao caráter meramente técnico, pois responde à própria essência do que se pretende 

alcançar com a educação e o ensino com a horta propriamente dito.  

As particularidades aqui destacadas desse singular material são apenas pequenos 

indícios do muito que se pode fazer em análises desta natureza. Se observado do ponto de 

vista estritamente formal, o caderno/livro didático pode ser erroneamente interpretado como 

um documento menor, ou um mero objeto de uso particular e cotidiano. Mas é justamente aí 

que reside seu interesse. Por se tratar de um material de uso cotidiano, sua finalidade está 

voltada para a vida interna da instituição. 

A abordagem globalizada não supõe a rejeição das disciplinas, mas as percebe como 

instrumentos de análise, compreensão e participação social. Nesse sentido, descortinar os 
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valores subjacentes ao livro didático faz parte desse novo papel que o professor procura 

assumir em sala de aula, sobretudo no que diz respeito às suas respectivas formas de 

organização do ensino nas aulas de Horta Escolar.  

 

2.2.2 Recursos didáticos e a aula como forma de organização do ensino 

 

Tradicionalmente são considerados como componentes da ação didática a matéria, o 

professor e os alunos (LIBÂNEO, 2004). Muito embora, o próprio autor retrata o ensino 

como uma atividade complexa, envolvendo condições externas e internas das condições 

didáticas. Dessa maneira, o conhecimento dispensado a essas condições, atuando de maneira 

acertada, implica tarefa básica do professor frente à condução de seu trabalho docente.  

Assim, transformar o conhecimento científico em conhecimento ensinável é objeto 

de ensino. Então, faz parte da essencialidade da escola. É possível distinguir três fases de 

transformação: “1ª - da cultura extra escolar para o currículo formal; 2ª - do currículo formal 

para o currículo real; 3ª - do currículo real para a aprendizagem efetiva (PERRENOUD, 1993, 

p. 25). 

Para que ocorra a aprendizagem significativa, a rede entre currículo, transposição 

didática, contextualização, inter e transdisciplinaridade deve ser consolidada no fazer 

pedagógico. 

O educador tem competência para definir “o que” e “como ensinar” de forma que 

ocorra a aprendizagem. Dentre as inúmeras indicações fornecidas pelos livros didáticos 

utilizados pelo professor, listando uma variedade de sugestões para trabalhar 

pedagogicamente a horta. E estas, não são específicas para determinadas séries, de modo que 

cabe ao professor realizar a transposição didática para a série que ele desejar, fazendo as 

adequações necessárias de acordo com a série e com o contexto no qual a escola está inserida. 

A referida afirmação sucede na realidade estudada do Raldir Cavalcante, no qual são 

realizadas adaptações e compatibilizações com a situação local, sobretudo no que diz respeito 

aos materiais didáticos disponibilizados pelo estado/escola/estado. 

 

NOTA DE CAMPO  4: 

  

 Entre minhas observações rotineiras, de segundas às sextas-feiras, nos 

diversos horários nos quais eram ministradas as aulas de Horta Escolar, goles e 

goles de cajuína me faziam refletir sobre os recursos didáticos e as formas de 

organização de ensino utilizadas pela disciplina. Em sala de aula, o professor 
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Augusto, em sua rotina, fazia usos de diversos materiais didáticos, obedecendo, 

sobretudo, as especificidades, os conteúdos e os objetivos de cada aula.  

 Quando em sala, os recursos mais comuns eram o quadro de acrílico e 

pincel, nos quais eram descritos os assuntos a serem abordados nas aulas.  

 Estas aulas em “sala tradicional” eram expositivas e dialogadas, o professor 

copiava no quadro texto sobre o tema abordado naquele dia letivo. Tratava-se de 

sínteses dos livros didáticos – vale destacar que eram materiais de posse somente 

do professor! – elaboradas pelo professor previamente. Já os alunos ficam dispostos 

em cinco filas, com carteiras e mesas. Por vezes, essa organização varia, sentando 

todos em círculo, ou melhor, em arco, voltado ao quadro e professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 6: Recursos didáticos da disciplina Horta Escolar: à esquerda quadro de 

acrílico, no qual são apresentados os conteúdos em sala de aula; e à direita um dos canteiros 

da horta, em que são experenciadas as aulas práticas da disciplina, na imagem, alunos colhem 

pequenos plantas a fim de limpar o solo para posterior adubagem.  

 

  FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

   
 No decorrer dessas aulas, percebi que se seguia quase como um roteiro: o 

professor cumprimenta seus alunos; nomeia o tema da aula; questiona os alunos 

sobre suas crenças e expectativas em torno do referido tema; valoriza o discurso/as 

falas dos discentes e provoca-os a atenção ao conteúdo; escreve no quadro o texto 

com os conteúdos do dia; os alunos copiam em seus cadernos; o professor faz as 

explicações sobre o tema, esclarece àquilo que foi narrado pelos alunos 

previamente no início da aula; os alunos tiram dúvidas;  a aula é finalizada com o 

anúncio de como o tema será abordado na aula prática, a ser realizada na horta da 

escola. 

 Por outro lado, quando na horta da escola, as aulas e conseqüentemente os 

recursos didáticos, ganham uma estruturação diferente. A “sala de aula” agora é 

horta. O professor tem disponível como material didático os cincos canteiros da 

horta e os instrumentos utilizados para a prática são: enxada, regador, ancinho, 

sancho, carrinho-de-mão, sementes e mudas de hortaliças variadas.  

 As aulas práticas da disciplina seguem planejamentos muito específicos, 

sendo os objetivos de cada aula os principais norteadores da caracterização destas, 

bem como o uso de cada recurso didático por parte do professor. Isso pode ser 
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verificado, inclusive, diante do acesso aos próprios canteiros, cada um com 

perspectiva diferente de plantio, manutenção e colheita. Por exemplo, no primeiro e 

segundo canteiros são cultivadas as hortaliças para consumo mais imediato junto à 

alimentação escolar, como a alface, cebolinha, coentro, repolho, pimenta-de-

cheiro; no terceiro, tomate, pimentão, abóbora, abobrinha e melancia; já o quarto 

canteiro, como narrou o professor Augusto, é um “canteiro coringa”, ou seja, pode 

ser utilizado para substituir qualquer um dos canteiros anteriormente citados, 

conforme a sazonalidade de cada gênero alimentício e as possibilidades de 

“fracasso” de uma experiência de plantio. O mesmo canteiro também é de uso para 

experimentos de inserção de novas sementes/mudas para cultivo; enquanto que no 

quinto canteiro, tem-se a “farmácia ecológica”, por outras palavras, são cultivadas 

plantas medicinais como a hortelã (expectorante e combate ao mau-hálito), alho 

(pressão alta), babosa (queimaduras), camomila (antiinflamatório), sene (laxante e 

digestivo), erva-doce (expectorante), melissa (sedativo, contra a dor) e noni 

(dilatador dos vasos sanguíneos), que são oportunamente discutidas em sala de 

aula, relacionando alimentação e saúde, sendo consumidas no âmbito escolar, e 

ainda estão disponibilizadas à comunidade, com acesso das famílias dos alunos.  

 E assim, meus pensamentos e registros transitaram pela diversidade didática 

ensejada pela disciplina de Horta Escolar, tamanha era a estimulação sensorial 

ocasionados. Portanto findei muitas dessas aulas bebendo minha cajuína... E nesse 

dia, ainda restava um gole? Meia caneca de cajuína, agora em temperatura 

ambiente da calorosa Teresina, já não me refrescariam mais como outrora, porém 

me provocavam sobre o tempo passado em sala de aula de uma escola de regime 

integral e sua realidade sócio-econômica, apesar de muito estimuladora aos alunos, 

precária.  
 

O objeto de estudo da Didática, como aponta Libâneo (2004) é o processo de ensino, 

e esse, por sua vez contempla os conteúdos dos programas e dos livros didáticos, os métodos 

e as formas organizativas do ensino, as atividades do professor e dos alunos e as diretrizes que 

regulam e orientam esse processo. 

Com foi possível perceber na narrativa de pesquisa da Nota de Campo 4, cada 

situação didática, porém, vincula-se a determinantes econômico-sociais, sócio-culturais, a 

objetivos e normas estabelecidas conforme interesses da sociedade e seus grupos, e que 

afetam as decisões didáticas.  

Nesse sentido, a aprendizagem do professor precisa ser sempre atualizada, devido 

aos impactos das novas tecnologias na sociedade e na educação. 

Como se pôde verificar, a implantação, o uso e a manutenção da horta auxiliam a 

mudança da dinâmica de elementos chaves, como o método e a eficiência do ensino em uma 

escola. Nesse sentido, por intermédio da horta, é possível na escola a criação de um sistema 

de alimentação saudável e sustentável, incluindo a produção e o consumo de alimentos. 

As aulas ministradas na disciplina de Horta Escolar, em termos de características 

gerais, contemplam aulas expositivas e dialogas em sala de aula, bem como, aulas práticas 

junto à horta, com metodologias muito específicas e proporcionais às metas de cada aula, 

conforme visto na Nota de Campo 4, quão diversa é a oportunidade didática e de recursos 

pedagógicos disponibilizados junto aos canteiros e hortaliças. 
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Perrenoud (1993) esclarece que aula, propriamente dita, diz respeito à toda e 

qualquer exposição didática em que se põem objetivos, conhecimentos, problemas, desafios, 

com fins instrutivos e formativos, e desse modo incitando ao aprendizado os jovens e 

crianças. 

Especificamente, a horta escolar representa um eixo gerador que aborda todas as 

dimensões da escola, integrando múltiplos aspectos que contribuem para uma formação 

integral dos educandos e da comunidade escolar. Em meio ao que se foi observado, ocasiões 

muito favoráveis e correspondentes com as finalidades, princípios, elementos constitutivos e 

meios da educação escolar, quanto ao cumprimento de exigências das aulas citados por 

Libâneo (2004) foram contemplados, a saber: 

- Ampliação do nível cultural e científico dos alunos, assegurando profundidade e 

solidez aos conhecimentos assimilados: oportunizado diante dos momentos em que os alunos 

apreendem novas nomenclaturas, esclarecendo-se em torno de crenças que não sejam 

funcionais acerca das relações entre cultivo, preparo e ingestão de alimentos, em especial na 

compreensão de verdadeiros valores nutricionais e benefícios à saúde embasados em 

procedimentos normatizados pela ciência, não apenas pela crendice popular; 

- Seleção e organização de atividades dos alunos que possibilitem desenvolver sua 

independência de pensamento, a criatividade e gosto pelo estudo: quando nas aulas de horta 

escolar são ensejados momentos de exposição de seus conhecimentos prévios em torno do 

cultivo das hortaliças e/ou conhecimento sobre determinados alimentos. Isso implica em 

repertórios comportamentais de busca de conhecimento e incentivo leitura.  

- Formação de habilidades e hábitos, atitudes e convicções que permitam a aplicação 

de conhecimentos na solução de problemas na solução de vida prática: por meio da horta, é 

possível afirmar que o educando aprende a planejar o plantio, a plantar, a selecionar o que 

plantar, a transplantar mudas, a regar, a cuidar, a colher, a decidir o que fazer daquilo que 

colheu. Ou seja, constatem-se significativos ganhos autonômicos e de criticidade, o que pode 

implicar diretamente em escolhas e procedimentos mais acertados e cônscios acerca de sua 

qualidade de vida e saúde. Do mesmo modo daquelas com quem convive, multiplicando o 

referido saber em seus espaços de convivência social.  

Conforme descrito anteriormente, a Didática é a procura de escolha de 

procedimentos para que o aluno aprenda. São métodos, recursos, posturas, utilizados pelos 

docentes, visando à aprendizagem do aluno. Por conta disso, o professor que não tem didática, 

só pensa na transmissão do conteúdo trabalhado sem se importar como desempenho dos 
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alunos, ou melhor, sem se preocupar com a formação integral do sujeito que quer formar para 

a vida. Em contramão a essa perspectiva, o professor de Horta Escolar, ilustra sobre suas 

preocupações e compromissos que percebe na disciplina, com destaque ao significado amplo 

que a mesma possui em sua ação pedagógica, e conseqüentemente, para seus alunos.  

 

As aulas que eu elaboro levo em conta o nível educacional da turma, da 

série, aí eu tento adequar ao que já aprenderam, não é? À gama de conhecimento 

que eles já adquiriram com a disciplina de horta e com as outras da série deles. 

Mas a horta ainda possui um valor diferente, os alunos podem aprender melhor 

sobre a própria realidade, próxima mesmo a eles, cuidando do meio ambiente, de 

sua alimentação, e isso nem precisa ser apenas em longo prazo, o que poderia até 

desmotivar alguém, ou até algum de nós adultos. E no caso, os alunos podem ter 

bons retornos a curto prazo e a longo prazo, para si mesmo e para a sociedade. Por 

isso acho que tenho que buscar sempre uma forma de sentimento de importância 

para eles, e olhe que nem é difícil, viu? (Augusto, Professor de Horta Escolar) 

. 

 

O professor enfatiza sobre a importância que percebe quanto às aulas da disciplina na 

formação crítica dos alunos, acerca da realidade sócio-cultural no qual se encontram, sobre 

seus próprios hábitos alimentares e do mesmo modo, envolvendo o meio ambiente em que 

vivem. Ainda merece destaque a consideração de variados aprendizados que os alunos já 

adquirem previamente em outras sérias e no decorrer das diversas relações que estabelecem 

em sua vida social. Outro destaque no discurso do professor são os aspectos prospectivos em 

torno dos aprendizados dos alunos, sobretudo quando indica uma perspectiva propagadora de 

resultados para suas próprias vidas.  

Assim sendo, a opção do professor por qual etapa ou passo didático é mais adequada 

para iniciar a aula ou a conjugação de vários passos em uma mesma aula ou conjunto de aulas 

dependem dos objetivos e conteúdos da matéria, das características do grupo de alunos, dos 

recursos didáticos disponíveis, das informações obtidas na avaliação diagnóstica etc. E 

naturalmente, a estruturação da aula que implica criatividade e flexibilidade do professor, isto 

é, a perspicácia de saber o que fazer frente a situações didáticas específicas, cujo rumo nem 

sempre é previsível (LIBÂNEO, 2004).  

Logo, não se pode deixar de fazer sobressair que a horta é instrumento pedagógico 

capaz de integrar aprendizagens significativas e o cotidiano dos educandos. Igualmente, na 

horta, aprende-se muito mais que plantar. É possível, sobretudo, tomar consciência que, para 

receber, é preciso se entregar (IRALA; FERNANDEZ, 2001). 

Dentre a variedade de aprendizados possíveis e pela própria forma de organização no 

trabalho com a horta e no decorrer das aulas, ficam ressaltadas também as questões do melhor 
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aproveitamento dos alimentos, da preservação da água, da reciclagem de produtos diversos e 

da importância do consumo de produtos sem contaminação. 

Essas concepções expostas também levam a pensar sobre a formação do professor de 

Horta Escolar, que no caso da escola em estudo, é Engenheiro Agrônomo. Curso no qual não 

apresenta em sua estrutura básica curricular e matrizes de conhecimento, uma base formativa 

que possua relações diretas com a prática docente.  

Apesar disso,  

 

a ação docente vai ganhando eficácia na medida em que o professor vai acumulando 

e enriquecendo experiências ao lidar com as situações concretas de ensino. Isso 

significa que,  para planejar, o professor se serve de um lado, dos conhecimentos do 

processo didático e das metodologias específicas das matérias e, de outro, da sua 

própria experiência prática [...] O professor usa o planejamento como oportunidade 

de reflexão e avaliação de sua prática (LIBÂNEO, 2004, p. 225).  

 

Diante o exposto, a Nota de Campo 5 a seguir, lança a discussão em torno do 

planejamento escolar desenvolvido pelo docente na escola de regime integral Raldir 

Cavalcante.  

NOTA DE CAMPO  5: 

 

 Em uma manhã de terça-feira, por volta das 8h, observando a rotina da 

escola, circulava pelos corredores, até que me aproximo da horta escolar. Lá estava 

o professor Augusto, com enxada na mão, rodeado por sacos de adubo orgânico. Ao 

seu lado, em um dos canteiros, está uma mangueira despejando água sobre o quinto 

canteiro, aquele da plantas medicinais da horta. Essa cena aos 39ºC de uma 

ensolarada manhã em Teresina. O professor preparando sua sala de aula? Eu me 

questionava com seguidos goles de cajuína, esgotados com uma velocidade 

concorrente ao meu olhar em torno do que via.  

 Quando em salas de aula tradicionais, o professor pode dispor as carteiras 

como achar que seja mais conveniente à condução da aula. Do mesmo modo, pode 

suceder com a ornamentação das paredes, uso de estímulos sensoriais variados – 

música, objetos, brinquedos, instrumentos lúdicos, entre outros – nas dependências 

do espaço educativo.  

 Conforme a mesma ótica e objetivos educacionais, o professor Augusto, 

munido de enxada e demais instrumentos, preparava seus „canteiros pedagógicos‟, 

calculava as medidas do espaço interno destes, relacionando-os com o número de 

alunos da turma, recontava a quantidade de instrumentos e materiais a serem 

utilizados para a aula das 15h, com a turma de 3º ano, e, ainda, regava demais 

outros três dos cinco canteiros. Na oportunidade, segundo o professor, os alunos 

iriam experenciar estratégias de adubagem orgânica e química, pois a importância 

de cada um e suas respectivas conseqüências já havia sido estudadas em momentos 

anteriores em sala. 

 Estive na referida aula logo mais à tarde, e o planejamento do professor 

seguiu conforme o organizado. Alunos dispostos de maneira equivalente nos dois 

canteiros, todos munidos com os materiais agrícolas, e a cooperatividade presente 

entre alunos-alunos e alunos-professor. A aula foi encerrada com o prenúncio de 

uma aula-passeio junto à horta comunitária, localizada no mesmo bairro, nas 

proximidades da escola. A notícia foi recebida com muita excitação por partes dos 

alunos, expressa por gritos e vibrações com braços para o alto. Ao mesmo tempo 

que alguns questionam: “professor Augusto, será que eu vou ver meu pai lá?” O 

professor responde: “talvez sim, talvez não...” O professor relata que por saber que 
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alguns pais de alunos da escola trabalham na horta comunitária ou têm canteiro de 

horta em casa, precisa conhecer melhor essa realidade, senão a sua prática fica 

descontextualizada, por isso a grande necessidade de ensejar essa aula-passeio.  

 Na quinta-feira, dois dias seguintes, logo às 7h40 da manhã, se inicia o 

transito dos alunos à horta comunitária. O percurso foi realizado por um micro-

ônibus que a direção solicitou junto à SEDUC/PI. Lá, o professor apresenta as 

diferenças entre as formas de adubação e irrigação dos vários tipos de horta 

(escolar, familiar e comunitária). Os alunos fazem questionamentos, tateiam o solo, 

conferem a água disposta nas garrafas pet em cada canteiro para irrigação – 

modelo de irrigação da horta comunitária –, mensuram canteiros, e 

listam/descrevem quantidade e qualidade de hortaliças ali produzidas. Alguns dos 

alunos, em seus diálogos, tentavam localizar os canteiros cultivados pelos seus pais, 

ao mesmo tempo em que se envaideciam ao indicar com o dedo o tamanho das 

alfaces e tomates, qualificando-os como grandes e bonitos, quando comparados aos 

de outros lugares.   

 

Ao encarar com atenção o planejamento realizado pela disciplina Horta Escolar, 

pode-se destacar com a constatação do professor presente no espaço da horta, preparando-a 

para o recebimento dos alunos. Na oportunidade, também mantinha o cultivo dos canteiros 

irrigado-os, e fazia a contagem de material - tipos de adubos e instrumentos específicos para o 

solo – relacionado às atividades a serem realizadas pelos alunos na aula que se seguiria. Tudo 

isso, seguindo uma seqüência lógica e relação direta com os conteúdos apresentados e 

discutidos em aulas antecedentes.  

 

FOTOGRAFIA 7: À esquerda, o professor preparando o canteiro da horta com a enxada: 

afofando a terra e dispondo o adubo em fileiras, de forma compatível com área a ser plantada. 

A atividade ocorreu anterior à entrada dos alunos na horta escolar; a seguir, já em frente aos 

seus alunos, o professor coloca-se como modelo atitudinal, ou seja, esclarece como revolver o 

adubo orgânico no canteiro, de modo que o ato possa ser reproduzido posteriormente pelos 

alunos; em aula realizada na horta comunitária, o professor apresenta as diferenças entre as 

hortas escolares, comunitárias e familiares, sobretudo no que diz respeito aos mecanismos de 

irrigação.   

 

  FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, e, por conseguinte, 

um momento de pesquisa e reflexão mediante as possibilidades e fertilidade da disciplina. A 
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complexidade deste trabalho não se restringe à sala de aula, pelo contrário, está diretamente 

vinculado a exigências sociais e à experiência de vida dos alunos.  

FARIA (1985); VEIGA (1988); e LIBÂNEO (2004) relatam que para o 

planejamento pedagógico/os planos docentes sejam efetivamente instrumentos para a ação 

devem ser utilizados como guia de orientação, apresentando, portanto ordem seqüencial, 

objetividade, coerência e flexibilidade.  

 Na aludida disciplina, o professor Augusto ao planejar sua aula prática, procura 

considerar possíveis ações e comportamentos dos alunos. E assim, visualizar ações 

pedagógicas que poderiam fomentar a interação entre os alunos e o trabalho cooperativo. 

Verifica-se, portanto, a coerência, que é justamente a relação que deve existir entre as idéias e 

a prática. É também a ligação lógica entre os componentes do plano.   

A dimensão da flexibilidade e da objetividade frente ao planejamento escolar do 

docente em questão são também compreendidas. A primeira aponta que no decorrer do ano 

letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando o seu trabalho; enquanto que na 

segunda, entende-se como a correspondência do plano com a realidade à que se vai aplicar. 

Dessa maneira, ambas as características são contempladas pela Horta Escolar. 

Com a horta, aquela primeira dimensão funciona de forma operacional. Ressalta-se, 

em especial, que a flexibilidade acaba sendo uma característica que é presente quase como 

uma sentença. Afinal, pelo fato de ser influenciada diretamente por questões climáticas e de 

aprendizado prático, bem como demandas genuínas de escolas públicas, como a carência – 

por vezes – de material didático. Conseqüentemente ser maleável é o caminho mais adequado 

e efetivo frente à circunstância adequada de aprendizados significados dos discentes.  

Diante disso, constata-se mais uma face significativa identificada em relação à 

objetividade. Pois na descrição da Nota de Campo 5, logo que a aula é encerrada com o 

anúncio sobre a aula subseqüente, informando que a mesma seria realizada junto à Horta 

Comunitária da região, com a qual muitos alunos já possuíam uma certa proximidade, quer 

seja por conhecimento direto do espaço, quer seja por familiares que trabalhem no mesmo. 

Neste caso, alguns dos alunos possuem pais que se dedicam ao cultivo da Horta Comunitária, 

provocando-lhes expectativas e motivações particulares frente ao aprendizado.   

Igualmente em considerações, por se tratar de uma escola da rede pública de ensino, 

ou seja, recebe recursos estatais, o auxílio ao transporte de alunos também deveria suceder de 

mesmo modo. E, para isso ocorrer fez-se necessário um agendamento prévio ao órgão 

competente da SEDUC/PI. Em suma, implicações que carecem de planejamento prévio, 
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atento e minucioso, principalmente contextualizado à realidade institucional e de seus 

respectivos alunos.  

Por último, é claramente visualizado nas descrições da nota de campo que a Horta 

Escolar agrega uma ordem seqüencial em seu planejamento. Pois, para alcançar os seus 

objetivos enquanto disciplina, faz uso de vários passos, como por exemplo, uma aula 

inicialmente teórica, seguida de aulas práticas, que se relacionam com as aulas de campo, e 

que se vinculam com outra aula teórica futura, como visto no relato de campo. E, do modo 

pelo qual é observada, a ação docente obedece a uma seqüência lógica e atraente aos alunos, 

por meio do qual os mobiliza ao conhecimento e a fazer relações com o mundo que os 

circunda, “instrumentalizando-os” como agentes vivos e participantes na vida social.  

De acordo com o percebido, o emprego dos recursos didáticos e o planejamento da 

ação docente articulam a atividade escolar e a problemática do contexto social no qual está 

inserida a escola Raldir Cavalcante. Fundamentadas, desse modo, em opções político-

pedagógicas, e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas – 

problemática social, econômica, política e cultural, que envolve a escola, os professores, os 

alunos, os pais, a comunidade, que interagem no processo de ensino.  

 

2.2.3 Métodos de ensino empregados 

 

Pode-se dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se 

organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em 

relação a um conteúdo específico. Eles regulam as formas de interação entre ensino e 

aprendizagem, entre o professor e os alunos, cujo resultado é a assimilação consciente dos 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e operativas dos alunos 

(LIBÂNEO, 2004). 

O autor ainda esclarece que  

 

a escolha e organização dos métodos de ensino devem corresponder à necessária 

unidade objetivos-conteúdo-método e formas de organização do ensino e às 

condições concretas das situações didáticas. Em primeiro lugar, os métodos de 

ensino dependem dos objetivos imediatos da aula: introdução de matéria nova, 

explicação de conceitos, desenvolvimento de habilidades, consolidação de 

conhecimentos, etc. Ao mesmo tempo, dependem de objetivos gerais da educação 

previstos nos planos de ensino pela escola ou pelos professores (LIBÂNEO, 

2004, p. 152). 
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em segundo lugar, a escolha e organização dos métodos dependem dos conteúdos 

específicos e dos métodos peculiares de cada disciplina e dos métodos da sua assimilação. Há, 

portanto, uma relação mútua entre os métodos gerais de ensino – comuns e fundamentais a 

todas as disciplinas – e os métodos específicos de cada uma. Assim sendo, não há método 

único de ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende dos conteúdos da 

disciplina, das situações didáticas específicas e das características sócio-culturais e 

desenvolvimento mental dos alunos.   

A disciplina Horta Escolar, por sua vez, apresenta caracterizações específicas, e, 

sobretudo implica uma grande variedade de atividades metodológicas viabilizadas. Dentre 

elas, algumas puderam ser observadas: aulas expositivas e dialogadas, sucedidas em sala de 

aula; atividades da horta escolar; experimentos práticos na horta – relações com outras 

disciplinas; visitas e aulas-passeio, desenvolvidas junto à horta comunitária, por exemplo. 

Para Simon (2002) a Horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades 

didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, 

proporciona uma grande variedade de alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, permite 

que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação ou compra e 

também se envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, 

o consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde. 

Há várias atividades que podem ser utilizadas na escola com o auxílio de uma horta, 

no qual o professor relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática a interdisciplinaridade 

com os seus alunos. A matemática pode ser um exemplo com o estudo das diferentes formas 

dos alimentos cultivados, além disso, o estudo do crescimento e desenvolvimento dos vegetais 

pode ser associado com o próprio desenvolvimento. Isto é, a importância da terra ter todos os 

nutrientes para que a semente se desenvolva em todo o seu potencial, livre de qualquer doença 

(MORGADO, 2006). Essas atividades também asseguram que a criança e a escola resgatem a 

cultura alimentar brasileira e, conseqüentemente, estilos de vida mais saudáveis. 

Ainda em relação à cultura alimentar, destaca-se que no Brasil, cada região apresenta 

uma cultura com características diferentes e isso está diretamente relacionado com seus 

hábitos alimentares. A vasta quantidade de frutas e hortaliças garante uma variedade de cores, 

formas, cheiros e nutrientes importantes para a qualidade da alimentação (MS, 2000). 

 

FOTOGRAFIA 8 - Aula de Horta Escolar: inicialmente o professor organiza os alunos de 

forma que fiquem à frente dos cinco canteiros da escola; a seguir recapitula quais conceitos 

serão trabalhados nas práticas; e posteriormente, descreve ações e delega funções a serem 
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realizadas pelos alunos; por último, na imagem à direita o desenvolvimento das práticas junto 

aos canteiros.  Para o referido momento, foram utilizados dois canteiros. 

  
 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

A disciplina em termos de metodologias de ensino sofre adaptações de acordo com a 

temperatura da cidade de Teresina, sendo que em determinados turnos, dias e períodos do ano 

apresenta temperaturas muito elevadas. Isso, é ocasionalmente prejudicial a exposição dos 

alunos ao nível de calor que existe no ambiente, resultante da ação dos raios solares. O 

professor fornece essa informação:  

 

Eu divido meus métodos de ensino seguindo muitas vezes com o clima daqui, 

como por exemplo, nesse período do ano é mais quente. No final do ano aqui em 

Teresina é sempre bem mais quente, não é? E eu trabalho com crianças de seis, 

sete, oito anos no máximo, eu não posso colocar essas crianças em campo todo dia. 

Aí eu tento dosar, mais aulas teóricas, aprofundar mais aulas teóricas. Até porque, 

um dos cadernos que são utilizados na disciplina, é justamente educação alimentar. 

Aí eu apresento mais essa parte teórica. Quando não, tipo, quando tá nublado, aí 

nós vamos à campo [horta da escola]. E no começo do ano até o meio do ano, a 

grande porcentagem das aulas é feita mesmo no campo, na horta, no canteiro da 

horta. 

Acabo mesmo indo pra sazonalidade, porque ali no Sol quente seria desumano. Eu 

não vou colocar uma criança de seis anos numa temperatura de trinta graus, né? 

Pra mim, que já sou adulto, é ruim, imagine pra uma criança, sem proteção de nada 

não é mesmo? (Augusto, Professor de Horta Escolar). 

 

Outros aspectos marcadamente específicos da Horta Escolar enquanto disciplina, 

correspondem à participação ativa dos alunos durantes as aulas, nos quais trazem experiências 

vividas no âmbito familiar para a escola. Os hábitos dos alunos conseguem ser expressos com 

maior dinamismo e facilidade pelas características práticas da disciplina.  

 
Muito interessante é quando eu começo as aulas de horta, os alunos dizem que não 

sabem mexer em nada de planta, mas ao mesmo tempo eles têm grande disposição e 

até na verdade já conhecem algumas hortaliças. Tudo isso ajuda em perguntas que 

fazem na hora da aula e das práticas. Eles fazem as aulas comigo e isso me 

encoraja a dar mais oportunidade a eles de participação. Já chegaram até a me 

ajudar na escolha das sementes e hortaliças, você acredita? A disciplina é muito 
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prática e o aluno pode ver as coisas mudando ao seu redor com o conhecimento que 

adquirem. (Augusto, Professor de Horta Escolar) 

 

Conforme o relato do professor, a horta escolar enseja com sua temática e suas 

características práticas momentos de aprendizado amplo, conjugando saberes anteriores e 

adjacentes à escolarização. Dessa forma a própria participação dos discentes na escolha das 

hortaliças ocorrendo de forma diversificada, garantindo uma grande variedade de cores, 

formas e, assim, diferentes nutrientes, além de ser um grande motivador lúdico das aulas, é 

instigante à capacidade investigativa e aprendizagem significativa.  

Sobre esse assunto, Morgado (2006) fortalece que a escolha das hortaliças bem como 

todo o processo de planejamento e execução da horta deve ser feita com a participação direta 

das crianças. As diferentes turmas devem podem ter uma escala de preparo, plantio e cuidado 

dos canteiros. Isso garante que elas se envolvam nos trabalhos e, além de modificar hábitos 

alimentares, elas também estarão obtendo informações diversas e administrando com 

responsabilidade um projeto da escola. Assim, a participação direta das crianças proporciona 

motivação para o trabalho e para o aprendizado.  

Destarte, é importante sempre considerar que a relação objetivo-conteúdo-método 

tem como característica a mútua interdependência (LIBÂNEO, 2004). O método de ensino é 

determinado por essa relação, mas também pode influir na determinação de objetivos e 

conteúdos. Em especial a matéria de ensino é o elemento de referência para elaboração dos 

objetivos específicos que, uma vez definidos, orientam a articulação dos conteúdos e métodos, 

tendo em vista a atividade de estudo dos alunos. Oportunamente, os métodos de ensino 

utilizados na Horta Escolar, como em qualquer outra disciplina, à medida que expressam 

forma de transmissão e assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de objetivos e 

conteúdos.  

Para entender melhor as aludidas considerações acerca da disciplina, assim como 

exemplificar alguns dos métodos de ensino ocasionados sob a atenção do professor Augusto, 

são listadas, a seguir, algumas atividades desenvolvidas pela Horta Escolar enquanto métodos 

operacionalizados durante as aulas. Sobretudo aqueles que foram observados em meio ao 

período de coleta de dados junto à disciplina, referente ao ano letivo de 2010.  

 

NOTA DE CAMPO 6: descrição de métodos de ensino observados 

Método: PLANEJANDO E ADMINISTRANDO UMA HORTA 

Desenvolvimento: Cada grupo se responsabiliza por um canteiro da horta. Em 

seguida, o professor orienta as crianças sobre plantio, formação de mudas, 

espaçamento entre as covas, irrigação, além de colheita e conservação das 

hortaliças para o consumo, ou seja, o professor supervisiona os alunos em todos os 
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passos descritos nesse manual. Tudo isso motiva as crianças a cuidar de seu 

canteiro, administrá-lo para que as hortaliças cresçam e estejam apropriadas para 

o consumo. Além disso, essa experiência reforça as qualidades de organização, 

planejamento, responsabilidade e o processo de promoção de saúde através da 

alimentação saudável. 

 

FOTOGRAFIA 9: Atividade de planejamento e administração da horta. No momento acima, 

o professor divide atividades equivalentes entre os alunos. A primeira imagem à esquerda, ele 

apresenta o modo correto de corte e posterior revolvimento da terra, enquanto que na imagem 

à direita, os alunos já efetuam as atividades recomendadas.  

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

 

Método: APLICANDO CIÊNCIAS E SAÚDE NO DIA A DIA DA HORTA 

Desenvolvimento: Um dos conceitos mais aplicados em ciências é o da cadeia 

alimentar. Por isso, o professor utilizou esse conceito e relacionou o papel da horta 

com o fornecimento de nutrientes do solo para as hortaliças e, posteriormente, o 

consumo das hortaliças fundamentais para a nutrição do ser humano. O professor 

divide a turma em grupos de trabalhos e determinou que cada grupo fosse responsável 

por explorar as qualidades nutricionais das hortaliças cultivadas. Dessa maneira, o 

mesmo tempo, o aluno é motivado a se alimentar da hortaliça para garantir os 

nutrientes ao seu corpo. Outro aspecto importante discutido nesta atividade foram os 

conceitos de variedade, combinação e moderação contidos na Pirâmide dos 

Alimentos. 

 

Método: APLICANDO MATEMÁTICA NO DIA-A-DIA DA HORTA 

Desenvolvimento: O período de colheita das hortaliças associado à matemática foi 

uma experiência positiva para ensinar aos alunos que a horta pode estar presente no 

cotidiano da escola. O professor, com uma tabela dos períodos das colheitas – 

apresentados em sala de aula – e com as noções de conjunto, mostradas na 

matemática, ensina aos alunos quais hortaliças que apresentam períodos de colheita 

comuns e diferentes. Posteriormente, a turma se organizou para o DIA DA 

COLHEITA, o qual os alunos colhem as hortaliças com o período comum. Vale 

destacar que as atividades de mensuração e cálculo junto aos canteiros também são 

muito freqüentes nesta parceria com a matemática.  

 

FOTOGRAFIA 10 - Imagens de início da colheita: a mensuração distal e proximal dos canteiros. Essa 

atividade foi realizada em dois espaços: horta escolar e horta comunitária. O fato ocorreu com o intento de 

oportunizar uma maior variedade de espaços de mensuração, pela distinção de medidas entre os canteiros, bem 

como pela variedade de produtos alimentícios, com suas respectivas sazonalidades de ambos os locais.  
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FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Método: FESTIVAL (DIA) DA COLHEITA 

Desenvolvimento: A escola, por meio da disciplina, convida as famílias para 

participarem do momento simbólico da primeira colheita. Os alunos foram 

responsáveis por apresentar o projeto desenvolvido com a horta, suas etapas e 

objetivos. Adiante, com a parceria das cozinheiras da escola, foram preparados 

alguns pratos com os produtos colhidos, com a finalidade de que todos pudessem 

provar, e ao término, cada família interessada levou uma pequena amostra dos 

produtos colhidos para sua casa. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 11 - Alimentos colhidos e preparados na escola para experimentação: salada 

de tomates, pepinos e pimentão, ao molho de limão e vinagre; e amostra de produtos a serem 

levados pelas famílias para casa: cebolinha, coentro e alface.  

 
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Método: PREPARANDO O CARDÁPIO DE NOSSA MERENDA ESCOLAR 

Desenvolvimento: A partir do momento que os produtos cultivados comecem a 

estar prontos para a colheita cada turma de alunos ficou responsável por preparar o 

cardápio semanal da merenda incluindo os produtos disponíveis. Nesta atividade 

além do resgate de receitas locais, os conceitos da Pirâmide Alimentar puderam ser 

reforçados e implementados.  Esta atividade sucedeu no decorrer de um mês letivo, 

mais precisamente no mês de agosto, em comemoração ao aniversário de Teresina.  
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FOTOGRAFIA 12 - Momentos característicos do desenvolvimento da atividade: observação 

dos produtos disponíveis; recapitulação de conceitos da Pirâmide Alimentar; e 

análise/elaboração do cardápio da merenda escolar.  

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Método: COZINHA EXPERIMENTAL NA ESCOLA 

Desenvolvimento: A pesquisa de receitas de preparações de hortaliças foi outra 

atividade feita com os alunos para estimular a adoção de hábitos alimentares e 

estilos de vida saudáveis. Após o dia da colheita, os alunos trouxeram de casa uma 

receita com as hortaliças colhidas neste dia. Em seguida, o professor faz um 

concurso na sala para escolher com os alunos, a melhor receita para ser preparada e 

saboreada pela turma na cozinha da escola. Nessa atividade, o professor abordou 

todos os passos para o cultivo da hortaliça e reforçou a sua conservação e higiene, 

descritas durante aulas anteriores, fundamentais para a elaboração de um prato 

saboroso e nutritivo. 
FOTOGRAFIA 13 - Ilustrações com as etapas da atividade desenvolvida pela disciplina na 

escola: colheita de produtos da horta; higienização dos alimentos; preparo dos alimentos 

conforme indicações das receitas trazidas pelos alunos.  

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Assim sendo, como foi possível observar nas descrições de alguns métodos de ensino 

utilizados pelo professor de Horta Escolar, tem-se o alimento como tema e a horta como 

espaço de experimentação. Por conseguinte, o professor da disciplina pode desenvolver várias 

temáticas e atividades integradoras dos vários campos de conhecimento, que, certamente, são 
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geradoras de novas aprendizagens. Um exemplo disso tem-se: Português, Artes, Ciências, 

História, Geografia, Línguas, Matemática, entre outros.  

Com isso, também é constatado que se trata de uma disciplina com caráter agregador 

das demais disciplinas presentes no Projeto Político Pedagógico, no currículo escolar do 

CEFTI Raldir Cavalcante. No discurso do professor da disciplina adiante, isso também 

emerge:  

 

A disciplina de Horta dá abertura pra muitas outras disciplinas. Como por 

exemplo... Estar vendo o que em ciências que eu posso adequar à minha disciplina 

aqui? Estar vendo o que em matemática que eu posso adequar? Eu nunca posso 

estar além do conhecimento que eles já tiverem adquirido, senão vai ficar um 

pouquinho dificultoso o aprendizado deles. Eu tento adequar ao que eles já estão 

tendo naquele meio de aula. Tão vendo tais números, ali eu já vou entrar com isso 

pra eles medirem... [...]  

[...] Tento aproximar, já funciona aí até como reforço, porque já vão vendo e 

aprendendo, não é? E nesse sentido eles vão pensando: „Pra quê que eu to 

aprendendo isso? Ah, lá na horta eu tô usando. Pra quê que eu to aprendendo a 

medir? Ah lá na horta eu vou ter que medir um canteiro. Pra quê que eu vou ter que 

aprender quantidade, peso? Ah, lá eu tenho que pesar semente pra usar no 

canteiro‟. E por aí vai. Até aquela coisa das palavras novas, que eles estarão vendo 

no dicionário. Isso é importante. (Augusto, Professor de Horta Escolar) 

 

. 

 

 

Ao entender o currículo como toda prática desenvolvida no espaço escolar que 

contribui na formação integral do educando, compreende-se que não existem atividades 

extracurriculares. Ou seja, considerando o currículo real, que denota o que se faz na prática, 

em detrimento do currículo oficial, determinado nos programas, consideramos que todas as 

experiências legitimadas pela escola é currículo.  

 

FOTOGRAFIA 14 - Atividade da disciplina de Horta Escolar, em visita à horta comunitária 

do bairro, realizada em conjunto com Dora, professora polivalente do 2º ano do Ensino 

Fundamental da escola Raldir Cavalcante.  
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FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Nesse sentido, o estudo do currículo possibilitará ao grupo de educadores a 

reestruturarem o planejamento do fazer pedagógico na construção de um currículo que 

concilie os conhecimentos científicos com os princípios éticos, valores culturais e sociais, 

objetivos do educando, estruturas sociais, saberes não formais, estratégias pedagógicas, enfim, 

elementos que perpassam a formação do educando, buscando traduzir na prática pedagógica 

um currículo: flexível, dialógico, valorizador da cultura, do patrimônio histórico e cultural, 

ressignificador do tempo e do espaço da escola, dinâmico, contextualizado, absolutamente 

comprometido com a aprendizagem de todos (MOREIRA; SILVA, 2005).  

Essa concepção favorecerá o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

contextualizadas e interdisciplinares. A disciplina de Horta Escolar, por sua vez, oportuniza 

aos educadores a (re)construção do currículo na unidade escolar por meio do qual objetiva-se 

promover ao educando a formação de uma consciência crítica ambiental e alimentar, que lhe 

permita compreender e intervir na sua realidade, contribuindo na construção de uma 

sociedade sustentável. 

Em análise, os principais métodos de ensino empregados no CEFTI Raldir 

Cavalcante pelo professor, envolvendo a horta no trabalho de educação ambiental e alimentar, 

foram: conhecimento, cultivo e consumo de diversas plantas (hortaliças, medicinais, 

condimentares e raízes); confecção de materiais educativos (pesquisa de receitas, cartazes, 

pinturas e textos coletivos); atividades lúdicas (criação de personagens e apresentação de 

teatros); reciclagem de resíduos sólidos (coleta seletiva e oficinas de reciclagem artística); 

oficinas culinárias (utilização dos alimentos colhidos na horta); mutirões com a comunidade 

escolar para a manutenção do ambiente da horta; visitas a centrais de distribuição de produtos 

agrícolas (horta comunitária). 

O conhecimento e a ação participativa na produção e consumo principalmente de 

hortaliças (fonte de vitaminas, sais minerais e fibras) despertam nos alunos mudanças em seu 

comportamento alimentar, no qual segundo TURANO (1990) estendem-se atingindo a família 

e toda a comunidade envolvida. Essa relação direta com os alimentos também contribui para 

que o comportamento alimentar das crianças seja voltado para produtos naturais e saudáveis, 

oferecendo um contraponto à ostensiva propaganda de produtos industrializados e do tipo 

fast-food.  

É possível dizer que o que se aprende na escola deve ser o reflexo do que se vive na 

vida, sob pena de a escola não guardar sentido algum para os que dele usufruem. Assim 
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sendo, o maior impacto originado do distanciamento entre a escola e a realidade social seja a 

multiplicação de uma série de tensões e conflitos entre professores e educandos, associada aos 

indicadores de evasão, repetência e insucesso escolar, além das manifestações contundentes 

de indisciplina e insatisfação (MAKARENKO, 1980).  

Diante desse outro olhar sobre o currículo não há atividades extracurriculares. Todas 

as atividades propostas pela escola são curriculares, uma vez que, de um modo ou de outro, 

todas contribuem para a formação dos educandos. 

 

2.2.4 Relação professor-aluno-família e horta escolar  

  

A interação professor-aluno, nas palavras de LIBÂNEO (2004, p.249) “é um aspecto 

fundamental da organização da „situação didática‟, tendo em vista alcançar os objetivos do 

processo de ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidade”. 

Porém, ela não corresponde ao único fator determinante da organização do ensino, muitos 

outros também são considerados, inclusive, já citados em ocasiões diferentes neste trabalho.    

As relações interpessoais são essenciais ao desenvolvimento do homem. A 

socialização se define em um sentido amplo como o processo de transformação que é sofrido 

como conseqüência de sua interação com outras pessoas com as que se relacionam de alguma 

maneira.  

Em se tratando da disciplina Horta Escolar, diante de sua experiência na educação do 

gosto alimentar dos alunos, é verificável que esta é um instrumento lúdico pois auxilia os 

educadores na tarefa de conscientização quanto à necessidade de práticas alimentares mais 

saudáveis. E ainda, quanto ao fortalecimento das diversas culturas regionais do país e das 

possibilidades de aproveitamento integral dos alimentos a serem consumidos. 

Em toda essa mencionada totalidade de aquisição de habilidades e aprendizados, as 

interações estabelecidas na relação professor-aluno, tendo como panorama a horta escolar, 

propiciam formas de relacionamento menos formais e de maior proximidade entre os 

envolvidos. Reforçadoras, portanto, de relações menos hierarquizadas entre professor e 

alunos, bem como promove diálogos fluídos, que favorecem a transmissão de conhecimento, 

como pode ser visualizado a seguir na nota de campo.  

 

NOTA DE CAMPO  7:  

Estava em sala, acompanhando a aula de Horta. Era uma quarta-feira, 

tinham passado poucos minutos após as 9h, e o professor Augusto seguia sua aula 

no 2º ano mediando uma discussão sobre „alimentos industrializados‟ versus 



72 
 

 
 

„alimentos naturais‟. De início, provoca bastantes perguntas por parte dos alunos. 

O professor segue escrevendo tópicos teóricos no quadro sobre pontos positivos e 

negativos, polarizando assim lugares bem definidos entre ambos os perfis de 

alimentos. “Alimentos industrializados em sua maioria, por terem muitas 

substâncias para conservar, podem em longo prazo não fazer bem à saúde, 

enquanto que alimentos naturais como frutas, verduras e hortaliças, fazem muito 

bem à saúde... e ainda mais aqueles que a gente conhece bem de onde vêm, como no 

caso uma horta que cultivamos”, explica o professor.  

As explicações continuavam, intercaladas e motivadas por vários exemplos 

dos alunos, quando identificavam alimentos para cada um dos grupos. Ao passo que 

o professor é questionado por uma aluna, Fernanda, que aponta para a “lata de 

lixo” da sala e diz: “mas tio, o senhor fala isso dos alimentos e o nosso lixeiro é 

uma caixa de Sadia, e Sadia é da caixinha, ninguém planta”. O professor se 

assustou com o comentário e sorriu, como se estivesse muito surpreso com a 

análise, titubeou um pouco e tentou explicar, relatando que o alimento não faz bem, 

mas está ali na escola e não sabia o porquê... A aluna não pareceu satisfeita com a 

resposta, mas abaixou a cabeça e continuou a fazer anotações em seu caderno. Com 

isso, o professor com rapidez tenta retomar a discussão do momento anterior, mas, 

é incitado por outro questionamento, mas dessa vez por Paula: “tio e o petisco que 

eu trouxe hoje, é ruim pra saúde?”. Naquele momento, o professor valoriza a fala 

da aluna e pede o saco de petisco para dar uma olhada. Com isso, explica que em 

todo produto que vem de uma indústria tem um quadro no verso apresentando as 

substâncias que tem no alimento, e assim, todos podem saber as propriedades e 

avaliar se quer mesmo consumir aquilo ou não. A seguir, o professor fortalece a 

recomendação aos alunos, enquanto Paula levanta a mão e com insatisfação, faz 

outra pergunta: “ah tio, mas é pra comer o petisco ou não? Isso o senhor falou, 

falou, mas não disse se pode ou não!”. O professor recebe o questionamento com 

um sorriso, olha para a aluna e diz: “Eu não recomendo! Faz mal á saúde, nele tem 

muita coisa que não serve pro bem, sem falar que aqui na escola tem comida bem 

melhor!”. Por coincidência ou não, a coordenadora pedagógica surge na porta sala 

convidando a todos para a merenda. O professor se despede dos alunos, e estes, por 

sua vez, se levantam em direção ao corredor, enquanto que Paula guarda o pacote 

de petisco em sua mochila. Nesse dia, durante a observação, nem tomei cajuína.  

 

FOTOGRAFIA 15 - Registros de dois momentos significativos durantes aulas de Horta 

Escolar: no primeiro, enquanto o conteúdo da aula sobre alimentação saudável é exposta 

enfocando „alimentos industrializados‟ versus „alimentos naturais‟, o professor é questionado 

sobre a „lata de lixo‟ da sala, que é uma caixa da marca de alimentos Sadia; ao passo que no 

segundo momento, o professor esclarece dúvidas de aluna que apresenta um petisco, lanche 

que trouxe para a escola neste dia.    

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 
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As interações promovidas entre professor de horta e seus alunos, conforme visto na 

experiência descrita na Nota de Campo 7, é de significativa proximidade. No qual se é 

possível constatar com os próprios questionamentos apresentados pelos discentes em sala, 

como a exemplo da aluna Fernanda, quando se referia à “lata de lixo” da escola, sugerindo 

uma aparente contradição entre o discurso apresentado pelo professor e um “posicionamento” 

de escolha/preferência manifesto pela escola quanto ao reaproveitamento de uma embalagem 

de alimento utilizada, que possivelmente „a escola consumiu‟. 

Não obstante, a inquietação manifesta por Fernanda, ainda suscita outra concepção, a 

de que aquilo que é apresentado pela escola é o correto. Por isso o seu questionamento, ao 

solicitar esclarecimentos por parte do professor. Muito embora, mesmo assim, ainda é 

constatada credibilidade à escola, na figura do professor, quando o mesmo é colocado em 

confronto com a informação que transmitia “alimentos industrializados podem provocar mal à 

saúde” versus mensagem que está por traz de “uma caixa de alimento industrializado é 

utilizado como lixeiro da escola”. No qual, adiante a referida aluna, mesmo não agindo 

aparente e plenamente satisfeita, manifesta-se conformada ao abaixar a cabeça e tomar nota 

do conteúdo e da respectiva afirmação do professor de horta.  

Por outro lado, em circunstância posterior, Paula, conforme o descrito na nota de 

campo, apresenta o lanche que trouxe e questiona ao professor quanto ao fato de ser 

industrializado, é benéfico ou não à saúde. O professor faz referências ao quadro nutricional 

presente na embalagem do alimento com a caracterização das substâncias que o contém. 

Entretanto, a informação não é apreendida pela aluna, no qual pede mais uma vez avaliação 

do professor, que responde recomendando a merenda da escola, em detrimento daquela que a 

aluna trouxe, por ser industrializada e pelo fato de que ninguém ali conhecia o cultivo e 

preparo daquele alimento, ao contrário do que ocorre com os alimentos vindos da horta, por 

exemplo.  

À frente, com a opinião do professor exposta, sobretudo comparando com alimentos 

próximos à realidade da aluna e em referência a temas anteriormente discutidos em classe, 

Paula guarda seu lanche trazido de casa e se dirige para o refeitório da escola. Dessa maneira, 

a atitude de Paula corrobora com a opinião do professor, fazendo escolhas e consolidando 

aprendizados anteriores com os da referida aula.  

É importante que a escola compreenda que o conjunto de atividades que ela oferece à 

sua comunidade coopera para a formação de pessoas, nas múltiplas dimensões que a 

constituem. Por isto, faz-se necessário que os assuntos da escola sejam bastante amplos, 
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contextualizados, vinculados à realidade local e abordados na forma mais concreta possível, 

para que possam, de fato, permitir aprendizagens. 

Esse conjunto de atividades não diz respeito somente aos conteúdos que são 

trabalhados na escola e em sala de aula. Em outras palavras, configura-se como uma 

concordância com os autores que compreendem que os educandos que passam pela escola não 

apreendem somente aquilo que os professores ensinam em sala de aula, de forma explícita. 

Eles aprendem muito com o que vêem, com o que ouvem, com o que todas as oportunidades 

de experiências às quais têm acesso (MAKARENKO, 1980).  

Esse processo de aprendizagem da cultura e dos alimentos possui significativo valor 

enquanto bem histórico, social e cultural, e vão sendo consolidados ao longo do 

desenvolvimento dos indivíduos e de suas relações com o ambiente. Montanari (2008) relata 

que a comida é cultura quando produzida, preparada e consumida. Dessa forma “por meio de 

tais percursos, a comida se apresenta como elemento decisivo da identidade humana e como 

um dos instrumentos mais eficazes para comunicá-la” (MONTANARI, 2008, p.16).  

Com isso, compreende-se que essas trocas e relações estabelecidas durantes as aulas 

de horta quanto à predileção e escolha dos alimentos interferem, sim, como um arbitrário 

cultural que legitimará um futuro gosto alimentar construído pelos alunos (BOURDIEU, 

2007).  

O referido autor ainda discute que os espaços sociais – como, por exemplo, a família 

e a escola – são lugares de produção de competências que podem contribuir para o julgamento 

do gosto e da estética, embora haja uma distinção de legitimidade entre ambas. A escola pode 

certificar a formação do aluno de maneira regulamentada e institucionalizada, enquanto que a 

formação social, na base das interações sociais da família, amigos e vizinhos, não atesta em 

documento a formação, mas enriquece o potencial de julgamento, e reflete na distinção, 

inclusive destes gostos alimentares.  

Destarte, têm-se como destaque os agentes sociais, ou seja, os conjuntos de "atores" 

com os que de alguma maneira se relaciona um individuo. De acordo com Del Prette (1998) 

os principais agentes sociais são: a família, a escola, os grupos de iguais e os meios de 

comunicação de massa. 

Através da comunicação e da observação do grupo social que rodeiam, os indivíduos 

aprendem comportamentos visíveis, mas também interiorizam pensamentos, crenças, acerca 

de si mesmos e do mundo que os rodeia. A instituição familiar em interação direta ou indireta 
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com a escola, com as disciplinas, atua de maneira bastante favorável à ampliação dos 

aprendizados discente. 

Na família começa o processo de aprendizagem e interiorização das pautas sociais. 

Por isso, costuma ser o agente socializador onde tem lugar às relações mais profundas e 

persistentes. Por conseguinte, as experiências familiares possuem grande influencia sobre as 

pessoas de um modo geral, e assim não seria diferente daquelas em vida escolar.  

Para refletir um pouco mais a respeito das interações que a disciplina de Horta 

Escolar – representada pela figura do professor – desenvolve com os alunos e suas respectivas 

famílias, seguidamente é ensejado um relato ilustrativo desse tema junto ao cotidiano das 

aulas.  

  

NOTA DE CAMPO  8:  

Era uma manhã de quinta-feira, o intervalo para merenda e recreação tinha 

encerrado. O dia estava muito quente, eram 41ºC de temperatura, já havia tomado 

umas duas ou três canecas de cajuína, com a tentativa de enfrentar o calor.  

Todos os alunos agora em sala e o professor, após seus cumprimentos 

rotineiros, inicia seus primeiros escritos no quadro. Janaína, ladeada por Carla, 

ambas alunas do 3º ano, se dirigem até o professor em sua mesa, apresentando-lhe 

o caderno com anotações de dúvidas, encaminhadas pela mãe de Janaína. Dona 

Joana, perguntava ao professor sobre as propriedades medicinais das plantas noni 

e melissa, pois soube que a escola – por meio dos alunos de horta escolar – estava 

cultivando as duas em canteiro. Em sua pergunta, Dona Joana enfatizava sua 

curiosidade em torno da planta noni, alegando que tinha ouvido muito falar que a 

mesma atuava na prevenção do câncer, assim como auxiliava na atenuação de 

casos já diagnosticados. 

Com a leitura das perguntas, o professor esclareceu, em caráter de 

recapitulação aos alunos, que o noni possui substâncias que atuam no organismo 

como um dilatador dos vasos sanguíneos, implicando maior oxigenação do cérebro, 

que faz auxiliar em atividades que envolvem a memória, por exemplo. Muito 

embora, ainda destacou que ainda carecem de maiores pesquisas para avaliar 

sobre suas contribuições para o câncer. A seguir, esclareceu sobre a melissa acerca 

de seu potencial sedativo e contra a dor. Com isso tomou posse do caderno de 

Janaína, e escreveu uma resposta à Dona Joana, elucidando com as informações 

solicitadas. 

A aluna, Carla, que estava nesse tempo ali em prontidão à mesa do 

professor, apresentou também o seu caderno com duvidas de sua mãe, Dona 

Mirian, também dirigidas ao professor Augusto. Entretanto, os pedidos eram sobre 

como melhor cultivar o coentro e a cebolinha nos canteiros de sua casa, pois 

percebia que eles não estavam tão graúdos e vistosos como os cultivados na escola 

e na horta comunitária. Dessa vez, o professor escreveu algumas indicações no 

caderno de Carla primeiro, e depois foi ao quadro apresentar com desenhos, as 

possibilidades de cultivo de hortaliças nos canteiros familiares. Pontuou sugestões 

sobre as adaptações que devem ser feitas quanto às instruções dadas em sala para a 

horta escolar – que não são muitas, segundo o professor – às hortas familiares. Os 

alunos fizeram anotações, copiaram os desenhos e esquemas didáticos de „passo a 

passo‟ do cultivo do canteiro. O professor prosseguiu as explicações, encerrou a 

aula informando aos alunos que seus pais estavam convidados também a vir à 

escola conhecer melhor a horta escolar e também a colaborar com a disciplina.  
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FOTOGRAFIA 16 - À esquerda, o professor recebe pedidos dos pais dos alunos para orientá-

los sobre o cultivo de algumas hortaliças como o coentro e a cebolinha, da mesma forma que 

acerca de benefícios de plantas medicinais cultivadas na escola, como o noni e a melissa; 

Enquanto que à direita, em momento posterior, o professor desenha no quadro modelos de 

canteiros que podem ser cultivados pelos pais dos alunos em suas residências. 

 
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

As interações entre as famílias da escola com a disciplina Horta Escolar, de acordo 

com o relatos presentes na Nota de Campo 8, ocorrem de maneira muito semelhante àquela 

apresentada nas relações entre professor e alunos, ou seja, sucedem de forma natural, 

espontânea e fluida.  

Os assuntos abordados durante as aulas de horta chegam a casa, até os pais dos 

alunos. E levam consigo informações, esclarecimentos e instruções bastante relevantes para a 

saúde e bem-estar da família, e, sobretudo acerca de uma constituição de hábitos alimentares 

mais saudáveis. Vale destacar que esse mesmo movimento de conhecimentos no âmbito da 

horta e da alimentação, faz ainda o percurso contrário, no qual as famílias procuram a 

disciplina, com o intento de adquirir novos aprendizados.  

 Em observação à narrativa da nota de campo, têm-se duas situações representativas 

das interações familiares frente aos aprendizados subsidiados pela horta escolar. Uma 

primeira, na qual é pedido um esclarecimento sobre as propriedades medicinais de duas 
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plantas, o noni e a melissa. Além do acompanhamento dos familiares quanto aos temas 

estudados, representa contigüidade e interesse direto pelo assunto. 

 Em outra situação ilustrada, Dona Mirian, mãe de aluno, em pedido descrito no 

caderno da filha, pede orientações para o melhor cultivo de hortaliças em sua residência, no 

canteiro que cultivara. Tal atitude pode se caracterizar como uma observação direta de como 

os conhecimentos, ditos escolares, podem contribuir para solução de problemas cotidianos no 

âmbito social, sendo multiplicáveis aos mais diversos grupos sociais nos quais as práticas 

alimentares se façam presentes.  

Para Morgado (2006) a horta propicia que os educandos construam conhecimentos e 

habilidades que lhes permitam produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de 

forma adequada, saudável e segura, contribuindo com a inserção de mais legumes e verduras 

na alimentação escolar e na vida familiar. 

Por conseguinte, a disciplina, quando relacionada diretamente com a educação do 

gosto alimentar, sobre a perspectiva direta do discurso familiar, pode ser representada tanto 

como uma instrutora, como também de redefinidora de práticas alimentares, como 

exemplifica o relato de uma mãe em seguida.    

 

O professor falou que a pessoa tem que comer bastante verdura pra não 

adoecer, foi uma coisa assim, né? Aí ele [o filho] teve lá dando umas explicações, 

falando que o professor teve orientando que tem que comer alface, que tem que 

lavar bem lavada, tem que botar vinagre. Aí ele disse: „Mãe, do jeitinho que a 

senhora faz aqui. A senhora pega, lava e coloca com a água e com o vinagre‟... E aí 

foi confirmando coisa que eu já fazia certa, foi muito bom! 

Eu percebo mudança no jeito de meu filho comer, porque eu acho que ele 

está comendo melhor e mais coisas. Hoje come umas verdurinhas. Antes ele ficava 

dando trabalho pra comer fruta e coisas verde. Já depois que ele começou a estudar 

aqui na escola, ele passou a fazer uma refeição melhor. 

Aí eu vi que ele tava aumentando a comida dele, ele tava mais quieto pra fazer a 

refeição e eu aumentando mais a comida dele, botando coisas diferentes das que ele 

comia. E já não está tão assim, tirando, separando muito a comida pra ele comer. 

Ele foi me pedindo frutas, verduras, umas coisas novas, e eu fui misturando com as 

coisas que a gente já comia, com os temperos de sempre. Aí fomos todos comendo. 

E então eu acho que aquele estudo está sendo assim um incentivo não só pra ele 

saber das coisas, mas assim também na alimentação dele e de nós de casa. (Dona 

Diana, mãe de aluno do 4 ºano do Ensino Fundamental) 

 

No mesmo ambiente escolar, convivem crianças e pré-adolescentes que já trazem 

uma rica experiência sobre a produção de alimentos. Muitas vezes moram no campo ou 

convivem mais proximamente com a agricultura, e, no caso da escola Raldir Cavalcante, a 

horta comunitária. Esses estudantes têm muito com o que contribuir na implantação e 

manutenção da horta, e esta uma boa oportunidade para professores e colegas conhecerem 



78 
 

 
 

suas experiências e valorizá-las. A exemplo disso, o relato ilustrado por Dona Diana, que 

aliou os conhecimentos e aprendizados de seu filho na escola com aqueles saberes 

gastronômicos e predileções familiares quanto aos alimentos, tendo como produto um 

cardápio mais completo e saudável.   

Para Bourdieu (2007) o gosto por algum cardápio ou por uma receita desenvolvida e 

passada de geração em geração, são habitus, práticas socialmente percebidas, classificáveis e 

reproduzidas. Esses hábitos de vida legitimados são reflexos do capital social herdado dos 

pais e da família unidos na relação estreita com o capital escolar, adquirido durante a 

formação educacional legitimada pelos diplomas emitidos pelas instituições escolares. 

Desse modo, o habitus que as pessoas possuem como, por exemplo, do cardápio 

alimentar, segundo o autor, são produzidos pelas condições econômicas e sociais geradoras de 

dispositivos de distinção, por meio das variadas classes sociais que se constituem em valores 

simbólicos associadas ao gosto. 

A desinformação não é uma questão menor, de pequena relevância; ela implica na 

formação de pessoas sem a necessária compreensão de que o homem e a mulher são 

produtoras de sua história; de que a sociedade é constituída daquilo que o conjunto de seres 

humanos, pelas várias gerações, vão criando como cultura. 

A ausência da informação é um elemento que modifica a história das pessoas, uma 

vez que não favorece a percepção do valor do trabalho, do homem, do outro, do planeta. Sem 

esse conhecimento, sem essa reflexão a escola terá dificuldade em provocar em cada 

educando o necessário desejo de produzir, de criar e de se responsabilizar pelo destino da 

humanidade.  

 

A horta, ela tem esse poder, dependendo de como essa horta vai ser 

trabalhada. Uma coisa é você ter uma horta e o aluno participar dessa horta, o 

aluno ter a fundamentação teórica do que é a horta. Outra coisa é você ter só a 

horta de enfeite, que ali é como uma vitrine que ele não vai ter acesso. Então se for 

uma horta na qual ele tem conhecimento, na qual ele vai trabalhar com essa horta, 

você pode incentivar ele ter o gosto pela alimentação, porque ele vai saber como foi 

produzido e ele vai sentir gosto por aquela alimentação. Tipo assim, uma alface, 

você compra no supermercado, você vai comê-la e você acha sem graça. Quando é 

na horta por aquele cheiro, por aquela maneira, então você vai sentir um outro 

sabor por aquilo ali. 

Eu acho fundamental a horta e ela pode incentivar tanto que os alunos começassem 

a ter uma horta em casa, um jarrinho de uma hortaliça em casa, um canteiro em 

casa, um jarro de alguma coisa em casa, porque isso quando você é sensibilizado, 

leva pra sua casa, para os seus costumes, para a sua vida. Então eu acho que a 

horta pode ter esse caminho, de conduzir os alunos para a autonomia e o cuidado 

de si mesmo e daqueles que convive. E por uma contrapartida você vai estar 

ajudando o meio ambiente e a conscientização das demais pessoas. (Prof. Cláudio, 

Diretor do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos) 
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Na fala do diretor da escola, é presente uma concepção da horta escolar atribuindo-

lhe grande força de aquisição de valores humanos e sociais, em especial suas potencialidades 

de aprendizado pessoal e de seu grupo familiar, assim como em uma circunferência bem mais 

ampla, multiplicando os conhecimentos ali construídos ao meio ambiente e fomentando o 

comportamento socialmente mais responsáveis 

Em uma sociedade dinâmica como a do Brasil atual, alguns valores e informações 

acabam passando despercebidos no cotidiano da família. Poucas crianças, principalmente nas 

grandes cidades, sabem que é o agricultor que planta, cultiva e colhe o milho, o feijão, o arroz 

e outros alimentos.  

Muitas crianças convivem com a informação que todos os brasileiros têm acesso a 

tudo aquilo a que elas vêem em suas mesas. Desconhecem, por exemplo, as dificuldades do 

homem do campo em plantar e colher, a influência da chuva para a garantia do alimento no 

supermercado, entre outras questões. Por vezes, não sabem a dificuldade do trabalhador em 

conseguir levar o alimento à mesa para os filhos; não pensam em milhares de crianças no 

Brasil e no mundo que não têm uma alimentação sistemática, com a qualidade necessária de 

refeições.  

Para fins de análises das variadas construções presentes nas relações “professor-

aluno-família e Horta Escolar”, substancialmente, podem ser consideradas algumas 

características gerais dessas interações estabelecidas durante as aulas, a saber:  a valorização 

da aula como meio educativo, subsidiando por meio da horta formar as qualidades positivas 

de personalidade dos alunos; o desenvolvimento das possibilidades de aproveitamento escolar 

de todos os alunos – e conseqüentemente seus familiares –, diferenciando e individualizando 

o ensino para atingir níveis relativamente iguais de assimilação da matéria; e, a condução do 

trabalho docente na classe, dispensando atenção e cooperatividade, tendo em vista a formação 

do espírito de coletividade, solidariedade e ajuda mútua, sem prejuízo da atenção às 

peculiaridades de cada aluno. 

 

2.2.5 A avaliação do aprendizado com a horta escolar  

 

A experiência de ensino realizada pela Horta Escolar, como em toda e qualquer 

disciplina requer avaliação. Avaliar é determinar a valia ou o valor de, apreciar o 

conhecimento de, recolher a força de, estimar, calcular, organizar... No fundo um processo 
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que implica aplicar juízos de valor e tomar decisões acerca de alguma coisa. A avaliação 

escolar, por sua vez, diz respeito a uma tarefa relevante e permanente do trabalho docente 

(LUCKESI, 2003).   

Como prática formalmente organizada e sistematizada, a avaliação no contexto 

escolar realiza-se segundo objetivos escolares implícitos ou explícitos, que, por sua vez, 

refletem valores e normas sociais. Segundo Villas-Boas (1998, p. 21), “as práticas avaliativas 

podem, pois, servir à manutenção ou à transformação social”. Ainda para a referida autora, a 

avaliação escolar não acontece em momentos isolados do trabalho pedagógico; ela o inicia, 

permeia todo o processo e o conclui.  

Não obstante, a avaliação do aprendizado realizado junto à disciplina Horta Escolar 

funciona de forma bem particular, como ilustra o professor da disciplina.  

 
Assim, por ser a Horta Escolar uma disciplina muito nova no currículo e nas 

escolas piauienses, a gente acaba não fazendo uma aplicação de prova, uma 

avaliação no modelo mais tradicional. Eu percebo que meus alunos aprendem 

mesmo é observando a realização das atividades, nas aulas de campo, nas aulas 

práticas. O que eu dei na teoria em sala de aula eu vou ver se eles estão fazendo em 

campo. Quando tem um bom manejo dos materiais, quando seguem as instruções e 

conceitos... Aí eu tento por aí avaliar se está ou não sendo satisfatório o 

aprendizado deles. Outro item que eu presto atenção é o próprio retorno das 

famílias, quando dizem que os filhos estão aplicando os conhecimentos da disciplina 

em casa. (Augusto, Professor de Horta Escolar). 

 

A disciplina Horta Escolar está em funcionamento no CEFTI Raldir Cavalcante 

Bastos há pouco tempo, desde agosto de 2008. Sua inserção no currículo da escola teve seu 

início, conforme pontuado anteriormente, com a chegada do Programa Mais Educação. No 

pronunciamento do professor, esse pouco tempo de vigência da disciplina na escola, bem 

como o pouco parâmetro que tem quanto a experiências em outras escolas o fez efetuar uma 

escolha muito própria quando aos procedimentos avaliativos da disciplina. 

Quanto a esses, Augusto pontuou que avalia os aprendizados da Horta Escolar por 

meio de dois indicadores: um deles, referente à própria observação dos ganhos autonômicos 

dos alunos e suas respectivas aplicações de conhecimentos teóricos diante das aulas; o outro 

indicador equivale aos momentos em que constata a aplicação dos conhecimentos de seus 

alunos em outros espaços, como o familiar, citado pelo mesmo, no qual as famílias podem 

relacionar aprendizados práticos percebidos pelos seus filhos.  

 
 Frutas ele não comia, nem salada. Ele hoje tem outros incentivos. Agora o 

Fernandinho [nome do filho] só veio gostar de alimentação assim balanceada, 

agora depois da escola. Com o incentivo da escola deu certo, porque conforme o 

incentivado por nós em casa, ele não gostava. Assim, eu dava uma fruta a ele, 
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mamão, maçã, essas coisas, nada ele comia. Mas como é que era a mamãe que 

oferecia ele nem triscava! Não comia, porque não comia mesmo! Agora não, ele 

melhorou, depois que teve o incentivo da escola come fruta e salada, que 

geralmente a gente também faz em casa. Mas assim, como menino pequeno é, 

porque o professor e ele planta na sala, aí ele achou gostoso o do colégio, aí quer 

que a gente faça do mesmo jeito que ele plantou, pra depois comer. 

[...] E as coisas que o professor falava na disciplina ele começava a falar 

aqui em casa. Ele sempre comenta tudo que o professor ou a professora falava. 

Sobre abóbora, várias coisas, várias frutas. Todo dia ele me fala de uma fruta, de 

um legume, das vitaminas e do bem que fazem pra saúde, e ainda me pergunta se eu 

entendi.  

[...] Outro dia, ela tava me ensinando com o repolho, dizendo “a gente 

sempre refoga na manteiga assim, sempre mudando alguma coisa” [riso]. Já tá até 

incentivando minha menina de cinco anos, porque a fruta que ela comia era só 

laranja e banana, e agora já tá variando mais. (Dona Natália, mãe de aluno do 4 

ºano do Ensino Fundamental) 

 

Os fragmentos do discurso de Dona Natália ilustram aspectos nos quais o professor 

da disciplina elenca como pontos que indicam o aprendizado dos alunos, ou seja, quando 

aplicam seus conhecimentos em outros âmbitos. Três conhecimentos, assim, podem ser 

visualizados com certa facilidade no discurso: com o aprendizado de novos hábitos 

alimentares ao comer frutas e verduras, transitando para uma alimentação mais saudável nas 

refeições familiares; com a educação nutricional, expressa por meio dos conhecimentos em 

torno das vitaminas e proteínas dos alimentos, frutas e legumes, inclusive, os apresentado em 

caráter instrucional à família; e com a multiplicação dos aprendizados escolares, sendo 

modelo de interesses por alimentos saudáveis a demais membros familiares, em especial de 

crianças mais novas, no caso, a irmã de Fernandinho.  

Como se observa, o contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de 

inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam 

como mágica, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar 

formigas com o uso da borra de café ou plantio de coentro, o exercício da paciência e 

perseverança até que a natureza brinde com a transformação de pequenas sementes em 

verduras e legumes viçosos e coloridos. Tudo isso oportuniza aprendizados, que podem 

educar o gosto alimentar dos alunos. 
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FOTOGRAFIA 17 - Imagens de momentos adubagem, limpeza e revolvimento da terra, 

respectivamente. Atividades estas realizadas com autonomia pelos alunos com o passar das 

aulas práticas e aquisição de conhecimentos, dando subsídios, assim, às avaliações destes 

aprendizados por parte do professor.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

Segundo Irala e Fernandez (2001) as referidas vivências podem transformar 

pequenos espaços da escola em cantos de muito encanto e aprendizado para todas as idades. 

Hortas escolares são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado pelo educador, 

podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada e 

promover vivências que resgatem valores. Sobretudo, ampliar os conhecimentos prévios dos 

alunos e expandir novos saberes externamente aos muros da escola.  

 

Em nossa casa aprendemos muitas técnicas de cultivo da horta com a escola. A 

gente faz canteiros de um tudo: plantas medicinais, coentro, cebolinha, tomate e de 

várias pimentas. São verduras que a gente só tinha hábito de comer fresquinho 

assim quando morava no interior, e, plantando em casa rende muito mais até pra 

conservar, porque você só colhe direto pra comer... Até a minha vizinha com a filha 

dela que também é lá da escola tem um canteiro, só que elas águam as plantas com 

umas garrafas fincadas, é interessante... Dizendo elas que aprenderam na escola 

também! (Dona Adriana, mãe de aluno do 4 ºano do Ensino Fundamental) 

 

Nesse sentido, como conseqüência das aprendizagens das crianças e adolescentes na 

horta, tem-se o registro de muitas hortas familiares implantadas nos quintais das casas, em 

caixas d‟água não utilizadas, em baldes e vasos, além das hortas verticais, principalmente com 

garrafas pet, cultivadas até em apartamentos. 

Também com a experiência comentada, constata-se outro aspecto sendo enfatizado: a 

valorização e o resgate da cultura alimentar regional. Percebe-se, ainda, que a comunidade da 

escola passou a buscar mais conhecimentos sobre hortaliças regionais, modos de preparo, 

melhor aproveitamento dos alimentos, etc. E assim, constata-se um maior envolvimento dos 
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pais e responsáveis, a ponto de eles, junto com as orientações que os filhos recebem na escola 

cultivarem horta medicinais em suas residências.  

Não obstante, para a gestão de todos os conhecimentos e potencial de habilidades a 

serem desenvolvias pela disciplina na área de alimentação em nutrição, conjuntamente com as 

outras, deve ser planejado um intrincado sistema de monitoramento e avaliação.  

Primeiramente, os alunos envolvidos precisam receber as informações acerca da 

horta escolar, sobretudo sobre alimentação e nutrição, para terem clareza da sua função e se 

sentirem sensibilizadas pelo papel social agregado junto à horta escolar. Desse modo, um 

planejamento adequado à realidade do contexto sócio-cultural dos discentes será fundamental 

para que haja acompanhamento próximo e significativo em torno dos aprendizados.  

A avaliação do conhecimento e dos conseqüentes impactos dos aprendizados dos 

alunos no âmbito social requer uma atenção especial, porque pode demandar de um 

diagnóstico inicial para comparação e subseqüentes planejamentos disciplinares. Em outras 

palavras, uma boa avaliação escolar frente à horta escolar deve comparar uma situação antes e 

depois da intervenção (formações realizadas pela disciplina nas turmas) e precisa ser definida 

desde cedo. Alguns exemplos de aspectos que podem ser avaliados, nos corpos discente e no 

docente, são: estado nutricional; autopercepção do estado nutricional e da imagem corporal; 

conhecimentos sobre alimentação e nutrição; atitudes e hábitos alimentares; hábitos 

alimentares e características socioeconômicas dos pais e responsáveis; referências sobre 

alimentação e nutrição (fontes de conhecimento); perspectiva sobre a participação da escola e 

do Estado na formação dos hábitos e comportamentos alimentares. 

Essa idéia de que avaliar o processo de ensino e de aprendizagem não é uma 

atividade neutra ou destituída de intencionalidade faz-se compreender que há um estatuto 

político e epistemológico que dá suporte a esse processo de ensinar e de aprender que 

acontece na prática pedagógica na qual a avaliação se inscreve. Portanto, avaliar os 

aprendizados conseqüentes da disciplina Horta Escolar, implica considerar as diversas 

variáveis e contextos sociais nos quais o grupo de alunos está inserido.   

 

 

 

2.2.6 Relações entre a horta escolar e a educação do gosto alimentar 
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A horta escolar representa um grande e vivo laboratório para diferentes atividades 

didáticas relacionadas à alimentação e outros temas afins. Ela permite que as crianças 

vivenciem várias experiências relacionadas à produção, ao crescimento de seres vegetais e 

animais. Além disso, ela permite que as diversas disciplinas e campos de conhecimento sejam 

abordados por meio de vários temas/conteúdos definidos pelos professores. Pela prática e 

cultivo da horta, os educandos certamente, podem ter uma alimentação mais enriquecida e 

saborosa ao longo de suas vidas. 

A horta no ambiente escolar segundo Hülse (2006) é uma possibilidade lúdica e 

concreta das crianças, adolescentes e adultos vivenciarem o planejamento, o nascimento, o 

crescimento, a coleta e a preparação do alimento. Esse processo pode parecer simples, mas, a 

prática, pode tornar-se ímpar para os educandos. 

 

FOTOGRAFIA 18: Ilustração com três instantes/etapas da educação do gosto verificado junto 

à disciplina Horta Escolar: primeiro canteiro da horta, atividade de colheita realizada pelos 

alunos e inserção de alimentos colhidos no cardápio da merenda escolar.  

   
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR 

 

De acordo com o professor de Horta Escolar, a disciplina dentre suas respectivas 

experiências e aprendizados oportunizados, destaca-se a educação nutricional para um gosto 

alimentar saudável como significativamente presente. E, em especial, pode ser definido 

inclusive por meio da própria caracterização de seu papel, como pode ser visto a seguir, no 

discurso do professor. 

 

É gerar mudança na cultura dos alunos no que se refere à alimentação, à nutrição e 

à qualidade de vida. A Horta Escolar entra como gerador de tais mudanças. Ao 

trabalhar com a terra para produzir tais alimentos, o aluno toma gosto pelo 

consumo, haja vista o esforço dele em produzir, não é? Porque o alimento que ele 

está produzindo, ele vai tomar gosto por estar comendo aquele alimento depois. Aí 

vai pedir pra comer em casa e na escola também... Esse é o princípio que norteia a 

disciplina. (Augusto, Professor de Horta Escolar) 
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No relato de experiência do professor Augusto, percebe-se que o mesmo dá uma 

ênfase do papel da disciplina ao vínculo ocasionado entre os alunos e os alimentos cultivados 

na horta. Com isso, descreve que a participação do aluno junto ao cuidado e subseqüente 

crescimento de uma determinada hortaliça, por exemplo, implica diretamente na construção 

do gosto alimentar dos alunos. Tratando-se, portanto, de um potencial suficiente para 

influenciar no interesse desses alunos no âmbito escolar e familiar. E tem-se, ainda, como 

princípio norteador da disciplina, o vínculo do aluno com o alimento e as diversas faces de 

sua produção e preparo.   

Os objetivos da disciplina Horta Escolar estão voltados para as questões nutricionais 

e pedagógicas. Nesse caso, aborda alimentação alternativa, ressaltando a qualidade e a 

importância de uma dieta mais equilibrada e natural. Por esta forma, proporciona a educação 

do gosto alimentar, reeducando nutricionalmente, reformulando hábitos alimentares, além de 

abordar assuntos referentes à reciclagem, aproveitamento, habilidades de cuidado, 

ecossistema, meio rural e urbano, tudo visando contribuir para a formação da cidadania e 

alargamento da base cultural. 

Para que todo este propósito seja atingido é necessário que, mais do que informações 

e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o 

ensino e aprendizagem de habilidades e procedimentos, permitindo aos alunos uma atuação 

mais efetiva no bem-estar de sua saúde, utilizando os saberes adquiridos na escola em 

situações não escolares – conforme algumas listadas em tópicos anteriores – partindo de 

informações e confrontações que possam ser socializadas (MAGALHÃES; GAZOLA, 2002).  

Portanto, entendendo a escola como espaço público e local onde a criança dará 

seqüência a seu processo de socialização, é fundamental o seu papel na formação da 

identidade de cidadão dos alunos. O que a escola faz, diz e valoriza representa para as 

crianças um exemplo daquilo que a sociedade quer e aprova. Educar para a cidadania 

pressupõe formar para a autonomia, para o reconhecimento dos deveres e também para o 

conhecimento e exigência dos direitos, tanto para si quanto para os demais. 

Do mesmo modo, inferências e constatações mais minuciosas podem realizadas 

quanto a essas experiências vividas pelos alunos junto à disciplina, influenciando-os na 

alimentação escolar e familiar. 

 
Na escola, é uma relação que eu acho até que direta. Porque na escola, a 

disciplina [horta escolar] e a alimentação que é feita na escola buscam o quê? A 

alimentação saudável, não é? A alimentação adequada àquela idade e com atenção 
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à saúde do aluno. A tendência ali é direta, você está aprendendo e também está 

consumindo. Por exemplo, as crianças comem alimentos relacionados com aquilo 

que eu falo em sala... Em sua maioria é assim mesmo, e assim não tem como eles 

não tomarem gosto pela alimentação da escola. 

O que eu vejo de diferente mesmo é em casa, porque geralmente ele não faz o que 

ele está aprendendo. Você pode perguntar pras mães dos alunos da escola: Qual é a 

janta preferida deles? Elas podem até lhe responder que é o macarrão. Mas, não é 

nem por ser a preferida, é porque a mãe coloca miojo, macarrão instantâneo. Por 

quê? Praticidade, não precisa de tempero, preço... E lá na casa deles eles 

reclamam: „Por que lá na escola eu comi aquilo, e aqui em casa eu não vou comer 

isso? [Referindo-se a poucas verduras e frutas muitas vezes]‟. Provocando um 

questionamento na casa do próprio aluno. E o adulto até acha que a criança de seis 

aninhos não vai ter esse questionamento. E isso muitos pais falam isso pra mim e 

ainda dizem que a escola sempre tem mais força nesse gostar deles [dos alunos], já 

mudando com poucos meses de aula. (Augusto, Professor de Horta Escolar). 
 

Conforme visto nas palavras do professor, a educação do gosto alimentar mediante a 

alimentação dos alunos quando ocorrida no âmbito da rotina escolar, é passível de maiores 

convergências e afinidades. Logo, existe uma proximidade entre o discurso do professor 

apresentado na disciplina horta escolar com as “atitudes” da escola quanto ao cardápio da 

alimentação escolar; ou seja, há uma relação entre o discurso da disciplina horta escolar 

acerca da alimentação saudável e uma prática alimentar no âmbito da escola assim 

correspondente. 

Com a alimentação no âmbito familiar, entretanto, quando ocorre o contrário, uma 

distância entre as palavras do professor de horta em torno do que é alimento saudável frente 

àqueles alimentos preparados pelas mães em casa, quer seja pela precariedade de alimentos, 

preço, quer seja pela praticidade no preparo de algumas comidas em detrimento de outras. 

Indica um confronto entre o interesse e predileção por uma comida e aquilo que lhe é 

ofertado/prático/possível ter em sua alimentação familiar. 

Não obstante, apesar de serem presentes essas sutis distâncias entre o discurso sobre 

o alimento saudável e o alimento disponibilizado no âmbito familiar, constata-se que em meio 

aos diversos estímulos e variáveis equacionados, nos resultados de médio prazo quanto ao 

alimento preferido para o consumo, prevalência é daquele manifesto segundo as indicações 

escolares. Isto, percebido mediante a experiência em investigação subsidiada pela horta 

escolar.   

Para Bourdieu (2007) o habitus de consumo de um bem recebe um valor social pelo 

uso social a que é submetido, passando a ser condicionado ao capital simbólico atribuído pelo 

consumidor e a sua necessidade de consumo, frente à distinção promovida. Por exemplo: um 

determinado alimento é rejeitado quando apresentado em uma refeição familiar acaba tendo 

outro significado além do que seu objetivo técnico que é o de alimentar corpo humano e nutri-
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lo. Passa a ter um valor simbólico, o de distinção perante as demais frações de classe; 

demonstra a diferenciação nos espaços em que circula e a aceitação em uma determinada 

fração de classe que detém as características semelhantes do capital simbólico almejado pela 

alimentação saudável sugerida pela escola.  

Além disso, a educação desse gosto alimentar propiciado pela disciplina Horta 

Escolar assume âmbitos diversos em termos de amplitude operando diretamente na 

alimentação escolar e familiar dos alunos.   

 

Na nossa casa todo mundo teve que mudar o jeito de comer... Eu como tenho 

muita coisa pra fazer, cuidar da casa, do marido e dos filhos, deixava a comida 

mesmo por conta da pressa. Fazia um macarrão ou uma coisa rápida, nem eu 

lembrava mais do tempo que comia fruta e salada nas refeições do dia, mas meu 

filho começou a cobrar tanto isso falando da horta dele na escola, que agora meu 

marido até leva ele na feira e no mercado nos dias de compra. (Dona Natália, mãe 

de aluno do 4 ºano do Ensino Fundamental) 

 

O interessante era que essa menina chegava todo dia me falando de colorir 

mais as comidas daqui de casa. Primeiro eu fui notando que ela deixou de separar 

„coisas verdes‟ que via no prato dela, aí depois me pedia pra colocar um tomate, 

perguntando como é que se misturava a salada e aí hoje num já tá comendo igual a 

gente! Eu e meu marido achamos bom demais, porque  melhora até a saúde de 

todos de casa. (Dona Cristina, mãe de aluno do 4 ºano do Ensino Fundamental) 

 

A horta escolar também exerce grande influência sobre a cultura alimentar das 

crianças. Foi verificado, pela experiência descrita desde que a disciplina foi inserida, várias 

mães deporem que as crianças, após a convivência com a horta na escola, mudaram os hábitos 

de toda a família, porque começaram a pedir quer algumas verduras e legumes fossem 

preparados no jantar. 

As escolhas alimentares são experiências aprendidas. A familiaridade com o 

alimento é fator preponderante para sua aceitação e a partir daí aprende-se a gostar do que 

está disponível (IRALA; FERNANDEZ, 2001). 

No Brasil de hoje, a má alimentação não é problema exclusivo de pobres nem de 

ricos, gente de todas as classes sociais se alimentam mal. Os problemas decorrentes de uma 

alimentação inadequada, como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis, afetam tanto crianças, quanto jovens e adultos. Por isso, a educação alimentar 

desde a mais tenra idade é fundamental (HÜLSE, 2006).  

A escola é indiscutivelmente o melhor agente para promover a educação alimentar, 

uma vez que é na infância e na adolescência que se fixam atitudes e práticas alimentares 

difíceis de modificar na idade adulta (TURANO, 1990). E, sobretudo, educar sensorialmente, 

aproximando afetivamente os alunos dos alimentos que cultivam na horta.  
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 A experiência com a Horta Escolar estimula o sentido. Porque primeiro a 

gente come com os olhos. Então a criança, ela vai comer com os olhos e isso vai 

virar uma boa prática pra ela.  
 Ela [a horta] é fundamental, porque além de orientar sobre alimentação 

saudável, sobre as vitaminas, as proteínas que cada alimento vai ter, porque ele vai 

ter aula teórica e prática, ele vai passar a ter uma conscientização, ele é 

sensibilizado pela conscientização de como conservar esses alimentos. A horta, ela 

vai levar a isso, vai levar ao aprendizado de alguns alimentos que são necessários 

pra alimentação dessas crianças. E aquelas crianças que não utilizam 

corriqueiramente alguns gêneros alimentícios vão passar a utilizar, como é o caso 

das hortaliças e dos legumes. 

 Então a horta vai trabalhar várias disciplinas e saberes, ela tem um leque 

que vai ajudar na educação como um todo do alunado. (Prof. Cláudio, Diretor do 

CEFTI Raldir Cavalcante Bastos). 

 

Além disso, a horta escolar serve como instrumento na vida social dos educandos, 

especialmente nas suas relações com a família, com a sociedade, com o outro e consigo 

mesmo. Assim sendo, de acordo com o relato do próprio diretor da escola, os alunos da 

disciplina podem acumular experiências inéditas em seu desenvolvimento; enquanto 

indivíduos aprendem a fazer coisas absolutamente formativas de sua personalidade, recebendo 

influências muito positivas sobre suas próprias vidas e sociedade.  

Desse modo, a finalidade da educação alimentar é transformar o alimento em um 

instrumento pedagógico, transpondo os limites do ato alimentar, fazendo com que este se 

transforme em um ponto de partida para novas descobertas (CASTRO; COIMBRA, 1985).  

Apesar da alimentação ser servida nas instituições de ensino, raramente esta é vista 

como conteúdo de ensino. A educação alimentar deve ser levada para o ambiente escolar, 

onde o educando pode e deve reforçar a adoção de bons comportamentos alimentares.  

 
É uma tentativa de suma importância de educar e mudar o hábito alimentar. 

É mostrar que um determinado alimento é saboroso e saudável. Mas como que 

aquilo ali é saudável? Lógico, você está falando que é e ele está aprendendo, mas 

que é saboroso e ele tem que experimentar. Não é verdade? E a Horta, a disciplina, 

ela traz muito isso, de chegar na cozinha e dizer: Ó que você produziu, o alface, 

experimenta como é gostoso. Olha o tomate que você produziu, experimenta com é 

bom. Olha a cebolinha. É aquela velha história do: “Olha, eu não como verde”. O 

que tem de verde na comida a criança tende a empurrar pro lado. Como ele ta 

trabalhando na horta aquilo, ele já vai dizer: “Opa, esse aqui quem fez foi eu. Se eu 

experimentar...” Quer dizer, a disciplina abre o gosto, a vontade de experimentar, 

porque foi ele quem produziu. Então eu acho que essa é a maior importância da 

disciplina, o ato de conhecer esses alimentos. (Augusto, Professor de Horta 

Escolar). 

 

 

O discurso do professor está bem próximo do que é defendido nos princípios do Slow 

Food, quanto à educação do gosto alimentar, contemplando a experiência sensorial e a 
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participação diretas de crianças/alunos em hortas escolares como sensibilizadores de novos 

hábitos e interesses alimentos mais saudáveis.  

Petrini (2009) aponta que o conceito de alimento significa prazer, cultura e 

convivência, e que o ato de comer pode influenciar valores, atitudes e emoções. Para o autor, 

com a experiência na horta escolar, as crianças podem plantar sua própria comida (com as 

devidas proporções e caracterizações locais), desenvolver habilidades de horticultura e 

estimular seus sentidos.  

As Hortas Escolares segundo Petrini (2009), na perspectiva do Movimento Slow 

Food, seguem os três princípios fundamentais de „Bom, Limpo e Justo‟. São eles: bom, 

porque são acompanhados por aulas e experiências que treinam crianças (e conseqüentemente 

seus pais) a apreciar as qualidades sensoriais dos alimentos e exigir qualidade nas 

cantinas/cozinhas escolares; limpo, porque os alunos aprendem a usar métodos de produção 

orgânica e biodinâmica, para procurar as sementes de variedades de frutas e vegetais locais, 

reduzindo com isso os quilômetros gastos ao favorecer os alimentos produzidos localmente; 

justo, porque encorajam a transmissão do conhecimento de uma geração para a outra, 

reconhecendo o papel social dos mais velhos e dos voluntários, além de conduzir a parcerias 

com outros projetos semelhantes em países em desenvolvimento.  

O consumidor orienta o mercado, a cozinha e a produção com suas escolhas, e ao se 

tornar consciente desses processos, ele ou ela assumirá um novo papel. O consumo se torna 

parte de um ato produtivo, e o consumidor se torna assim um co-produtor. 

Em outras palavras, os alunos de horta escolar como co-produtores passam também a 

desempenhar um papel importante no processo de educação sensorial do gosto alimentar.  

Pois atuam em seus ambientes sociais – escola e família, por exemplo – com a meta de 

alcançar a qualidade dos alimentos, em meio às experiências disponíveis, apropriando-se do 

conhecimento em seu próprio benefício. No discurso de Dona Celeste, cozinheira da escola, 

pode igualmente ser contemplada esta afirmação.   

 

Olha eu vejo que com a horta, os meninos já chegam aqui me perguntando se 

eu tô cozinhando o que eles colheram, é tão engraçado, só vendo mesmo! [riso] Eu 

vejo também que eles entram aqui de vez em quando pra querer me orientar sobre 

alguma fruta, algum legume, falando das vitaminas, do bem que faz à saúde. Acho 

muito interessante isso, porque quando eles iniciam na escola a gente que tenta 

orientar e depois com um tempo eles que querem fazer isso com a gente... Eu já fiz 

foi ver menino aqui não comia salada nenhuma e depois que colheu lá na horta, 

passou a procurar comer aqui na escola, parece uma mágica mesmo. (Dona 

Celeste, Cozinheira Escolar). 
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A exemplo disso, Magalhães (2003) verificou que utilizando a horta como estratégia 

para estimular o consumo de feijões, hortaliças e frutas é possível adequar a dieta das 

crianças. Outro fator significativo em seu estudo é que as hortaliças cultivadas na horta 

escolar, quando presentes na alimentação escolar, fazem muito sucesso, ou seja, todos querem 

provar, pois é fruto do trabalho dos alunos que foi possível colhê-las. De forma análoga, foi 

observado quando a alguns gêneros alimentícios passaram a ser degustados na alimentação 

dos alunos em suas residências, ou na própria rotina alimentar da escola.  

Com isso, é possível comprovar que a disciplina Horta Escolar influencia assim no 

desenvolvimento de novos hábitos alimentares, no aprendizado do gosto por novos alimentos/ 

alimentos mais saudáveis, na experiência descrita no CEFTI – Raldir Cavalcante Bastos.  

Para Magalhães; Gazola (2002) na infância é que o ato alimentar pode ser vastamente 

explorado, pois é nesta fase que a curiosidade é extremamente aguçada, os preconceitos ainda 

não foram adquiridos e onde surge a possibilidade de formação de um senso crítico mais 

amplo. Por esse motivo a educação básica desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de bons hábitos alimentares das crianças. Destarte, seguindo naturalmente, a 

educação alimentar deve estar bem definida no projeto pedagógico da instituição educativa, 

tendo por objetivo familiarizar as crianças dos alimentos.   

Em suma, nesse entendimento, a horta na escola é uma atividade/ espaço capaz de: 

promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões ambiental, alimentar e 

nutricional; estimular o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, prazeroso, inter e 

transdisciplinar; proporcionar descobertas; gerar aprendizagens múltiplas; integrar os diversos 

profissionais da escola por meio de temas relacionados com a educação ambiental, alimentar e 

nutricional. E, conseqüentemente, operar de forma substancial.  

Na área educacional os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997) 

inserem as oficinas de alimentação escolar e a educação alimentar no trabalho com os temas 

transversais para o Ensino Fundamental. Os conhecimentos e as habilidades que permitam às 

pessoas selecionar e consumir alimentos saudáveis, de forma segura e adequada, muito 

contribuem para a promoção da saúde.  

Contudo não basta apenas defender a idéia do acesso aos alimentos simplesmente, mas 

também que eles sejam de qualidade, respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 

econômica e ambientalmente sustentável (MDS, 2005). Portanto, conforme a continuidade 

dessa lógica de investigação em torno da educação do gosto alimentar junto ao cotidiano 
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escolar, no capítulo adiante será ensejada a discussão sobre as práticas alimentares no 

cotidiano da escola integral CEFTI – Raldir Cavalcante Bastos.   
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3 “TÃO POUCO TURVA-SE A LÁGRIMA NORDESTINA, E APENAS A MATÉRIA 

VIVA ERA TÃO FINA”¹:  AS PARTICULARIDADES DE COMER EM UMA ESCOLA 

DE REGIME INTEGRAL EM TERESINA, PIAUÍ  

Em momentos rituais  

ou cerimoniais o alimento é um elemento  

fixador psicológico no plano emocional  

e comer certos pratos é ligar-se ao local 

 ou a quem o preparou. 

 

Câmara Cascudo (1983) 

 

Para “CHEIRAR” o capítulo... 

Quando aos poucos se torna escura a mágoa, o pesar, a aflição nordestina, emerge 

assim o seu lado mais belo? As virtudes e qualidades de alguém, de algo só podem ser 

explicadas por si mesmas, conhecendo-as, permitindo-se às suas possíveis sensações. 

Qualquer distanciamento do experimentado, do vivido, fica assim turvo, mal interpretado... É 

exalando desse modo, ou seja, transitando por vários fatos e impressões, que se pretende 

discutir a rotina de alimentação escolar neste capítulo.  

Nesse capítulo, portanto, o objetivo é descrever o cotidiano escolar de modo mais 

próximo do vivido, atribuindo os devidos créditos às variadas representações emergentes da 

rotina alimentar de uma escola de ensino integral. Diante disso, somente com o relato desta 

“matéria viva”, em que será revelado aquilo que lhe é fino, peculiar; aquilo que pode revelar 

seu gosto, seus contrastes, suas preciosidades, sem atribuir-lhe caráter arbitrário, pelo 

contrário, explicitá-lo, avizinhando-se do real.  

Ao falar da alimentação de uma determinada região ou de um espaço educativo, é 

imprescindível algumas considerações. A primeira delas diz respeito ao conhecimento da 

realidade alvo das pretensões da investigação. A outra, é que estudar uma temática tão 

essencial e vital aos seres humanos é, sobretudo, um exercício de isenção de preconceitos.  

A alimentação do nordestino brasileiro duas representações nítidas no âmbito da 

sociedade: de atribuição de certo charme às peculiaridades e temperos, às vezes posto com ar 

de exotismo, ou em tom caricatural; e à idéia de desnutrição, de precariedade de alimentos ou 

até mesmo de (des)classificação e (des)qualificação de determinadas comidas consumidas. 

Assim sendo, é ensejada a discussão da rotina alimentar da escola onde o estudo foi 

realizado, e é claro, uma contextualização das diversas influências alimentares e dos locais de 

alimentação em sua proximidade. E com isso, caracterizar quais aspectos do cotidiano escolar 
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contemplam a cultura e o gosto alimentar local, manifestando possíveis influências mútuas 

nessa construção.   

 

3.1 A Alimentação no Cotidiano Escolar e no Entorno da Escola: Caracterizando e 

Conhecendo 

 

No capítulo anterior, foram realizadas descrições da rotina da escola em estudo, 

contextualizando-a em termos locais, institucionais e curriculares, com destaque especial à 

disciplina Horta Escolar. Agora é feita uma apresentação dos ambientes de alimentação 

localizados nas proximidades da escola, destacando que alguns desses são freqüentados pelos 

alunos e suas famílias e outros são os fornecedores de gêneros alimentícios da escola; bem 

como do mesmo modo, descrever a rotina alimentar da escola, em suas particularidades e 

destaques.  

Tais informações definem a forma de acesso aos alimentos em sua diversidade, bem 

como o reconhecimento das diferentes práticas alimentares que as têm crianças antes de 

ingressarem no CEFTI Raldir Cavalcante Bastos. Assim sendo, identificar as transformações 

que o cotidiano alimentar da escola promove nas formas de consumo dos alimentos destas 

crianças e suas respectivas famílias.  

 

3.1.1 Mapeamento dos espaços de alimentação próximos à escola  

 

Em momento anterior neste trabalho, foi descrito que a escola Raldir Cavalcante está 

localizada na região Sudeste da capital Teresina, socialmente representada como “não-nobre” 

da cidade. Isso decorre da alta densidade demográfica e da baixa renda da maioria da sua 

população em geral submersa a uma situação de vulnerabilidade social. 

Tendo em vista as peculiaridades do objeto de estudo da presente tese – descrever de 

forma analítica o papel do cotidiano escolar na construção do gosto alimentar – o que se 

enseja é uma caracterização dos espaços de alimentação externos e circundantes à escola e da 

rotina diária de suas práticas alimentares. 

No Mapa 1 adiante, está a localização da escola Raldir Cavalcante Bastos. A situação 

geográfica próxima a dois Rios – Parnaíba e o Poty – favorece as elevadas temperaturas dessa 

região quando comparada a outras regiões da capital Teresina. 
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 MAPA 1 - Região Sudeste de Teresina – PI 

 

Registrando o cotidiano da Região Sudeste de Teresina pode-se estabelecer no Mapa 

1 o que denominamos de “Polígono da Alimentação”, ou seja a localização de uma grande 

quantidade de comércios e pontos de alimentação circundantes à escola pesquisada. Muitos 

desses espaços de alimentação exercem influencia nos hábitos alimentares dos alunos do 

CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, quer seja de maneira indireta, enquanto fornecedores dos 

alimentos a serem preparados pela cozinha da escola, quer seja de forma direta, como 

consumidores naqueles espaços e/ou aquisição para preparo em ambiente familiar.  

A constituição do “Polígono da Alimentação” ao longo das décadas no entorno do 

CEFTI teve relação direta com a quantidade de habitantes da região, que precisava ter 

supridas as necessidades de consumo alimentar, conforme se pode verificar nos depoimentos 

a seguir de alguns dos comerciantes instalados no referido polígono. 

 

[...] Onde a gente mora aqui tem muita gente... É gente que não acaba mais! E aí 

tem que ter comida, lugar pra vender comida pronta, ou pra fazer em casa. Nos dias 

de hoje, tem todo tipo de gente, então é preciso ter todo tipo de comida pra esse 

povo todo... E aqui como você tá [está] vendo o bairro tem muitos moradores e de 

toda idade e tamanho. (Fábio, comerciante de alimentos do bairro Renascença) 

 

[...] O pessoal diz que o bairro aqui é um dos bairros que moram mais pessoas em 

Teresina. Eu num sei se é verdade não, mas sei que é muita gente. Por isso que 

quem bota aqui negócio com comida tem rendimento. É só dar uma volta aí que 

você vê isso! (Janaina, Comerciante de Alimentos do Bairro Renascença) 
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O intento de situar a escola nesse espaço se tem como pressuposto que esta sofre 

influências do seu entorno e ao mesmo tempo o influencia.  

O CEFTI Raldir Cavalcante funciona como escola integral como estratégia 

pedagógica de melhoria da qualidade do ensino, buscando promover a ampliação da jornada 

escolar, disponibilizando tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da 

tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes 

atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação 

Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida 

e ao universo de interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens. 

Sob essa perspectiva, o Mapa 2 amplia a representação espacial acerca do “Polígono 

da Alimentação” formado em volta do CEFTI Raldir Cavalcante.  

 

Mapa 2 - Representação espacial do entorno do CEFTI- Raldir Cavalcante Bastos.  

 

Conforme demonstra o Mapa 2, são inúmeros os espaços de alimentação no entorno 

da escola, destacando-se duas grandes praças, sendo que, em uma delas possui ampliada 

circulação de vendedores ambulantes de alimentos como: pipoca, algodão-doce, maçã-do-

amor, picolé, espetinhos (carne, frango e lingüiça) e cachorro-quente. Essa realidade 

evidencia esses espaços centro de atração para o consumo e, de certa forma, reguladores da 

prática alimentar dos habitantes da região, por fornecer os tipos de alimentos variados.  
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Ainda se destaca nas proximidades do Raldir Cavalcante, a Horta Comunitária, de 

amplas dimensões, “atravessando” todo o Bairro Renascença. Essa horta se originou de 

projetos sociais de ampliação/manutenção de renda implantados pela Prefeitura Municipal de 

Teresina na década de 1990 sob as linhas de transmissão de energia elétrica da Companhia 

Hidrelétrica do Vale do São Francisco - CHESF.  

A Horta Comunitária, conforme apontado nas notas de alguns Diários de Campo 

vistas no capítulo 2, corresponde a um espaço de trabalho de alguns dos pais de alunos da 

escola. Muito embora, a produção não seja totalmente destinada e consumida na região 

Sudeste de Teresina, pois de acordo com dados do IBGE (2010) a maior parcela de sua 

produtividade ainda é destinada às demais regiões da capital piauiense.  

O “Polígono da Alimentação” é múltiplo e variado (Mapa 3), apresentando locais de 

negócios de alimentação: comércios de distribuição e venda de alimentos, mercados, 

quitandas, feira de frutas e verduras. Configura, portanto, o espaço alimentar onde ocorreu o 

presente estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAPA 3 - O “Polígono da Alimentação”.  
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Em muitos desses espaços estão os fornecedores de gêneros alimentícios da escola; 

outros tantos fazem parte da disponibilidade de consumo de muitas famílias de alunos, 

conforme relatos que seguem:  

 

 [...] Em meu comércio andam muita criança lá do Raldir. Eles vêm aqui com o pai, 

com mãe e a gente já vê logo que é criança diferente das outras... eles ajudam os 

pais nas compras, perguntam preço, comparam as coisas daqui com as comidas da 

escola. Você fica é besta só de ver! (Roberval, Comerciante de Alimentos do Bairro 

Renascença) 

 

[...] Eu conheço os meninos do Raldir. É um orgulho pro nosso bairro ter uma 

escola assim tão boa. Eles trazem muita coisa bonita para os moradores daqui, 

fazem apresentações na praça, dão ensinamentos para o pessoal. Eu sou muito 

orgulhoso só de saber que o diretor de lá compra comida daqui pra eles comerem 

nas merendas... e é compra muita! Eu sinto que também trabalho pra dar tudo certo 

nos estudos de lá. (Josué, Comerciante de Alimentos do Bairro Renascença) 
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[...] Sabe como é, toda criança gosta de coisa doce, de pão, de refrigerante, de 

salgadim [salgadinho], de bomba... E aqui na padaria é só o que tem. As crianças 

do bairro andam muito aqui, ainda mais as de lá da escola, que é pertim [pertinho]. 

Mas só vejo mesmo os mais pequenos [menores], parece que os mais velhos vão 

deixando de vir com o tempo... (Vanessa, Comerciante de Alimentos do Bairro 

Renascença) 

 

Esses relatos afirmam o reconhecimento dos comerciantes da escola CEFTI Raldir 

Cavalcante Bastos, notadamente em relação à distinção de seus alunos. Evidencia ainda a 

interferência da escola na construção dos hábitos alimentares familiares a partir da educação 

do gosto dos alunos fomentada pela escola.  

Considerando a educação do gosto alimentar desenvolvida pela escola, fica evidente 

que à medida que ampliam/ avançam nos anos de estudo na escola, os alunos demonstram 

alterações nos padrões de consumo de alimentos nos comércios da região, assim como 

tornam-se mais exigentes quanto à apreciação do gênero alimentício, o que se amplia na 

educação de consumidor, ao se preocuparem com o preço do alimento.  

Outra relação entre o “Polígono da Alimentação” e a escola se dá por meio da 

compra/ aquisição de gêneros alimentícios do comércio local, o que favorece a circulação 

recursos monetários no próprio bairro e o fortalecimento da economia local.  

Considerando que o entorno da escola é um espaço educativo, a comunidade tem 

muito a contribuir. Então, é fundamental a mobilização de todos. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que a integração das três áreas: educação/currículo, alimentação/ nutrição e ambiente 

escolar/comunidade, caracteriza a amplitude do papel de educar e lhe garante a valorização da 

identidade local dentro da escola. Falar de educação sem falar em qualidade de vida torna-a 

insípida, partindo do princípio de que a escola lida diretamente com a vida de pessoas que 

estão em formação e precisam ser orientadas quanto à sua existência como ser, como cidadão, 

como alguém responsável pelo cuidado com a alimentação e com a vida em sociedade. 

Por meio da promoção da ação escolar e de uma educação integral dos educandos, é 

possível gerar mudanças na cultura da comunidade no que se refere à alimentação, à nutrição, 

à saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a educação do gosto como eixo 

gerador dessas dinâmicas. 

 

 

 

3.1.2 Sobre a rotina alimentar da escola 
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Ao observar os horários destinados à alimentação no cotidiano escolar, percebe-se a 

tentativa de sensibilização de todos os integrantes da comunidade escolar sobre o “valor” que 

a alimentação possui. Ocorre a progressiva aproximação de novos alimentos pelas práticas na 

rotina escolar até o momento em que a instituição educacional consegue alterar realmente o 

gosto alimentar daqueles que a constituem.  

 Essa caracterização da rotina alimentar da escola é discutida aqui por meio das notas 

de campo: 

 

NOTA DE CAMPO 9: 

 
 A rotina da escola aos poucos eu conhecia, muito embora, mediante o objeto 

de estudo da presente tese ser a “construção/educação do gosto alimentar no 

cotidiano escolar”, minha atenção não poderia ser d‟outro modo, senão focalizando 

a rotina alimentar do Raldir Cavalcante. Em uma segunda-feira, já por volta do 

mês de outubro de 2010, mais inteirado e familiarizado com a escola, recomecei 

minha semana de observações me atentando ainda mais aos cheiros e sabores da 

rotina daquela escola. Escutei professores, pais de alunos, equipe gestora, alunos, e 

os relatos eram unânimes quanto aos horários da alimentação naquele espaço, 

podendo-se comer quatro vezes por lá, e isso em dias comuns, cotidianamente, sem 

ter “motivos especiais”, conforme descrito pelas cozinheiras da escola. A 

alimentação por lá, como já havia constatado em relatos anteriores é presente em 

variados contextos da escola: café da manhã, merenda matutina, almoço, merenda 

vespertina, acolhida aos visitantes. E nessas ocasiões, percebi que o contato com o 

alimento era algo muito presente na rotina da escola. Como já citado, em um só dia 

poderiam ocorrer quatro e até cinco momentos em que a alimentação coletiva 

estaria envolvida... Tomar café na sala dos professores também era algo comum; 

ou, no meio da manhã, ao sentir os cheiros da cozinha da escola, alunos, 

professores e funcionários ficavam tentando adivinhar o cardápio do almoço...; 

tudo isso em meio aos cheiros espalhados pelos corredores da escola e associados à 

memória dos sabores já experimentados traziam uma atmosfera de grande 

familiaridade da escola com os aromas e os respectivos sabores que produzia em 

seu cotidiano. 

 Além daqueles momentos já citados, receber convidados ou visitantes na 

escola era motivo para brindar com cajuína, sempre servida em situação de 

promoção do bem-estar e acolhida. De forma similar, o diretor da escola, a vice-

diretora e a coordenadora pedagógica também recebiam pais de alunos e demais 

professores em suas salas para as reuniões rotineiras, comunicados ou 

planejamentos, acompanhados de goles gelados de cajuína. Sendo também muito 

clara a intenção de refrescar as manhãs e tardes quentes da capital piauiense.  

 

No cotidiano da escola, como se percebe pela nota acima, as práticas alimentares e os 

próprios alimentos têm espaço de destaque, o que se confirma na tentativa de alunos e 

funcionários “adivinhar” o cardápio do almoço, quando os cheiros dos alimentos remetem à 

memória gustativa. 

Por outro lado, a relação da escola com os alimentos – em suas variadas formas de 

degustação – apresenta explicitamente até mesmo as regras de sociabilidades e etiqueta 

adotadas no espaço escolar, tais como: recepção de visitante, sejam eles sem vínculos ao 
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cotidiano ao escola ou integrantes da comunidade escolar; ou mesmo as formas de aplacar o 

calor, típico da região.  

Além disso, a rotina alimentar ainda se manifesta como recurso gustativo-pedagógico 

para demarcar o tempo escolar: café da manhã – início das aulas; merenda matutina – 

recreação/intervalo docente; almoço – descanso/ repouso/ alternância de atividades a serem 

desenvolvidas na rotina de ensino; merenda vespertina – intervalo das atividades/ anúncio da 

finalização da jornada escolar.  

Partindo-se da premissa que a formação do gosto alimentar constitui uma categoria 

histórica, onde os padrões de permanência e mudanças dos hábitos e práticas alimentares têm 

referências na própria dinâmica social (SANTOS, 2007), a escolha de nossos hábitos 

alimentares diários está intimamente ligada a um complexo cultural inflexível. O nosso menu 

está sujeito a fronteiras  instransponíveis, riscadas pelo costume de milênios. (CASCUDO, 

1983). Entretanto algumas alterações em estruturas mais complexas denotam um dinamismo 

mais freqüente, como é o caso da alteração dos horários na alimentação nos dias atuais.  

Para compreensão da amplitude dos significados e da organização da rotina alimentar 

do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, é conveniente descrevê-la em doze momentos, os quais 

apontam para a complexidade e amplitude de estratégias desenvolvidas no ambiente escolar 

com vistas à educação do gosto alimentar.   

 

 3.1.3 O Café da manhã na escola: não é do cotidiano, mas alguns participam 

 

Considerando as informações que a direção da escola dispõe sobre a realidade sócio-

econômica local, bem como sobre poder aquisitivo das famílias dos alunos, além da demanda 

de alguns dos funcionários, foi instituído o café da manhã na escola antes do início das aulas 

diárias. 

Contudo esta refeição não é ofertada a todos os que integram a comunidade escolar. 

Participam deste momento os alunos e os funcionários que chegam à escola sem ter tido 

condições de fazer nenhuma refeição logo cedo pela manhã. Sendo que a mesma acontece no 

próprio espaço da cozinha, e não no refeitório da escola. 

Do ponto de vista da variedade e quantidade de alimentos que a constituem, é o mais 

simples dos momentos de alimentação escolar, pois em geral são disponibilizados leite, café, 

frutas, biscoitos do tipo “água e sal” e pães. Nessa refeição que se diferencia da rotina 

alimentar do ambiente familiar dos alunos é a presença de frutas, pois os demais gêneros 
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alimentícios são típicos do cardápio da primeira refeição de qualquer família piauiense 

(MATOS, 2004). 

 
NOTA DE CAMPO 10: 

 

Era a primeira quarta-feira de outubro de 2010, e eu estava com a intenção 

de observar a rotina escolar em seus diversos horários. Com isso, me dirigi bem 

cedo ao Raldir. Cheguei lá às 5h30, a manhã ainda se confundia em suas 

colorações noite-dia, mas o portão da escola estava aberto e Dona Celeste, 

prontamente estava na cozinha da escola. O cheiro de café já ensaiava seus 

primeiros aromas naquele espaço. E então me aproximo e nos cumprimentamos 

com “bom dia”‟. Logo em seguida, a vejo preparar algumas xícaras com leite, 

separar biscoitos do tipo „água e sal‟ e alguns pães e frutas (mamão, melão e 

banana). Sabendo justamente que essas últimas não fazem parte da rotina alimentar 

de muitas famílias, muito menos fazendo parte do café-da-manhã. E assim o tempo 

foi passando e os primeiros professores e alunos foram chegando à escola. Quando 

me aproximei para perguntar à Dona Celeste sobre aquele „café-da-manhã‟ que 

preparara, logo fui interrompido pela entrada de Marta Simone, secretária da 

escola, trazendo três alunos que não haviam tomado café em casa. Esses, por sua 

vez, sentaram-se e foram servidos pela cozinheira escolar, tudo sucedendo com 

grande naturalidade. Adiante, a secretária trouxe mais cinco alunos, que também se 

juntaram ao grupo do café.  Mesmo surpreendido com aquilo que via, não deixei de 

participar daquele momento. Valendo destacar que nesse dia eu também não tinha 

tomado café em casa!  

Alguns instantes depois, enquanto os alunos já terminavam seu desjejum, 

dois professores chegam até a cozinha da escola e também informam que querem 

„algo para comer‟ e com presteza são atendidos. Enquanto os servia, Dona Celeste 

me informava que aquilo - algumas crianças tomarem café da manhã na escola – 

era muito comum, fato ocorrido porque chegavam lá no Raldir sem ter comido nada 

em casa, alguns sob a informação de que os pais são muito carentes, já outros com 

o fato de que os pais não tiveram tempo para preparar algo tão cedo antes de deixá-

los na escola... Desse modo, por conta da especificidade da demanda, o diretor da 

escola em acordo com a cozinheira escolar, providencia freqüentemente alguma 

alimentação antes do início das aulas, atentando-se a esse perfil de alunos. 

Com o término do café-da-manhã, a própria cozinheira escolar convida a 

todos para se retirarem de „seu‟ espaço, alegando que todos ainda tinham muitos 

serviços para fazer durante o dia. Assim sendo, me levantei junto com os 

professores e alunos ali presentes. Peguei minha caneca de cajuína com Dona 

Celeste, enchi e parti para mais um dia de observação, mas agora com a “barriga 

forrada”.  

 

O café-da-manhã integra a rotina escolar do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, e pode 

ser considerado como uma atividade que atua na Promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional dos alunos. Uma vez que para participar desta refeição que não é estendida a 

todos os alunos, há dois pré-requisitos para ter acesso: ter origem familiar carente chegando à 

situação de ausência de alimentos em casa; o horário de trabalho dos pais impossibilitar a 

preparação desta refeição matutina no ambiente familiar.  

Valendo ressaltar que o café-da-manhã pode ser considerado como mais uma das 

contribuições sociais dos funcionários da escola para melhoria da qualidade de vida dos 

alunos, pois a sua oferta é possibilitada mediante acordo entre o diretor e a cozinheira escolar, 
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que fez uma articulação para sua operacionalização integrando-o ao cotidiano alimentar do 

Raldir Cavalcante, implicando na ampliação da jornada de trabalho tanto da cozinheira 

escolar quanto do diretor. E, além disso, há a locação de recursos financeiros para a aquisição 

dos gêneros que integram essa refeição.  

Destaca-se nessa refeição a responsabilidade no contexto escolar de Dona Celeste, a 

cozinheira escolar, que além do preparo propriamente dito do café-da-manhã, assume também 

a tarefa de articulação da rotina escolar, quando ao concluir a refeição é esta profissional que 

“encaminha” alunos e professores para o início de suas tarefas rotineiras na escola.  

 

3.1.4 A merenda matutina  

 

Nas escolas que fazem parte da rede pública de ensino, a merenda servida nos 

intervalos de aula é a única refeição feita no ambiente escolar, excetuando-se as de tempo 

integral onde essa é uma das várias atividades alimentares que se desenvolvem ao longo do 

dia letivo.  

Ao observar-se a rotina da merenda matutina pode se perceber desde uma 

sistematização quanto à disposição de alunos nos momentos de se servirem, a participação de 

diferentes funcionários e professores na distribuição dos alimentos, quanto a presença 

constante da vice-diretora nesse momento.  

 

NOTA DE CAMPO 11: 

 

Observava e observava as manhãs da escola, sempre com olhar atento à 

alimentação. De tanto observar, em uma sexta-feira passei a discriminar melhor 

algumas particularidades da merenda matutina. Esta é uma das refeições que 

recebe muita atenção dos educadores da escola. Primeiro, os professores são 

comunicados em sala que podem se dirigir para o refeitório com os alunos, e estes 

são organizados em fila, merendando conjuntamente com o professor da última aula 

ministrada.  

Vale destacar que a escola não possui campainhas, sinos ou qualquer outra 

forma de sinalização coletiva para comunicar a hora das refeições. Isto sucede em 

forma de convite pela secretária da escola realizado em sala por sala, por volta das 

9h30. O convite chega à sala já acompanhado com o anuncio do cardápio do dia, 

fazendo referência a quem os preparou, o que oportuniza aos alunos conhecerem 

também nominalmente as cozinheiras da escola.  

Primeiramente, seguem para a merenda os alunos dos 2º e 3º anos, os mais 

novos da escola. Todos em fila indiana. Logo na entrada do refeitório, são 

recebidos pela vice-diretora do Raldir Cavalcante, que se faz presente neste 

momento diariamente. Sob a mesma organização das filas, recebem uma caneca 

com suco de manga e biscoito “água e sal”. A merenda é servida com muito sorriso 

pelas cozinheiras da escola, contando também com o auxílio das zeladoras. 

Momento marcado por conversas diretas com os alunos, dialogando acerca daquilo 

que está sendo servido... 
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FOTOGRAFIA 19 - Imagens com momentos referentes à merenda matutina: a fila dos alunos do 

2º ano; entrada dos alunos no refeitório para receber a merenda; momento de conversa entre 

os alunos e a cozinheira escolar.  

 
FONTE DO AUTOR 

 

 Durante essa alimentação matutina, são poucos os alunos que a fazem 

sentados, todos transitam pelos corredores e pátios da escola. É comum ainda ver 

crianças do 2º ano sem querer merendar, ou mesmo aceitando somente um dos 

gêneros alimentícios oferecido no refeitório. 

Adiante, depois desse primeiro grupo já estar alimentado, seguem os alunos 

do 4º e 5º ano. É nesse segundo momento que é mais perceptível a presença de 

alguns professores (aproximadamente 60% do quadro docente), que também 

merendam com os alunos. Alguns poucos optam por trazer seu próprio lanche e 

consumi-lo na sala dos professores com o café fresquinho preparado na escola. O 

momento é de plena interação: aluno-aluno; aluno-professor; aluno-cozinheira 

escolar; aluno-vice-diretora; professor-professor; professor-cozinheira escolar; 

professor-vice-diretora; vice-diretora-cozinheira escolar; entre outros tantos 

presentes na rotina escolar. É, de fato, o momento mais interativo que havia 

percebido até então ao observar aquela rotina. 

Logo após o término da merenda matutina, os professores localizam os 

alunos de sua turma, e, em mesma organização de filas se dirigem para sala de 

aula. 

E minha caneca com cajuína? Em momentos como o da merenda matutina, 

em plena interação com os presentes na escola, troco ela por uma caneca de suco! 

 

 A merenda matutina no CEFTI Raldir Cavalcante Bastos corresponde ao primeiro 

momento de interação entre os diversos alunos da escola no espaço escolar mais amplo – do 

refeitório expandindo-se aos corredores e pátio escolar. Caracterizando-se, assim, como mais 
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um aspecto oportunizado pela merenda escolar, o da socialização em meio ao consumo/ 

ingestão do alimento. Dessa maneira, os alunos se relacionam não apenas com aqueles com 

quem estudam em mesma sala de aula, mas também com os demais alunos, bem como demais 

professores e funcionários da escola.  

Por outro lado, durante os primeiros dias e meses do ano letivo, os alunos do 2º ano – 

recém iniciados na denominada “vida escolar” – ainda apresentam rejeição a alguns alimentos 

em suas primeiras refeições junto à escola. Fato este que ocorre, sobretudo porque muitas 

crianças estão experimentando novos alimentos, que podem ser distintos daqueles que 

consomem em seus ambientes familiares. Essa constatação ainda pode ser fortalecida por 

relatos das mães de alunos do 2º ano e das cozinheiras escolares, como se observa a seguir.   

 

[...] Era um sufoco os primeiros dias de aula, ele [o filho] fazia o2º ano e não comia 

nada que a escola oferecia. Aí eu vinha na escola pra vê se sabia o que acontecia... 

Eu sabia que tinha comida que ele não tava acostumado a comer em casa, como os 

sucos daqui, as verduras do almoço... Mas com o tempo vai mudando, o pessoal é 

tão carinhoso com as crianças na hora de dar a comidinha deles que a gente em 

casa fica até tranaquila. (Dona Júlia, mãe de aluno do 4 ºano do Ensino 

Fundamental) 

 

[...] Os alunos novos chegam mesmo estranhando tudo da escola. Estranham os 

professores, mas logo passa. Aí fica mesmo estranhando as comidas daqui, aí o 

negócio fica mais complicado porque todo mundo se preocupa porque é criança 

pequena... Eu mesma sei que sou estranha pra eles, mas vou aprendendo o nome 

deles, vou dizendo o meu também. E aí pergunto o que é que eles gostam, do que 

eles num gostam de comer, e aí logo eles ficam se achegando a gente e começando a 

comer. Aí eu fico feliz demais! Pra mim, ver eles todos comendo dá uma alegria 

danada, viu? (Maria, Cozinheira Escolar) 

 

Outro ponto de destaque, descrito tanto pela Nota de Campo 11 como também 

perceptível nas narrativas de Dona Júlia, mãe de aluno, como de Maria, cozinheira escolar, é 

de que o vínculo construído entre as cozinheiras e os alunos no decorrer das práticas 

alimentares é de fundamental importância. E este, por sua vez, pode ser evidenciado pelo fato 

dos alunos conhecerem nominalmente as cozinheiras da escola, e vice-versa. 

 Dessa maneira, o ato de servir os alunos com alegria e prazer, assume significativa 

importância, contribuindo para as adaptações e posterior reconfiguração de seus hábitos 

alimentares, sobretudo na transição de hábitos advindos da convivência familiar versus 

alimentos oferecidos na escola, já que os discentes passam o dia na escola, que,  por ser de 

regime integral, agrega intensidade e singularidade a essa experiência.  

 Por conseguinte, a construção de vínculos, conforme citada nos relatos, pode ser 

também fortalecida pelo compromisso e pelo prazer em servir a merenda por parte das 

cozinheiras da escola, que além dos aspectos já elencados, ainda promovem uma sensação de 
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segurança e tranqüilidade quanto à alimentação das crianças, conforme relatado por Dona 

Júlia, mãe de aluno. Esse fenômeno ocorre, de acordo com Montanari (2008), devido o 

alimento ser um construto simbólico, cultural, também agrega valores afetivos, podendo 

significativamente mediar a construção de vínculos, expandidos aos atores envolvidos com 

essa prática.  

 

3.1.5 O almoço na escola 

 

A hora do almoço da escola Raldir Cavalcante e o momento em que se percebe com 

maior nitidez as estratégias pedagógicas para a educação do gosto, as quais se explicitam 

desde as orientações para o desenvolvimento de hábitos de higiene – o banho, higienização 

antes do almoço; escovação dos dentes, após o almoço – chegando à sensibilização estética 

em torno do alimento (a disposição dos alimentos no prato servido, com o objetivo de atrair a 

atenção dos alunos – “comer com os olhos”. Manifesta-se também nas situações de busca de 

etiqueta – uso de talheres – e interação social, com a presença de alunos e professores 

partilhando a refeição.  

 

NOTA DE CAMPO 12: 

Passavam os meses e cotidianamente eu acompanhava a rotina da escola. 

Incluisve já havia participado de vários momentos de alimentação coletiva na 

escola, mas ainda faltava participar do almoço. Este é, indiscutivelmente, o instante 

da alimentação mais valorizado naquele espaço. Trata-se de um momento de 

grande mobilização de ações, por parte dos  funcionários da escola e, sobretudo, 

dos alunos.  

Primeiro, a secretária da escola, Marta Simone vai à cada classe buscar os 

alunos, estes pegam suas toalhas guardadas em armários de suas próprias salas. 

Assim, subdivididos em grupos de meninos e meninas se dirigem para o vestiário, 

no qual tomam banho. Essa higienização se inicia às 11h30, seguindo a mesma 

organização por faixa etária utilizada em situações anteriores de alimentação 

escolar quanto à ordem de iniciação do afazer. A atividade continua sendo 

acompanhada sob o olhar cuidadoso da secretária da escola. A seguir, todos os 

alunos se dirigem ao refeitório e são recebidos pelo diretor da escola, que além de 

realizar algumas orientações quanto ao uso dos talheres aos alunos (em caráter de 

recapitulação, já que o faz rotineiramente) e fortalece a importância da postura 

frente à mesa, depois participa do almoço com as crianças.  

Na hora do almoço o diálogo flúido que as crianças têm com as cozinheiras 

da escola é instigante. Fazem perguntas sobre os alimentos, sobre o preparo, se tem 

algum gênero alimentício plantado por eles na horta da escola. Esse mesmo perfil 

de diálogo também ocorre com os professores e dos alunos entre si. Trata-se de 

uma hora de papos, risadas e também de diversão, e, não para menos, de 

aprendizado. 

 

FOTOGRAFIA 20 - Dona Celeste preparando os pratos do almoço dos alunos e dos 

professores; na segunda imagem, os pratos já preparados aguardando a chegada dos alunos no 

refeitório.  
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FONTE DO AUTOR 

 

 

Após o primeiro grupo de alunos ter findado o almoço, segue outro grupo, e 

assim sucessivamente vão continuando até que todos tenham realizado a refeição. 

Quando terminam de se alimentar as crianças recolhem seus pratos e talheres, e 

deixam em cesto reservado para recolhimento de utensilhos. Nesse instante, 

percebe-se que no primeiro grupo de crianças, do 2º ano, algumas deixam um 

pouco de comida no prato ou ainda „selecionam” gêneros de alimentos, mais 

especificamente as verduras das saladas, preterindo-os de lado. As saladas e carnes 

preparadas em cozimento são grandes alvos de rejeição desse grupo, destacando 

uma grande preferência pelas frituras (carnes vermelhas) e pela escolha só de um 

gênero na composição do prato, ou arroz ou somente feijão ou macarrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 21 - Na primeira imagem, o prato com o almoço é entregue ao aluno; na imagem seguinte, 

um grupo de alunos está almoçando no refeitório da escola.  

 
FONTE DO AUTOR 
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Não obstante, em meio à referida observação, nesse mesmo grupo pode-se 

perceber que com o diálogo com as cozinheiras da escola, muitos alunos do 2º ano 

se oportunizam experimentar alguns alimentos que não costumam comer em casa.  

Outro ascpeto significativo a ser percebido nesse horário é que as crianças 

se dirigem para o escovódromo – espaço ao lado do refeitório reservado para 

higienização bucal. Atividade também seguida com a mesma sistemática de fila 

quanto à organização. Ao término da higienização, os alunos seguem com o mesmo 

professor com quem almoçou para sua sala de aula, na qual têm um breve repouso 

e assim retomam suas atividades de aula. Um aspecto interessante de ser 

observado, é a adaptação dos alunos ao ar-condicionado recém colocado nas salas 

de aulas, muitos até levam cobertores para o momento de repouso... 

Ao término da observação desse momento do almoço, me surpreendi 

bastante como tudo aquilo realizado de maneira coletiva, e com a interação direta 

entre os professores e alunos, todos se alimentando em conjunto no refeitório.   

 

FOTOGRAFIA 22 - Na imagem à esquerda, os alunos no escovódromo, fazendo a higienização bucal. Na 

segunda imagem, os alunos com seus cobertores se preparam para repousar um pouco após o almoço.  

   
FONTE DO AUTOR 

 

A preocupação da escola com a Segurança Alimentar e Nutricional não é somente a 

alimentação dos alunos propriamente dita, pois contempla as práticas de higienização que 

também possuem uma relação direta com a alimentação saudável já que evita a contaminação 

e atuam na promoção do bem-estar, como lavar as mãos/ tomar banho antes do almoço, e 

escovar os dentes, por exemplo. Do mesmo modo, é presente uma atribuição/ensino de 

responsabilidade aos alunos, que são ensinados a retirarem os pratos e os resquícios de 

alimentos após sua refeição.  

A produção de sentidos relacionada à comida também é estendida à maneira como 

ela é consumida: se é ingerida com as mãos ou se são utilizados talheres, se é solitária ou em 

grupo, em silêncio ou em diálogo, em um restaurante ou na escola. Cabe aqui evocar a 

reflexão de Norbert Elias (1994) explorando o conceito de civilização, ao detectar o 

surgimento da vinculação das normas de comportamento às práticas alimentares como formas 
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de distinção social, durante o período de desenvolvimento dos Estados-Nações europeus. 

Processo este que também se expressa às mesas do refeitório da escola estudada, compondo a 

extensão do processo formativo acerca da educação do gosto que enseja.  

De acordo com Gurgel (2003), a educação alimentar deve promover ações 

pedagógicas integradas, acerca do direito a informação e construção de novos conhecimentos 

sobre a alimentação, que contribua para a efetivação da cidadania. As crianças desde cedo 

precisam aprender que os diferentes tipos de alimentos são importantes para sua saúde; além 

disso, precisam se conscientizar do desperdício, sendo que muitos passam fome, e se servir 

somente daquilo que vai comer, para que não fiquem sobras de comida no prato. 

A presença de professores e do diretor da escola nesse momento de refeição – já que 

não existe um local reservado ou segmentado para os mesmos – possibilita uma maior 

interação de todos, de forma mais direta, construindo relações de proximidade. Também se 

trata de uma refeição em que todos realizam sentados, favorecendo assim, a comunicação 

fluida e o contato visual durante a refeição. E com isso, por consequência, promove 

contingências de auto-influência.  

Os alunos também manifestam o interesse em conhecer sobre o preparo do almoço, 

formas de preparo, bem como identificar quais dos alimentos ali preparados e seguidamente 

servidos foram produzidos por eles – relação direta com a inserção de alimentos que 

produziram na horta escolar.  

Por outro lado, ainda há alunos que apresentam resistência no consumo de alguns 

alimentos, apesar de já terem superado isso em outros momentos da alimentação escolar, 

como o da merenda matutina, por exemplo. Os alunos que ainda estão com pouco tempo na 

escola – aqueles do 2º ano –, ainda apresentam certa rejeição de alguns alimentos como as 

verduras. Muito embora, algumas estratégias sejam pensadas para esse perfil de aluno, 

sobretudo por parte das cozinheiras escolares, como se pode conferir adiante.  

 

[...] Na hora que eu tô [estou] servindo os pratos dos meninos daqui já me dá uma 
alegria tão grande, que compensa todo o calor que a gente passa dentro da 
cozinha... Do mesmo jeito que eles vêm todos organizadim [organizadinhos] na fila, 
a gente também tem que colocar o prato organizado, pra comida ficar bem bonita, 
senão a criança já num vai ter aquele gosto em pegar aquela comida pra comer... Aí 
na hora de entregar o prato é bom também falar com o menino, chamar pelo 
nome, responder as perguntas que eles faz [fazem] sobre as comidas daqui, sobre 
como faz... Tudo isso eu acho que ajuda a eles na hora de comer! (Rosa, Cozinheira 

Escolar) 

 

[...] O prato tem que tá [estar]bonito pra criança comer com os olhos logo quando 
ver. O arroz de um lado, a carnezinha do outro, a salada tem que ficar bem bonita, 
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porque já tem aqueles que num gosta... Eu que preparo os pratim [pratinhos] de 
cada aluno, tomo cuidado que fique na quantidade e na medida certa de cada um, 
e também vou lembrando de botar mais um pouquim [pouquinho] de feijão ou de 
verdura naquela que num gostava antes, pra já ir gostando aos poucos, aí vai 
aumentando junto quando ele vai pegando gosto. (Joana, Cozinheira Escolar) 

 

A preocupação das cozinheiras escolares manifesta nos relatos se direciona para a 

forma e ao cuidado como o prato é servido, e as atitudes realizadas ao se lidar com os alunos, 

bem como com a possibilidade de promover o consumo alimentar adequado para aquele 

grupo.  

Portanto, o conjunto de posturas também indica que o papel delas, cozinheiras da 

escola, é também de favorecer a continuidade do conjunto de ações educativas e de cuidado 

que a escola promove em seu cotidiano. Com isso, apresentam que o trato, e a relação que se 

estabelece com o aluno ao servir o almoço é algo fundamental e de grande contribuição para o 

seu prazer à mesa, sobretudo quando se efetua esclarecimentos em torno do preparo dos 

alimentos, mantendo-se assim, uma continuidade educativa em torno do alimento como 

conteúdo disciplinar, como experimento nas refeições da escola.  

Além disso, a prática das cozinheiras da escola também contempla o aspecto 

sensorial da visão como significativo na predisposição positiva e/ou negativa da degustação 

do prato no almoço. Essa atitude as mobiliza a dar uma atenção específica ao modo de servir e 

de dispor a organização do prato, conduzindo assim de forma substancial para a educação do 

gosto alimentar.  

Considerando a multiplicidade sensorial que o alimento possui, instrumentalizou-se 

esse potencial de forma estimuladora, convidativa, e também pedagógica. A escola por meio 

dos educadores pode levar as crianças ao contato direto com o conceito de nutrição e sua 

estreita relação com a manutenção da saúde, por meio de refeições diárias, a partir da merenda 

escolar, que deve conter todos nutrientes – carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais 

minerais e fibras, ou seja, o que uma refeição balanceada deve conter (NAHAS, 2000). 

Para Paiva (2007) a alimentação escolar além de ter característica de assistência 

nutricional, desde que ofereça alimentos adequados em quantidade e qualidade, para satisfazer 

às necessidades nutricionais do escolar no período em que permanece na escola, também 

adquire características de ferramenta educativa, que pode e deve ser utilizada para fins 

maiores de educação, habilitando o aluno a intervir na própria realidade. Por isso, o aspecto 

visual contemplado pelas cozinheiras escolares possui significativa funcionalidade quanto à 



110 
 

 
 

experimentação, que, pode converter-se em modificação do gosto, conforme a experiência 

relatada.  

Outro aspecto que também pode ser verificado nos relatos da Nota de Campo 12 diz 

respeito à baixa condição sócio-econômica dos alunos, que por sua vez implica na dificuldade 

de acesso a uma variedade maior de gêneros alimentícios, e quando os alunos são 

apresentados a alimentos novos na escola, acontece a rejeição de algum alimentos. Entretanto, 

a escola ao ensejar esse tipo de experiência gustativa em seu espaço, pode conduzir para 

novos aprendizados, sobretudo para a construção de sujeitos mais autônomos. A respeito 

disso, o discurso Professor Cláudio, a seguir, ilustra uma forma de entendimento do 

fenômeno.  

 

[...] Eu acho que devemos mostrar que todos os alimentos são necessários, mas que 

não pode criar uma lei ou obrigar o ser humano a comer só aquilo da sua região. 

Acho que não é por aí. Porque com isso eu estou tirando o direito de conhecer 

outras coisas. E aí nós não vamos poder receber alunos de outro lugar. Ele vem 

com outros costumes, com isso ele não pode trazer o dele e nós não vamos poder 

levar os nossos, porque nós só vamos defender o nosso. Então eu não concordo por 

esse lado. Eu acho que nós temos alguns alimentos que são importantes, tem que ser 

cultivados e divulgados, isso aí eu acredito, mas não tirar o nosso direito de 

conhecer, e ter acesso a outras comidas de outras regiões. Porque hoje a 

alimentação ela é globalizada, então nós temos alimentos hoje que na minha época 

de criança, eu nunca imaginei comer. Eu só comia por falar no rádio, na época, e 

hoje eu tenho acesso a essa alimentação. Uma uva eu nunca comi quando criança, 

eu nunca comi uma maçã, eu me lembro demais. Então se agente se fechar a nossa 

mentalidade só por que é regional a gente vai tirar essa oportunidade. E hoje não, 

você tem acesso a todo tipo de comida. Eu acho assim, você tem que ter acesso a 

todas as comidas e você é que tem que ter uma conscientização de que comida você 

deve ter pra nutrir o seu organismo. Nós não temos que nos preocupar não é com o 

produto regional em si, preocupar-se é com a sensibilização da consciência. Por 

que a pessoa consciente, quando for consumir um alimento, ele vai adquirir por 

consciência, então ele vai comprar aquilo que ele acha melhor. Ele pode ir a São 

Paulo e quando ele chegar a São Paulo ele diz: “Olha eu vou comprar um caju. 

Não é por que o caju é do Piauí, mas é porque o caju tem isso, isso, isso e isso. É 

importante pra minha saúde”. (Prof. Cláudio, Diretor do CEFTI Raldir Cavalcante 
Bastos). 

 

A escola representa um ambiente favorável e privilegiado para o estímulo à formação 

de hábitos saudáveis, ou correção de desvios no que diz respeito à alimentação, assim como à 

prática de atividades físicas. Muitas vezes, a falta de referência para uma boa alimentação é 

agravada pela ação da mídia na divulgação de produtos comerciais nem sempre nutritivos. O 

impacto negativo que a propaganda pode ter nos hábitos alimentares da população será tanto 

maior se crianças e jovens não forem educados para escolher adequadamente os alimentos que 

irão consumir. O estudo e a realização de debates sobre alimentação e nutrição na escola, 

assim como o desenvolvimento de outras atividades educativas, propiciam ao aluno condições 
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de assumir uma postura crítica diante das informações que chegam até ele (MOREIRA, 

2002). 

A escola pode colaborar também com a diminuição dos problemas nutricionais, 

embora sua completa eliminação seja um desafio que depende de uma melhor distribuição de 

renda e erradicação da miséria, mas mesmo com estas dificuldades, a escola pode colaborar 

para melhorar o quadro existente no País, por meio da educação alimentar e nutricional dos 

alunos e de uma política que garanta a qualidade da alimentação escolar. Nesse espaço, onde 

pessoas de diferentes realidades estabelecem uma convivência diária, em um constante 

processo de ensino e aprendizagem, pode-se criar a consciência necessária à formação de 

hábitos mais saudáveis, como a alimentação saudável e prática de atividades físicas, com 

repercussão no desempenho alcançado nos estudos e na vida. 

 

 

 

 

3.1.6 A merenda vespertina 

 

A última refeição do dia realizada na escola tem semelhanças com a merenda 

matutina, guardando, porém, sutis diferenciações, cujo cardápio nunca se repete no mesmo 

dia. Corresponde, portanto, ao prenúncio do fim das atividades escolares, pois para os alunos, 

após essa refeição, segue-se apenas mais um horário escolar com tempo de 50 minutos.  

 

NOTA DE CAMPO 13: 

 

O turno da tarde sempre é algo que predispõe qualquer indivíduo nas tardes 

ensolaradas de Teresina, em especial nos últimos meses do ano, que costumamos 

chamar carinhosamente de “B-R-O Bró”, em alusão aos 40º graus médios durante 

setembro, outubro, novembro e dezembro marcadamente freqüentes na capital 

piauiense. Conforme essa predisposição, eu traçava minhas idéias de que uma tarde 

alimentar em uma escola integral talvez trouxesse uma caracterização particular 

quanto a esse perfil climático da cidade. 

A merenda vespertina se iniciava às 15h30, de acordo com organização 

semelhante às demais ocasiões alimentares da escola. Entretanto, apesar de 

apresentar algumas semelhanças com o cardápio da merenda matutina, este nunca 

se repetia no turno da tarde, apresentando sempre uma atenção especial à 

temperatura das bebidas a serem servidas. Pois as cozinheiras eram preocupadas se 

os alimentos iriam refrescar as crianças naquelas tardes ensolaradas.  

Assim sendo, eram servidos biscoitos (doces, salgados), bolinhos de trigo, 

acompanhados de sucos variados e iogurte. Porém, era perceptível uma 

diferenciação quanto ao consumo. Os alunos do 2º ano, de um modo geral, 

consumiam mais os alimentos líquidos, não apresentado apetite para outro gênero 
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ofertado, e isso ia se modificando gradativamente de acordo com as idades e séries 

dos alunos.  

Em contrapartida, o fluxo de alunos dos 4º e 5º anos era bem maior quanto à 

repetição da merenda, muitos repetiam duas, três vezes a merenda completa. As 

cozinheiras já percebiam essa movimentação e dispunham merenda para isso.  

De forma genérica, o consumo dos líquidos era bem maior durante a 

merenda, particularizando desse modo a merenda vespertina, o que implicava 

muitas vezes no uso de frutas como laranja, melão, mamão e melancia como opção 

a mais para alimentação. Ao término da merenda, os alunos retornavam para sala, 

dando continuidade às aulas. E o dia letivo findava em torno das 16h40, e os pais 

dos alunos já estavam na porta da escola a esperá-los.  

 E assim, percebia que o turno da tarde me fazia multiplicar os goles de 

cajuína, de modo tal que nem me dava conta de quão consumia. E assim, com essa 

mesma sensação de que „a tarde na escola passa mais rápido‟, findei minhas 

observações em torno da última alimentação oportunizada naquele dia pela escola.  

 

 

 

 FOTOGRAFIA 23 - Merenda vespertina: em primeiro plano pode ser vista a fila     de 

alunos para a merenda; em seguida, vê-se a distribuição da merenda, dentro do refeitório.  

 
   FONTE DO AUTOR 

 

No turno da tarde há uma preocupação com a hidratação das crianças e que os tipos 

de alimentos que devem contribuir para amenizar a sensação de calor, repor a perda de líquido 

corpóreo. Por isso, predominam as bebidas – sucos de frutas – mais refrescantes, atentando-se 

bastante à temperatura em que esses são servidos, pois precisavam estar bem frios. Outro 

aspecto que se diferencia da merenda matutina com a vespertina, é que o uso de frutas no 

cardápio que possuam muita água para hidratar – melão, melancia e laranja, por exemplo – é 

freqüente no turno da tarde, critério que não é utilizado tão fortemente para a merenda do 

turno da manhã. Essa situação se expressa no depoimento de uma das cozinheiras da escola.  
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 [...] Na merenda da tarde a gente tem que se preparar pra colocar mais bebidas 

para as crianças, porque a tarde é quente... é quente demais, e se num for bebendo 

suco ou um iogurtim [iogurtezinho] gelado nem eles agüenta, nem a gente. [...] 

Também tem que prestar atenção nas crianças mais velhas que são as que mais 

comem nesse horário, e os pequeinim [pequeninos] do 2º como já comeram coisa 

com muita sustança, nessa hora só querem beber na merenda, não querem comer 

nada, são poucos que comem! Os maiores comem também porque dizem que gostam 

muito das comidas da escola, dos sucos, das frutas. (Maria, Cozinheira Escolar) 

 

O relato da cozinheira escolar traz uma explicação acerca do baixo consumo de 

alguns alunos na merenda vespertina, especialmente por parte dos alunos do 2º e 3º ano. 

Explica que isso ocorre devido esses alunos serem menores/ mais novos, o que indica que 

suas necessidades nutricionais já tenham sido supridas em momentos anteriores da 

alimentação escolar (merenda matutina, almoço). Dessa maneira, pode-se inferir que por 

conta disso, tais alunos optam por consumir apenas as bebidas no turno da tarde, em 

detrimento dos alimentos sólidos.  

As práticas alimentares e conseqüentemente a nutrição sofrem influência direta e 

indireta do meio ambiente. Quando o clima interfere de maneira imprópria na produção e no 

metabolismo dos alimentos, ocorre a quebra na interação entre os elementos, influenciando 

diretamente na saúde do indivíduo que, sentindo-se agredido reage fisiologicamente 

(GUYTON, 1989). Assim sendo, em um aumento da temperatura ambiental efetiva, o 

indivíduo come menos do que necessita para a sua produção, provavelmente por uma 

diminuição da atividade da tireóide, na tentativa de diminuir a produção de calor, sofrendo 

algumas sutis variações quanto à faixa etária.   

Não obstante, cientes das especificidades da alimentação escolar deste horário, as 

cozinheiras escolares fazem um pouco mais de merenda/ disponibilizam mais gêneros aos 

alunos do 4º e 5º ano já que estes tendem a repetir esta refeição no turno da tarde.  

 

3.1.7 Uma “cartografia” da alimentação durante o intervalo 

 

A organização do espaço escolar além de levar em consideração as questões físicas e 

pedagógicas, é também relacionada a questões sociais e etárias. No CEFTI Raldir Cavalcante 

Bastos pode-se perceber que existem distinções entre os diferentes espaços alimentares da 

escola, especialmente expressas nos momentos de intervalo das aulas. 

Para se compreender as relações grupais-etárias e sociais construídas no espaço 

escolar denominou-se “cartografia da alimentação” a distribuição/ locação/ agregação dos 
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alunos em diferentes grupos a partir do tipo de alimento que consomem e da faixa etária, que 

evidencia parâmetros da educação do gosto alimentar fomentado pela instituição.  

 
NOTA DE CAMPO 14: 

 

Os intervalos para recreação matutino e vespertino, em que ocorre a 

merenda na escola, me traziam algumas percepções conforme dias e o primeiro mês 

de observação do novo ano letivo (março de2011) se passavam. Percebia que 

alguns alunos do 2º ano, ou seja, aqueles que iniciaram a pouco tempo a trajetória 

escolar no Raldir Cavalcante, levavam snacks (pipocas, batatas fritas e afins, 

industrializados) para merendar. E, dessa maneira, não consumiam os gêneros 

alimentícios dispostos na merenda escolar, na verdade consumiam apenas durante 

o almoço. 

Como existia uma divisão dos alunos quanto à ordem de oferecimento da 

merenda – primeiro os mais novos, depois os mais velhos – os alunos acabam 

ficando subdivididos entre os pavimentos da instituição escolar. No segundo 

pavimento, mais adentro e próximo à direção e coordenação pedagógica, estavam 

aqueles alunos do 2º e 3º anos, enquanto que os do 4º e 5º anos, como se 

merendavam posteriormente, permaneciam no primeiro pavimento, ou seja, no 

mesmo em que dava acesso ao refeitório e quadras da escola. 

Diante desta configuração em torno da circulação dos alunos no espaço 

escolar, percebi que existia uma “cartografia” da alimentação durante o 

intervalo/recreio. Ou seja, um espaço específico no qual a presença de alimentos 

trazidos de casa como salgadinhos e frituras, apesar de pouco freqüente, ainda é 

presente somente no primeiro grupo de alunos (2º e 3º anos), ou seja, no segundo 

pavimento da escola, fato este que também é visível ao se observar os lixeiros, 

contendo resíduos dos citados alimentos. Fato que não foi observado no outro 

espaço, no qual está presente o grupo de alunos veteranos do Raldir Cavalcante. 

Desse modo, pode corresponder a mais uma ilustração acerca da transição/ 

mudança do gosto alimentar.  

 

 

 

 FOTOGRAFIA 24 - Merenda matutina: na imagem mais à esquerda, duas alunas do 2º ano 

do ensino fundamental comendo snakcs/ salgadinhos; e à direita, um grupo de alunos está 

comendo os  “snakcs”, trazidos por outro aluno, que logo foram socializados para vários 

presentes.  

 
FONTE DO AUTOR 
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A observação da rotina alimentar da escola denota que aqueles do 2º e 3º ano 

merendam primeiro, por serem menores e ficam no segundo corredor da escola, separados 

para melhor organização; enquanto que os alunos do 4º e 5º ano permanecem no primeiro 

corredor, mais próximos ao refeitório. Contudo, esse agrupamento apesar de ser uma 

determinação da escola para organizar/ melhorar a distribuição da merenda, permite 

evidenciar os hábitos de determinados grupos por hábitos semelhantes.  

Como evidência tem-se a presença de alimentos trazidos de casa como salgadinhos e 

as frituras que, apesar de pouco freqüentes, ainda são presentes somente no primeiro grupo de 

alunos – 2º e 3º ano –, ou seja, no segundo corredor da escola (visível também ao se observar 

os lixeiros). Ao passo que os alunos dos anos subseqüentes que já vivenciaram o processo de 

educação do gosto alimentar são vistos consumindo exclusivamente os alimentos fornecidos 

no refeitório da escola. Ou seja, o gosto alimentar expressando aspectos de diferenciação de 

grupo social/ etário no intervalo das aulas entre os alunos do CEFTI Raldir Cavalcante.  

O gosto alimentar, na perspectiva de Bourdieu (2007), é produzido pelas condições 

econômicas e sociais geradoras de dispositivos de distinção, ao apresentar as variadas classes 

sociais que se constituem associadas ao gosto. 

Afinal, o autor conduz sociologicamente a compreender como o gosto diferencia as 

pessoas e desenvolve mecanismos de distinção entre os grupos sociais, cujas estruturas das 

posições objetivas ocupadas pressupõem a aproximação de uma determinada fração de classe 

que compartilha do mesmo habitus. No caso, um dos elementos que caracteriza as crianças no 

momento atual é a preferência e maior consumo de salgadinho, frituras e produtos 

industrializados. Desse modo, Bourdieu (2007) entende esse conceito como as práticas 

vivenciadas no passado que se refletem no presente, cujo alimento e projeção de sua 

continuidade no futuro persistem de acordo com seus pressupostos. Comporta, em sua 

expressão, um sistema de disposições que abrange as estratégias e as práticas sociais pelas 

quais a ordem social se materializa, tornando-a significativa e evidente à medida que essas 

disposições são incorporadas e interiorizadas mediante um processo de interação social e em 

um contexto constituído historicamente.  

Com isso, a preferência por algum alimento ou por uma receita desenvolvida e 

passada de geração em geração, ou mesmo o modo de se vestir, de pentear, de ir a um evento 

cultural, são habitus, práticas socialmente percebidas, classificáveis e reproduzidas. Esses 

hábitos de vida legitimados são reflexos do capital social herdado dos pais e da família.  
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Muito embora Bourdieu (2007) afirma que esses capitais herdados são estreitamente 

relacionados com o capital cultural – caso visualizado no CEFTI Raldir Cavalcante Bastos – 

adquirido durante a formação educacional legitimada pelos diplomas emitidos junto às 

instituições escolares, universidades etc, aplicando-se acerca daquilo que é instituído nesses 

espaços como “correto”, “adequado”, “saudável”. E, por conseguinte, atribui-se um valor 

simbólico negativo em torno daquele gosto alimentar constituído no âmbito do grupo familiar 

do aluno.  

A utilização desses capitais, somados ao capital econômico, montante de capital que 

possui liquidez e possibilidade de apropriar bens de consumo, gera a produção do capital 

simbólico citado, cujo processo de uso e consumo das coisas, bem como a participação ou não 

de eventos culturais – alimentação escolar, por exemplo –, gera a distinção de classes sociais. 

O habitus de consumo de um bem recebe um valor social pelo uso social a que é submetido – 

comer snacks faz mal à saúde, já a merenda da escola é saudável –, passando a ser 

condicionado pelo capital simbólico constituído pelo consumidor – comida ruim (sem gosto) 

e comida boa (gostosa) – e a sua necessidade de consumo, frente à distinção promovida – 

comer snacks em detrimento da merenda da escola faz-lhe sentir excluído do grupo escolar, 

enquanto que seu inverso, alimentar-se nas refeições escolares e não consumir salgadinhos, 

lhe faz pertencente àquele grupo. 

 

3.1.8 A professora de Educação Física e a alimentação escolar 

 

Os ensinamentos promovidos pela disciplina Educação Física e, mais 

especificamente, o conjunto de ações articuladas pela Professora Rosa no cotidiano escolar, 

sobretudo relacionadas às práticas alimentares também contribuem sobremaneira para o 

processo formativo dos alunos na educação do gosto alimentar.  

Em seu conjunto de ações, a professora apresenta explicações acerca dos alimentos, 

faz uma espécie de “vistoria” ou “polícia alimentar" diária durante os intervalos das aulas 

àqueles alunos que trazem salgadinhos, snakcs ou petiscos de casa. Além disso, Rosa é uma 

referência na escola quando o assunto é acompanhar a alimentação dos alunos, ganho e perda 

de peso, mudança para alimentares e físicos mais hábitos saudáveis, assim como a própria 

intervenção na aversão inicial de alguns alimentos durantes os variados momentos de 

alimentação na escola.   
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FOTOGRAFIA 25 - Rotinas alimentares no Raldir Cavalcante: à esquerda, Rosa, professora 

de Educação Física, almoçando junto com os alunos; mais à direita, a mesma professora logo 

após o intervalo da merenda matinal, com todos os snakcs/ salgadinhos  que recolheu dos 

alunos.  

  
FONTE DO AUTOR 

 

NOTA DE CAMPO 15: 

 

Na rotina do Raldir Cavalcante, observando os diversos atores daquele 

cenário, pensando e refletindo ao tomar cajuína em minha caneca, sentei em um 

desses dias abaixo de uma árvore logo na entrada da escola. A posição me dava 

uma visão privilegiada. Dali avistava o pátio de acolhida da escola, o refeitório e a 

entrada das quadras esportivas. Nessa situação, acompanhei um dia de atividades 

da Prof. Rosa, da Educação Física, que por aqueles espaços desenvolvia algumas 

atividades recreativas e esportivas com seus alunos. 

Em outras ocasiões, já havia me chamado atenção a gama de atividades que 

a citada professora desenvolvia na escola. Era a docente que eu mais via nos 

diferentes horários na escola, a que conhecia todos os alunos pelo nome e que 

recebia e demonstrava muito afeto (troca de carinhos, beijos, abraços, conselhos, 

entre outras ações afins) pelos alunos. Ainda era responsável pelas apresentações 

artístico-culturais da escola. Sim, mas além de tudo isso, observei a professora que 

em suas ações pedagógicas fazia explanações sobre a alimentação, a saúde física e 

o crescimento/ desenvolvimento dos alunos. Essas reflexões que fazia surgiam 

durante as atividades esportivas, por exemplo “Marcos, que chute fraco! Acho que 
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não tá comendo direito!”; “Flávia se comer menos fritura no óleo vai ficar ainda 

mais linda!”... E com isso seguia com explicações, tentando dar um sentido mais 

próximo daqueles exercícios que os alunos faziam em suas aulas e com o que se 

entendia sobre alimentação. Muitas vezes, conjugava a essas explicações algumas 

orientações familiares. 

As atividades que desenvolvia com a disciplina, como os exames biomédicos 

realizados duas vezes por semestre lhe davam também um maior suporte para cada 

uma dessas orientações que fazia para as crianças. Isso tudo desencadeava também 

seus alunos trazerem dúvidas de casa quanto à alimentação de seus familiares, 

perguntando-lhes sobre a possibilidade de promoção de saúde e bem-estar. O fato 

da professora também estar presente em todos os momentos de alimentação 

realizados pela escola, lhe dava um maior subsídio quanto à essa proximidade e 

conhecimento por parte da rotina alimentar dos discentes, e, do mesmo modo, 

permitia-lhe uma clima de maior permissividade – diante também da família! – em 

suas intervenções cotidianas. 

Com base nisso, uma das ações realizadas pela professora que percebi ter 

maior repercussão na rotina alimentar da escola era denominada – pela própria 

professora e demais membros da escola – a “caça aos petiscos e frituras”. Essa, 

por sua vez, se caracterizava pelo trânsito da professora nos corredores da escola 

durante os horários de merenda (matutina e vespertina) à procura de alimentos 

trazidos pelos alunos que fossem frituras, salgadinhos, snacks, refrigerantes e afins. 

Quando os localizava, Rosa com muita clareza e em linguagem compatibilizada, 

explicava ao discente que trouxe o lanche – e àqueles que estavam à sua volta – que 

aquele alimento poderia ser prejudicial, comparando-o com a merenda da escola 

(enquanto mais saudável!). Nesse momento, recapitulava alguns dos conhecimentos 

que havia abordado em suas aulas, e culminava no aluno entregar seu lanche à 

professora, dirigindo-se, a seguir, os dois para o refeitório da escola. Esta atitude 

era repetida quantas vezes fossem constatadas a presença dos referidos alimentos. 

A professora obtinha muito êxito em suas abordagens, e, ainda tinha comunicação 

direta com as cozinheiras da escola, fornecendo e colhendo informações acerca de 

quais alunos estão apresentando dificuldades em se alimentar na escola.  

Diante do ocorrido, me aproximei da Prof. Rosa e lhe perguntei sobre as 

relações do consumo da cajuína e com a saúde física. Recebi as orientações e 

entendi os benefíciosa dessa bebida. E assim, sem receio e agora mais instruído 

sobre o que consumia cotidianamente na escola, tomei um gole mais encorpado da 

cajuína que ainda restava na minha caneca e parti para efetuar minhas anotações.  

 

 

A participação da professora na rotina escolar é algo bastante marcante como se 

narra na Nota de Campo 15, essa sua iniciativa que transpõe os muros da sala de aula, 

extendendo a ações tanto coletivas como individualizadas, promove, sobretudo, aprendizados 

muitos significativos em torno da alimentação saudável.  

Apesar de ser oferecida a merenda, há também a existência de alunos que levam 

alimentos industrializados pouco saudáveis, podendo influenciar a hora do lanche. Há 

crianças que até levam lanches saudáveis de casa. Contudo, chegando à escola e vendo 

guloseimas atraentes com alguns de seus colegas, optam aos mesmos, tanto por desejos 

quanto por pressão de comer o mesmo que seus colegas, pois o lanche é considerado um 

evento social, onde o prazer de lanchar é associado à competição e comparação.  

Do mesmo modo, muitas crianças rejeitam alimentos necessários a sua nutrição, 

recusando-se a degustá-los, mas como se sabe, os colegas em meio às práticas alimentares 
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coletivas, como a merenda ou o lanche, substancialmente influenciam nas escolhas 

alimentares (LOPES, BRASIL, 2004). E assim, os hábitos alimentares adquiridos na infância 

tendem a se solidificar na vida adulta e, por isso é importante estimular a formação de hábitos 

saudáveis o mais precocemente possível.  

Para isso é muito importante o trabalho do educador, estimulando dentro e fora da 

sala de aula, como nos recreios, sobre práticas alimentares saudáveis, a fim de que os alunos 

desde cedo, adquiram hábitos alimentares corretos, saudáveis. 

A escola poderá ser um eficiente espaço de desenvolvimento de hábitos de 

alimentação saudável, buscando sempre não só atender ao paladar das crianças, mas 

principalmente, oferecer alternativas de alimentos nutritivos, frescos, naturais e de boa 

qualidade, facilitando assim a aceitação e a adaptação das crianças a esses alimentos 

(FRANQUES, 2007). Fato que sucede quando a professora de Educação Física convida os 

alunos a experimentar a merenda da escola, logo após o seu “recolhimento” do salgadinho 

durante os intervalos das aulas. Em suas próprias palavras:  

 

[...] Eu me sinto comprometida com a alimentação dos alunos. Eu sou a professora 

que conversa com eles sobre saúde na escola, faço brincadeiras, jogos e atividades 

físicas, coleto medidas antropométricas, seria um descaso da minha parte fechar os 

olhos para o que vejo no recreio deles. Por isso, leio e pesquiso bastante sobre o 

assunto, e ainda recorro à Nutricionista da SEDUC/PI para dar uma força. 

[...] Quando eu vejo aqueles salgadinhos que parecem isopor amarelo já me dá 

repugnância, aí eu chego junto do aluno, mostro a composição nutricional de 

produto, é claro que eu uso uma linguagem clara, de acordo com a idade e 

conhecimento dos alunos, não é? E aí vou falando que aquele alimento se 

comparado com a merenda da escola é muito pior, que não vai fazer bem pra eles, e 

por aí vai... Tem muitos que já vão de mãos dadas comigo até o refeitório pegar a 

merenda, tem outros que demora mais um pouco, é de cada um, mas tudo tem jeito! 

(Rosa, Professora de Educação Física) 

 

A divulgação da composição nutricional dos alimentos realizada pela aludida 

professora aos seus alunos durante os intervalos das aulas pode estimular o interesse dos 

alunos pela nutrição, podendo-se utilizar as informações nutricionais dos rótulos dos 

alimentos de forma educativa, como é realizado pela professora. Caso o alimento não tenha 

essas informações, o educador pode solicitá-las a algum profissional, como no caso a 

Nutricionista da Secretaria Estadual de Educação do Piauí – SEDUC/PI, ou até mesmo 

procurar esses dados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). 

Assim, a hora do recreio tornou-se uma oportunidade para reforçar o vínculo com a 

alimentação saudável, além de colaborar para compreender a centralidade da comida no 

cotidiano escolar.  
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Franques (2007) discorre que o espaço da alimentação escolar representa uma rica 

oportunidade de exercício da tão desejada interdisciplinaridade. É também central para a 

educação em saúde, na medida em que enseja hábitos mais autônomos e críticos acerca do 

alimento e conduzidas para práticas mais saudáveis.  

Ainda vale destacar que a escola também pode acompanhar o estado nutricional dos 

estudantes por meio de um profissional de saúde habilitado – um nutricionista, por exemplo, 

mas a continuidade de seu acesso à rotina escolar seria com intervalos amplos, pois assiste 

grande extensão de escolas da regional de educação –, ou mesmo o professor de Educação 

Física. Assim sendo, a participação contínua da professora, como sucede no CEFTI Raldir 

Cavalcante, é muito importante, pois a formação de hábitos alimentares saudáveis que enseja 

pode prevenir doenças, como a obesidade, desnutrição, anemia, entre outras. 

 

3.1.9 Os professores como modelos nas práticas alimentares 

 

Uma importante fonte de influência na aprendizagem humana é o comportamento 

dos outros. Diariamente somos expostos a uma enorme multiplicidade de modelos, que em 

diferentes contextos exibem desde os comportamentos mais simples aos mais complexos. A 

observação desses comportamentos e das suas conseqüências é determinante/ significativo na 

aprendizagem. 

A aprendizagem por observação não é, no entanto, um processo automático. Para que 

haja aprendizagem não basta a exposição de um sujeito ao modelo, uma vez que são 

necessários quatro processos básicos: a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação 

(interesse). 

Em muitas ocasiões o adulto pode ser modelo para as crianças, ou seja, ao apresentar 

uma ação ou grupo de ações no âmbito social, estas por sua vez servem de espelho para as 

outras pessoas, como um exemplo a ser seguido de comportamento adequado a dada situação. 

Com isso, a figura do professor frente a seus alunos, assume também essa perspectiva de 

modelo atitudinal, de expressão de emoções, manifestações gestuais, dentre outros aspectos 

afins. E, é claro, no âmbito das práticas alimentares, esse potencial educativo do modelo do 

professor exerce influência sobre a alimentação dos seus alunos, como pode ser conferido no 

diário adiante.  

 

 

NOTA DE CAMPO 16: 
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Entre os períodos de abril de 2010 a abril de 2011 presenciei vários 

momentos de alimentação da escola, em diferentes horários, sob os mais diversos 

cardápios disponibilizados na rotina do Raldir Cavalcante. Existia algo, contudo, 

que sempre me chamava atenção nestes citados momentos: o modelo alimentar do 

professor seguido pelos alunos.  

Era algo que realmente saltava os olhos de quem observava. Logo, todas as 

vezes em que um professor estava no refeitório escolar para alguma das rotineiras 

alimentações – sobretudo na hora do almoço! – os alunos disputavam quem iria 

sentar a mesa ao lado, ou próximo do professor. Isso ocorria muitas vezes até 

causando chateação em algumas crianças, que se conformavam com a promessa de 

que no dia seguinte a sua vontade de estar ao lado daquele docente na hora de 

comer seria realizada. 

E assim seguia a hora da alimentação dos alunos ao lado do seu/sua 

professor/professora: observavam a quantidade de comida, os alimentos que 

prevaleciam no prato, perguntavam o que eles mais gostavam e o que não gostavam 

de comer... Em meio a essas observações, cheguei a ouvir muitos professores 

relatarem aos alunos, algumas destas afirmações: “comer verdura faz ficar mais 

bonito, sabia?...”; “comer feijão faz ficar forte...”; “tá vendo meu cabelo assim 

bonito, é porque eu como o prato bem colorido de comida...”; “ih, é feio deixar 

comida no prato, tem tanta gente passando fome...”; “que comida deliciosa, sem 

gordura! Huuuum!...” Falas estas que eram escutadas com muita atenção e que 

acabavam influenciando na experimentação de alguns gêneros alimentícios outrora 

rejeitados por aqueles alunos. Mas, é claro que nem sempre a adesão àquele 

alimento poderia acontecer naquele mesmo instante, poderia seguir em dias 

subseqüentes, conforme sucessivas interações com o professor, justamente o que eu 

acabava constatando adiante.  

Ao fim do período de observação, consegui constatar em meus registros dos 

diários de campos dois episódios ocorridos na escola que são bastante ilustrativos 

desse modelo alimentar que o professor passou a se tornar frente aos seus alunos do 

Raldir: o da coca-cola e o do repolho-roxo.  

Nesse primeiro episódio (da coca-cola), datado de outubro de 2010, no 

decorrer das comemorações escolares do dia do professor, eis que os refrigerantes 

adentram o espaço escolar para a confraternização. Quando algumas crianças 

adentram a sala dos professores e percebem que estão bebendo coca-cola, logo a 

notícia circula com muita rapidez entre os alunos. O fato oportuniza algumas 

manifestações de chateação e decepção por alguns alunos, quando relatam “vocês 

vivem dizendo que é pra gente evitar tomar coca e vocês aí todos tomando... a tia 

Janete (professora polivalente) diz que nem toma faz tempo e tá aí tomando coca 

também”. Nessa ocasião, a medida dos professores diante do repúdio foi de negar 

que aquela bebida era coca-cola, tamanho foi o repúdio dos alunos. E assim para 

despistá-los, afirmaram ser café. Isso mobilizou um dos professores a sair 

discretamente até o refeitório e pegar uma garrafa de café, que, distraindo outra 

vez os alunos, trocaram os copos e apresentando-lhes, dessa vez o café. Alguns dos 

discentes presentes ainda duvidaram do que viam, mas sem ter outra constatação, 

aceitaram o fato. Não estava ali para criticar ou qualificar aquela postura, mas me 

chamou muito a atenção quão importante era a representação que os alunos faziam 

em torno da alimentação de seus professores, ao mesmo tempo também era muito 

significativo ver toda a mobilização dos professores em manter aquela concepção 

que haviam construído, a de um modelo de alimentação correta/ adequada.  

 
 
 
 
 
 

FIGURA 26 - Momentos da alimentação escolar – hora do almoço. Na imagem à esquerda, 

professores e alunos almoçam juntos no refeitório da escola.  Já ao centro, tem-se a montagem 
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dos pratos, especialmente neste dia, observa-se a salada feita com o repolho-roxo, pepino e 

maçã. E na terceira imagem, a preparação da referida salada.  

   
FONTE DO AUTOR 

 

Por outro lado, ao fim de março de 2011, com pouco mais de um mês do 

início do respectivo ano letivo, presencie o episódio do repolho-roxo, sucedido 

durante o almoço na escola. Nesse dia, como composição do cardápio daquela 

refeição foi servida uma salada com maça, pepino e repolho-roxo. Os dois 

primeiros gêneros já transitavam pelo nível de aceitação dos alunos, entretanto, o 

repolho-verde que já havia sido degustado, e há pouco tempo tinha passado a ser 

aceito – no sentido de experimentado, sendo que não sobrava mais nos pratos ao 

término do almoço – pelos discentes, enquanto que em sua coloração roxa era uma 

novidade. Ainda seria sua primeira aparição no cardápio da escola desde que 

passou a ofertar o ensino integral, ou seja, pouco mais de dois anos.  

Eis que a hora da degustação chegou e as crianças praticamente em coro 

reclamavam daquele “negócio roxo e feio” na comida deles. Foram críticas 

persistentes e inflexíveis quanto àquele alimento, chegando muitos deles a dizer que 

não comeriam mais, até que os professores ali presentes começaram a explicar que 

era apenas uma pequena diferença que existia entre os repolhos, pontuando que 

aquele tipo de repolho possuía vitaminas diferentes do outro que eles já conheciam. 

Assim sendo, conforme o discurso dos professores, os alunos poderiam gostar até 

mais dele em comparação com o anterior. Ao ser afirmado isso, um dos professores 

propôs que pegassem um pedacinho do repolho-roxo nos pratos e colocassem todos 

juntos na boca para experimentar. Diante do ocorrido, os ânimos se acalmaram, os 

alunos começaram a se sentar e a misturar o tal repolho com os demais gêneros 

alimentícios presentes no prato. Outros chegavam a afirmar frases do tipo: “nem é 

tão ruim assim”; “é roxo mas é bom!”. Depois com risos e envolvidos também pela 

curiosidade da experimentação, gradativamente foram comendo e conversando 

entre si sobre os sabores do repolho.  
O modelo de consumo alimentar apresentado naquela situação pelos 

professores no refeitório, muitas vezes servia também para fazer os alunos 

refletirem, ampliando seus conhecimentos e saberes em torno dos alimentos, bem 

como estendendo suas experiências sensoriais a alimentos até então desconhecidos. 

E pensar que nesse dia, nem pensei em tomar cajuína... Na oportunidade, 

igualmente aos alunos, eu não gostava de repolho-roxo.  

 

 

O modelo de alimentação apresentado pelos professores oportunizou reflexões e/ou 

aprendizados dos alunos. Houve duas situações significativas. O repolho roxo, desconhecido 

dos alunos, causou estranheza inicial, mas como foi visto sendo consumido/ comido pelos 

professores, passou a ser natural, recebendo, desse modo, adesão dos alunos. A coca-cola, 
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consumida um dia na sala dos professores, que ao ser identificada pelos alunos, gerou muito 

protesto, “obrigando” os docentes a mentir que era café, a fim que não fossem descobertos em 

contradição do discurso que fazem em torno de sua própria prática alimentar.  

Além dessas situações, um relato do diretor da escola vem também a corroborar esse 

papel de modelo de aprendizagem de práticas alimentares por parte do professor no CEFTI 

Raldir Cavalcante Bastos diante de seus alunos.  

 
[...] Eu quero que você veja no dia que eu for lá comer pra você ver a maneira como 

eles ficam. E aí eu boto aqui o garfo e eles querem fazer do mesmo jeito. Do jeito 

que você faz eles querem fazer da mesma forma, porque ali [o professor]é um ícone 

pra eles, então eles se sentem também valorizados de ter aquela pessoa ali próximo 

deles fazendo aquilo dali. Por isso que eu digo, o adulto, ele é responsável por essa 

mudança na alimentação porque o adulto é o espelho, então se ele conduzir pra 

esse lado benéfico da alimentação, o aluno, lógico que ele vai seguir e depois vai 

passar a ser um hábito, depois que passar a ser um hábito ninguém vai poder tirar. 

[...] Nós somos os grandes responsáveis pelas coisas erradas e corretas que estão 

vindo e que poderão vir futuramente. Agora cabe a todas essas pessoas ter essa 

conscientização do seu papel como educador, não como professor, como educador e 

principalmente como educador social. Porque uma coisa é você estar com a criança 

alguns minutos, outra coisa é você conviver com ela uma duração bem longa, 

porque aí você está responsável por tudo, e qualquer conduta dele lá fora, ou 

positiva ou negativa, você contribuiu. E se for positiva, você vai ter grandes 

recompensas, não é? (Prof. Cláudio, Diretor do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos). 

 

Para o bem e para o mal, os indivíduos tendem a imitar as figuras que lhe são 

significativas. Esse é um fato que os educadores não deverão esquecer em momento algum no 

exercício de sua prática profissional. Se a pessoa não prestar atenção às atividades que se 

deseja modelar, a aprendizagem não se verifica. E é exatamente esse o ambiente que é 

construindo durantes os variados momentos de alimentação no Raldir Cavalcante. 

 Muito embora, Patto (1999) afirma que para o modelo social apresentado na escola 

suscite a atenção do sujeito/aluno, ele deverá apresentar determinadas características, tais 

como: carisma e prestígio; condutas que não sejam excessivamente complexas, pois a 

capacidade de atenção é limitada; ser visto como próximo em termos de idade, prestígio, sexo, 

vínculo específico, etc; e valor funcional. Aspectos estes que são descritos pelo diretor da 

escola, em observação ao seu próprio modelo frente aos alunos, bem como refletindo em 

torno do modelo de seus colegas professores acerca dos alunos do Raldir Cavalcante.  

Idéias que ainda são fortalecidas por Petrini (2009) quando afirma que os modelos 

alimentares que se recebe daqueles a quem se admira exercem grande poder de influência na 

probabilidade de repetição daquele modelo, operando desse modo na construção/educação do 

gosto alimentar. 
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3.1.10 Um dia na cozinha da escola 

 

A cozinheira escolar, além de enriquecer a alimentação escolar com suas atribuições 

rotineiras em uma escola de regime integral como é o caso do CEFTI Raldir Cavalcante, pode 

contribuir na formação dos escolares e na construção de conhecimentos diversos, promovendo 

interações e vivências na cozinha. Tem-se, por exemplo, a importância da higiene na 

preparação dos alimentos, na utilização integral dos produtos, entre outros. 

Por conseguinte, é oportuno conhecer a rotina das cozinheiras escolares, suas 

conversas, estratégias, concepções sobre os alimentos, conhecimentos acerca dos hábitos 

alimentares dos alunos, dos professores. Bem como descrever um pouco da rotina do preparo 

e do modo de servir os alimentos na escola e os sentimentos que emergem ao fazê-los, em 

especial de proximidade acerca dos alunos.  

 

NOTA DE CAMPO 17: 

 

Com alguns dias de pesquisa, eu só pensava em acompanhar a rotina das 

cozinheiras escolares de perto, mas só pude vivenciá-la no fim de agosto de 2010. 

Neste dia, cheguei cedo à escola, por volta das 6h da manhã. Logo, eu já estava 

muito ciente dos diferentes horários da alimentação no Raldir Cavalcante: café-da-

manhã, merenda matutina, almoço e merenda vespertina. Portanto, chegar cedo e 

sair tarde na escola, me oportunizaria acompanhar melhor as particularidades 

daquele espaço de articulação e preparo dos alimentos.  

O Café da manhã como não se tratava de um preparo para grande 

quantidade de pessoas, não exigia a mobilização de grande número de funcionários 

na cozinha. Portanto, era o horário em que menos se via alguém por lá, 

costumeiramente apenas uma cozinheira era presente. Mas é claro, o zelo para 

fazer um café “encorpado” como dizia Dona Celeste, era grande. Que, neste 

momento, já apresentava o seu conhecimento sobre os hábitos alimentares de 

algumas pessoas da escola: para o professor Cláudio e Marta Simone o café tem 

que ser forte; a professora Rosa prefere sem açúcar, as crianças vêm aqui e pedem 

até um leitinho... E por aí seguiam algumas breves manifestações de conhecimento e 

respeito às predileções de cada um daqueles com quem convivia. Muitas vezes 

durante ou depois do café da manhã, se iniciavam os preparativos para a merenda 

matutina. Esta, por sua vez, nem sempre requeria algum procedimento com 

demanda de grande trabalho, pois alguns produtos já viam prontos (biscoitos, 

bolos), e desse modo a atenção era mais destinada ao preparo dos sucos naturais.   

Quando era chegada a hora da merenda matutina, já eram presentes as 

quatro cozinheiras da escola. Assim, começava a distribuição de copos e em 

grandes bacias de alumínio ou plástico, serviam alguns gêneros alimentícios sólidos 

(biscoitos, bolos, como já citados!). Nesse momento também era necessário um 

maior número de pessoas para auxiliar nas atividades da cozinha. E era aí que 

entravam em cena as três zeladoras da escola. Enquanto algumas delas ajudavam a 

servir a merenda aos alunos, outras auxiliavam no preparo do almoço: cortar 

legumes, carnes, verduras, higienização de alimentos, etc. Neste instante, eram 

percebidas duas atividades concomitantes, servir (merenda) e preparo de alimentos 

(almoço). As conversas aconteciam de maneira muito fluida, muitas vezes me 

chamava a atenção a praticidade que tinham em produzir tanta quantidade de 

alimento. E em nenhum momento via alguém se lamentar do serviço, apesar de ser 

bem denso. Na verdade, riam e conversavam muito, contavam causos de suas vidas 

na cozinha e do dia-a-dia da escola, ao mesmo tempo em que faziam comentários 
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acerca das expectativas para aquele dia de almoço, ou sobre as vontades 

alimentares das crianças. 

 

FOTOGRAFIA 27 - Imagens da cozinha da escola. Na primeira imagem está Dona Celeste, 

cozinheira escolar, preparando o almoço. Na segunda imagem, o grupo de cozinheiras da 

escola, acompanhadas das zeladoras colaborando nas atividades da cozinha – momento que ao 

mesmo tempo é de muito trabalho, também é de conversas e diversão.  

   
 FONTE DO AUTOR 

 

 

Entre cheiros e aromas diversos que ali se espalhavam, estava sendo 

preparado o almoço. Houve momentos que eu até me preocupava: “que hora que 

elas vão colocar os temperos?”; “não vão dar tempo isso tudo estar pronto para as 

11h30!”; “será que vai ser comida demais?”; “vai faltar arroz pra tanta gente...” E 

eram preocupações de quem não conhecia aquele espaço, aquelas medidas e 

aqueles manejos com propriedade. Antes mesmo do término do preparo, que 

findava junto com a limpeza dos utensílios da merenda matutina, já se iniciava a 

disposição dos pratos para o almoço. E então, quando este estava pronto, todas se 

mobilização para servir os alunos e professores. A atenção delas era totalmente 

destinada para esse momento, que o faziam de maneira muito carinhosa, 

conversando com aqueles que serviam, e às vezes apresentando/ descrevendo como 

foram feitas alguns preparos. Somente com o término do almoço do último aluno, 

que cada uma delas iniciava seu próprio almoço. Nessa ocasião, almocei junto com 

elas. Conversamos um pouco e em seguida, tomamos um café fresquinho, já feito a 

pouco tempo por aquelas que almoçaram primeiro. Seguidamente, sem muito 

intervalo de tempo, sucedeu a limpeza da cozinha, que agora era bem mais pesada, 

pois acumulou uma maior quantidade de objetos, pratos, talheres e panelas.  

 
 

FOTOGRAFIA 28 - Cenários da cozinha: primeiro, está o momento em que os alimentos são transportados 

da panelas para a composição dos pratos dos alunos; posteriormente, os alimentos já servidos nos pratos e 

prontos para o almoço coletivo.  
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FONTE DO AUTOR 

 
 

Adiante, sem tempo para o descanso, já se aproximava a hora da merenda 

vespertina. Ocorria a mobilização das cozinheiras para o preparo dos sucos, dando 

sempre uma atenção especial à temperatura – tinha que estar bem gelado! –, bem 

como à disposição do alimento em seu acompanhamento. De outra forma, quando 

eram servidos alguns tipos de iogurte, a demanda de trabalho diminuía.  

Durante a tarde, a cozinha da escola tinha a presença apenas de três das 

cozinheiras, enquanto duas começavam a servir a merenda, a outra já se 

prontificava na limpeza dos utensílios domésticos recém utilizados pelos alunos e 

professores. Um fato bem marcante desse momento vespertino, era que quando a 

maior parte dos alunos já havia merendado, as cozinheiras da escola se dispunham 

no refeitório para lanchar com o grupo. Situação na qual era acolhida com muita 

alegria pelos alunos, e, conforme as próprias cozinheiras tinham me verbalizado, 

isso acontecia “atendendo aos pedidos” dos discentes. Também percebia que as 

mesmas faziam com muito prazer e satisfação.  

Terminada a última hora de alimentação, segue a limpeza final da cozinha 

para aquele dia. Dona Cecília ainda me oferece uma cajuína para “fechar” o dia, e 

prontamente recuso. Dentre os dias que estive em observação na escola, esse foi o 

dia que mais comi!  

 

A cozinha é um espaço também de grande interação entre as pessoas, onde circulam 

livremente também as zeladoras, que volta e meia prestam ajuda no preparo das refeições 

escolares. As cozinheiras, no entanto, apresentam significativo conhecimento em torno dos 

hábitos alimentares de funcionários da escola, e em especial dos diversos alunos. Sobre isso 

Nahas (2007) aponta que esse conhecimento acerca das predileções discentes sobre os 

alimentos pode ser uma estratégia essencial para a estimulação dos hábitos alimentares 

saudáveis. O referido autor afirma que a realização de uma pesquisa entre os alunos e 

funcionários da escola para conhecer os alimentos saudáveis de sua preferência, de forma que 

você possa adequar os alimentos ofertados às preferências alimentares o que pode ser um 

caminho educativo e respeitoso também das particularidades de cada um dos envolvidos.  

Não obstante, dentre as cozinheiras existe uma carga de emoções e sentimentos 

acerca da satisfação dos alunos à mesa. Sendo que a manifestação de afeto é muito presente 
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quando servem os alimentos aos alunos: apresentando/ descrevendo como foram preparados 

os alimentos – ora espontaneamente, ora posterior a questionamentos (sobre o preparo) que 

recebiam dos alunos. 

Destarte, apresentam estratégias versáteis frente às demandas específicas de cada um 

dos momentos da alimentação escolar e a própria segmentação do tempo que é distinta para 

cada um desses momentos alimentares. Algumas vezes, não tão raro assim, as cozinheiras se 

permitiam lanchar com os alunos durante a merenda vespertina – ação realizada mediante o 

atendimento ao pedido dos alunos, que queriam lanchar com as cozinheiras.  

De acordo com Padovini (2007) as ações educativas desenvolvidas nas escolas em 

torno da alimentação devem incluir a contribuição das merendeiras/cozinheiras escolares. São 

essas cozinheiras que possuem uma relação direta com os alunos e a possibilidade de partilhar 

novos e importantes conhecimentos com a comunidade escolar. Com isso, tem-se a 

expectativa de que quando são promovidos encontros e interações entre estas profissionais e 

os alunos, o aprendizado seja ampliado e conectado com outros mais já oportunizados pela 

escola. Os relatos das próprias cozinheiras escolares à frente, elucidam mais esta discussão.  

 

[...] Eu não me sinto uma professora, porque eu também não tenho formatura. Mas 
eu acho que ensino umas coisinhas boas pra as crianças daqui... Aqui é uma escola, 
os pais botam os filhos aqui é pra aprender e eu faço o que eu posso, do meu jeito, 
com o pouco que eu sei... e eu entendo mesmo é de cozinha, fazer o quê? A gente 
faz até curso de cozinha de vez em quando pra ficar mais atualizada. Cada um 
ensina pro outro o que sabe, não é? (Maria, Cozinheira Escolar) 

 

[...] Eu num vou ensinar como as professoras fazem na sala, mas eu vou dizendo 
que uma comida é boa pra saúde, que comer verdura faz bem pra crescer, ficar 
forte e bonito... E tem aquelas crianças que a gente vê que tá [está] dando trabalho 
pra comer, que só quer fritura, aí a gente vai explicando que num vai fazer bem 
quando ficar grande, adulto... Do jeitim [jeitinho] da gente, com carinho e tem vez 
que até dizendo como é feito aquela comida eles [os alunos] vão aceitando e 
provando o almoço e pegando gosto, mas é devargarzim [devagar] mesmo. Tem 
mãe de aluno que se desespera com o filho que chega aqui e num come, mas tem 
vez que até elas a gente orienta... Já teve várias vezes que juntou o professor 
Cláudio e eu pra conversar com os pais. (Celeste, Cozinheira Escolar) 

 

A gama de conhecimentos que as cozinheiras do CEFTI Raldir Cavalcante possuem 

acerca dos hábitos alimentares dos alunos, bem como suas estratégias de abordagem e 

aproximação dos mesmos faz refletir acerca da construção de momentos tanto de recriação da 

merenda escolar, como também tempos de recreação que permitam um novo e significativo 

olhar sobre a alimentação escolar em suas potencialidades educativas, de sociabilidade, de 

prazer, de promoção da saúde e de valorização da cultura. 
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Nahas (2007) relata que existem alguns passos a serem tomados para que a cantina 

ou a cozinha escolar possam caminhar para uma prática alimentar saudável. Esses passos 

puderam ser contemplados em meio às observações realizadas ao espaço da cozinha da 

escola, bem como com as entrevistas realizadas junto à cozinheiras, dentre eles, pode-se citar: 

participar de cursos em alimentação saudável com assessoria de um profissional nutricionista, 

para a instrução no fornecimento de merendas saudáveis; contatar a escola e explicar as 

mudanças desejadas e almejadas pela cozinha escolar/ cantina; contatar os pais de alunos e 

explicar as mudanças almejadas pela cozinha escolar/ cantina; promover cursos para 

manutenção das boas práticas de fabricação de alimentos; reduzir o preparo de alimentos ricos 

em gorduras e açúcares; diagnosticar os gostos e preferências da sua clientela mediante 

questionário ou demais outras formas de coleta de dados; desenvolver um cardápio de lanches 

ou refeições saudáveis, de acordo com o diagnóstico dos gostos e preferências da sua 

clientela; e promover incentivos aos alunos para o consumo de refeições saudáveis.  

 

3.1.11 Os alunos auxiliando na compra dos alimentos 

 

A direção da escola e a coordenação pedagógica oportunizam uma vez por semestre 

para cada turma/série de alunos, a participação em uma atividade de compra dos alimentos da 

escola. Dessa maneira, realizam visitas a comércios e supermercados próximos à instituição, 

efetuando registros, cálculos de valores e avaliações dos gêneros alimentícios.  

Com mais essa iniciativa, a escola manifesta uma visão ampla acerca do das práticas 

alimentares, logo enseja uma atividade que, além das metas já citadas, também preconiza a 

sensibilização dos alunos para um consumo alimentar consciente e promotor do bem-estar por 

meio da alimentação saudável.  

 

FIGURA 28 - Momentos da atividade de compras de alimentos para escola em supermercado. 

Na imagem à esquerda, os alunos estão acompanhados do Prof. Cláudio, diretor da escola, 

que faz algumas orientações gerais acerca das compras e itens que os alunos terão que 

considerar para efeturem aquisições de qualidade e compatíveis com o capital destinado à 

compra. Enquanto que na segunda imagem, já com as anotações feitas sobre a tarefa, os 

alunos realizam a escolha dos gêneros alimentícios para posterior compra.  
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NOTA DE CAMPO 18: 

 

Uma vez por semestre é oportunizado aos alunos do Raldir Cavalcante, que 

cada turma/série de alunos participe da compra dos alimentos da escola, visitando 

a comércios e supermercados próximos à instituição. Atividade esta realizada em 

conjunto com a direção da escolar e a coordenação. Sabendo desta atividade 

agendada semestralmente, me prontifiquei a acompanhá-los.  

Os alunos são conduzidos pelo diretor, Prof. Cláudio, e pela professora 

Dora, que ministrava a aula anterior para a turma, aos mercados e comércios nos 

arredores da escola. Lá, todos os alunos estavam em posse de lápis e cadernos, nos 

quais faziam anotações sobre valores e quantidades de alimentos. Depois de um 

passeio geral pelos corredores do supermercado, atentando-se às diversas 

prateleiras e variados gêneros alimentícios, o Prof. Cláudio anuncia a lista de 

compras e pede aos alunos que se subdividam para a pesquisa de preços, 

quantidade e qualidade dos produtos – evitar produtos com excesso de açúcar, sal e 

sódio –, conforme orientações que recebe quanto à montagem do cardápio da 

alimentação escolar pela nutricionista da SEDUC/PI. Ainda fortalece aos alunos 

que considerem aspectos como o prazo de validade, o local de armazenamento e as 

condições da embalagem do produto, quando for escolhê-los. Com isso, entrega um 

roteiro com orientações para a seleção dos alimentos.  

A seguir podem ser vistas crianças em todos os corredores daquele espaço, 

fazendo registros e cálculos, anotando preços, conversando sobre as marcas dos 

alimentos e suas respectivas indicações nutricionais nos versos das embalagens. E 

tudo era acompanhado pelos olhos atentos dos professores, e, não restam dúvidas, 

dos adultos e funcionários presentes naquele local.  

Atividade segue, e como toda proposta tem hora certa para acabar. Após o 

levantamento prévio dos gêneros alimentícios realizada pelos alunos, ambos os 

professos Cláudio e Dora, partem para a seleção dos produtos em dois subgrupos 

mediados pela lista de compras mensal. Ao término, todos se encaminham para o 

caixa e conferem os valores e somatório realizado. E assim, se dirigem para a 

escola, efetuando em seguida a distribuição das compras junto ao depósito e 

cozinha da escola.  

A ação pedagógica é finalizada com uma roda de conversa entre alunos e 

professores apresentando suas percepções em torno do desempenho na atividade 

proposta. Na oportunidade era visível a sensação de alegria e de dever cumprido 

nos olhos de cada um dos alunos. Para brindar o feito, Dona Celeste, cozinheira da 

escola, adentra a sala com cajuína para todos.  

 

Ao participarem de atividades como esta, os alunos do CEFTI Raldir Cavalcante 

além de porem em prática uma série de conhecimentos sobre alimentação saudável – já 



130 
 

 
 

elencados em momentos anteriores dessa discussão –, agregam novos conhecimentos, 

sobretudo de caráter avaliativo frente à aquisição e compra de alimentos. Igualmente, são 

sensibilizados em torno da educação financeira, à medida que sondam valores dos gêneros 

alimentícios e os relacionam com a quantia em dinheiro destinada pela “escola” para a aludida 

compra.  

Segundo Irala e Fernandes (2001) é provável que na hora de adquirir os alimentos no 

mercado, mercearia ou outro estabelecimento, o aluno efetue algumas reflexões que já tenha 

em mente. Em atividades com esse perfil, para saber quais itens precisam ser observados e 

comparados, os alunos vão rapidamente relembrar as principais causas das doenças que vêm 

ocorrendo com grande freqüência na sociedade atual – já que isso é discutido em variados 

momentos do cotidiano escolar. E assim, conduzirem seus raciocínios para relacionar que 

várias doenças são causadas pelo consumo elevado de algumas substâncias presentes em 

determinados alimentos. 

Conforme descrito na Nota de Campo 18, os alunos, com a mediação do professores, 

realizam comparações entre os produtos por meio da informação nutricional dos alimentos, 

implicando em optar pelos alimentos que possuem uma quantidade menor desses nutrientes 

como açúcar, gordura e sódio. Outra maneira utilizada pelos alunos foi de fazer a comparação 

entre alimentos semelhantes e de marcas diferentes, com relação a esses nutrientes, apoiados 

com a leitura da lista de ingredientes apresentada na embalagem do produto.  

Adiante, segue na íntegra o texto do roteiro que os alunos receberam dos professores 

para efetuação da atividade de compra dos alimentos. 

 

Além de observar o rótulo dos alimentos é fundamental que você verifique as 

condições de segurança e higiene da embalagem e do alimento. Lembre-se de: 

• verificar o prazo de validade; 

• verificar se a embalagem está perfeita (não pode estar estufada, enferrujada, 

amassada ou rasgada); 

• observar se o produto não está com a cor, o cheiro ou a consistência alterados;  

• observar se o local de armazenamento está em boas condições e se as prateleiras 

estão limpas. Em caso de alimentos refrigerados, se os refrigeradores e freezeres 

estão ligados e com a temperatura de acordo com o indicado na embalagem do 

produto; 

• avaliar cada preço e contabilizar com orçamento disponível para compra dos 

produtos.  

 

Por isso, na hora de escolher os alimentos que serão consumidos, prefire-se aqueles 

em que há menor quantidade desses aditivos. Para isso, os alunos precisaram ler a lista de 

ingredientes e observar a quantidade e a ordem em que os aditivos aparecem, optando pelos 

alimentos que tenham menos tipos de aditivos e que os tenham em menor quantidade. 
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Portanto, na referida experiência os alunos puderam ter a oportunidade da sensibilização 

acerca de como utilizar esses conhecimentos para fazer a escolha de alimentos saudáveis, 

sobretudo vivenciando uma experiência prática externa ao espaço escolar e essencial para a 

educação do gosto alimentar.  

Para trabalhar com a educação alimentar, existem várias formas. O educador deve 

usar sua criatividade, oportunizar um processo educativo significativo, para que os alunos 

conheçam melhor cada alimento, sua função e importância em sua formação total como ser 

humano (KUREK; BUTZKE, 2006). Justamente por agregar esses aspectos, a referida 

atividade ganha um papel complementar no processo formativo que a escola estudada tem 

oportunizado perante as práticas alimentares.  

Dessa maneira, o educador tem uma responsabilidade grande na organização das 

ações e situações de ensino-aprendizagem para que as atividades desafiadoras aconteçam de 

modo a permitir que a educação alimentar seja feita de forma significativa e que contribua 

diretamente para uma maior qualidade de vida, não só dos alunos envolvidos no processo, 

mas de toda a sua família e comunidade escolar. 

 

 

 

3.1.12 A eleição estadual e a quebra da rotina alimentar da escola 

 

A aquisição de gêneros alimentícios para as refeições na escola é feito de forma 

direta pela gestão da escola com os recursos púbicos. Contudo no período eleitoral de 2010 

esta prática foi desconsiderada pela rede estadual de educação, pois o órgão de gestão da 

merenda encaminhou alimentos industrializados, o que destoou dos gêneros alimentícios 

regularmente preparados e consumidos no CEFTI Raldir Cavalcante. 

Esta situação provocou os alunos a se manifestarem, resistindo ao consumo dos 

novos gêneros alimentícios logo na primeira semana de inserção destes no cardápio da 

alimentação escolar. Atitude sucedida nas três principais refeições cotidianas da escola.  
 

 

NOTA DE CAMPO 19: 

 

Por volta do mês de outubro de 2010, na semana anterior ao segundo turno 

da eleição para governador do estado do Piauí – dia 31 de outubro de 2010 – me 

deparei com um fato um tanto surpreendente: o atual governador, candidato na 

época, encaminhou alimentos industrializados (almôndegas, sardinha, 

achocolatado adocicado, dentre outros) prestes a perder o prazo de validade, 

implicando na obrigatoriedade de consumo imediato, em 1 mês e meio, 
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aproximadamente. A chegada de alimentos industrializados – com prazo de 

validade bastante curto – a serem inseridos no cardápio da merenda escolar 

sucedeu em outras mais escolas, estando sob a punição de que aquela que não 

incluísse aqueles alimentos nos próximos dias, ou os rejeitasse, não receberiam a 

verba destinada aos alimentos nos próximos 3 meses.  

Surpreso? Sensação de revolta? Não acho que nem mesmo a conjunção 

dessas palavras poderia me aproximar do que senti naquele dia. O mesmo 

sentimento difícil de descrever que senti, também era comungado com demais 

funcionários da escola. Entretanto, eram também visíveis as suas tentativas de 

“encobrir” qualquer chateação evitando que aquilo se redirecionasse para as 

crianças da escola. Prontamente, a direção da escola se reuniu com as cozinheiras 

escolares, e assim acordaram em fazer preparos mais próximos possíveis de alguns 

outros já habituais na alimentação dos alunos na rotina escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 - Na primeira imagem Dona Celeste, abrindo as latas de sardinha para o preparo 

do almoço, já manifestando que sua estratégia será preparar uma farofa de sardinha, 

acreditando ser mais apreciável pelos alunos. Enquanto que na segunda imagem, expostos no 

balcão vários pacotes de farinha pré-cozida, mais um dos alimentos chegados às vésperas da 

eleição.  

 
FONTE DO AUTOR 

 

 
Durante a primeira semana os alunos manifestaram uma certa resistência 

aos novos gêneros alimentícios. Entretanto, com algumas estratégias pensadas pela 

direção e cozinheiras escolares, considerando o gosto dos alunos manifesto até o 

referido momento do ano letivo (mês de novembro), implicaram na mudança das 

formas de preparo e de servir daqueles alimentos (farofas e tortas, por exemplo), 

ocasionando em uma maior aceitação.  
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Com isso, a rotina alimentar da escola seguiu em seus horários e respectivos 

personagens... E foi justamente com os protagonistas do cotidiano escolar, os 

alunos, que algumas manifestações foram se evidenciando. Muitos manifestaram 

rejeição daqueles “novos” alimentos, outros poucos aceitaram sem questionar 

muito. Tais rejeições não perduravam já que também essas crianças passavam o dia 

na escola, e inevitavelmente, se dispunham a experimentar e conseqüentemente a 

ensaiar breves apreciações. 

E assim, com alimentos inesperados e forçadamente inseridos no cotidiano 

alimentar do Raldir, foram findados os dias de experimentação e “aceitação”. E eu, 

meio que conjugando reações, só tomei o tal achocolatado adocicado... (blué!!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30 - Ilustrações com instantes diversos da merenda matutina em que os alunos 

experimentaram o cuscuz com achocolatado – alimentos também trazidos às vésperas da 

eleição de governador. Nas imagens, é verificado que os alimentos foram servidos em 

recipientes diferentes, muito embora, a grande maioria dos alunos optou por degustá-los 

misturando o cuscuz com o achocolatado, julgando ser mais gostoso.  

grggegge  

FONTE DO AUTOR 

 

Tal situação revelou quão introjetada está a prática alimentar ali desenvolvida entre 

os escolares do CEFTI Raldir Cavalcante, bem como também ilustra a capacidade de 

“reelaboração” do preparo dos gêneros alimentícios por parte das cozinheiras escolares e do 

diretor, que por serem industrializados, eram alimentos que traziam em sua indicação da 

embalagem diferenciadas formas de preparo. Mas, mesmo assim, por meio das adaptações 

realizadas no preparo, foram considerados o gosto dos escolares, mantendo-se o valor 

nutricional.  
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Ainda em relação aos alimentos industrializados é válido mencionar que a direção da 

escola recebeu determinações específicas para consumir tais alimentos antes de findar os 

prazos de validade determinado pelos produtos. Destarte, a escola mesmo sofrendo a referida 

imposição, não interrompeu a prática da educação do gosto direcionada para uma alimentação 

saudável, buscando estratégias para não desperdiçar os alimentos e nem apresentá-los na 

forma original – indicada pelas embalagens dos produtos – respeitando os gostos já 

construídos/ educados junto aos alunos.  

Assim, para que haja eficácia do trabalho de Educação na área da alimentação, os 

aspectos nutricionais por si só não contemplam as propostas educativas. É preciso trabalhar 

com o conhecimento/ informação, contrapondo o papel da mídia, do próprio poder público e 

de outros veículos de informação, os quais manipulam idéias e ditam comportamentos. 

Conscientizar promovendo o alcance dos fatos, o reconhecimento das influências e 

repercussões que um ato pode desencadear. Faz-se necessário, neste contexto social pós-

moderno, uma nova pedagogia para a educação nutricional, que vise esta conscientização 

(PADOVINI, 2007).  

E, com isso, atuar de modo flexível quanto às manobras educativas que lhe possam 

ser impostas, a fim de que se realizem propostas compatíveis com essas adversidades, e que 

trilhem em comunhão com seus objetivos educacionais.  

 

3.1.13 Evento: o workshop da alimentação e saúde  

 

No mês de novembro de 2010, o CEFTI Raldir Cavalcante Bastos realizou o 

“Workshop da Alimentação e Saúde”. Tratou-se de uma atividade proposta pela escola, 

construída e realizada pelos alunos e professores, sendo direcionada às famílias, à 

comunidade local e demais escola da rede estadual e municipal de ensino. Vale destacar que é 

rotina da escola a realização de eventos desse porte, que inclusive durante o período de coleta 

dos dados foram realizados outros dois eventos: o Workshop contra o Tabagismo e o 

Workshop da Saúde na Família.  

 Já o Workshop da Alimentação e Saúde, por sua vez, teve como proposta aproximar 

a comunidade escolar e comunidade circunvizinha àquele espaço das discussões atuais sobre 

as relações entre a alimentação e saúde, estruturando-se, assim, em 10 (dez) stands temáticos 

e interativos. Estes por sua vez traziam uma proposta dinâmica e interativa com os visitantes, 
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sendo constituído por alunos e professores ou alunos e convidados da escola, como outras 

escolas, por exemplo.  

Essa iniciativa de divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas 

e comunidade, trocando informações e vivências, também pode possibilitar a criação de uma 

rede de escolas e social com propostas e projetos semelhantes, favorecendo assim a troca de 

informações sobre saúde, alimentação e nutrição que possam dar suporte e continuidade ao 

trabalho implantado nas escolas. As escolas podem criar eventos como fóruns de discussão, 

conferências, seminários e reuniões que possibilitem uma interação entre elas, favorecendo a 

troca de informações sobre saúde, alimentação e nutrição, que possam dar suporte e 

continuidade ao trabalho, podendo contar também com a presença de profissionais das áreas 

de Saúde e Educação (COSTA, et al, 2001). 

Dessa maneira, os 10 stands do “Workshop da Alimentação e Saúde”. possuíam as 

seguintes temáticas: Sala das Experiências; Transtornos Alimentares; Saúde Bucal e 

Alimentação; Doenças Relacionadas à má Alimentação; Alimentação Escolar; Dança como 

prática saudável; Avaliação Nutricional; Educação Nutricional; Nutrição Saudável; e Oficina 

do Gosto.  Assim listados, adiante serão descritos cada um com respectivas ilustrações com 

figuras.  

 

3.1.13.1 Sala das experiências 

 

Constituiu-se por um espaço em que alunos e professores oportunizaram uma 

variedade de experiências envolvendo a saúde física, em especial contemplando uma 

perspectiva de auto-avaliação aos espectadores do evento. Nesse stand eram expostos três 

tipos de espelhos – um para deixar a pessoa mais esbelta, outro para deixar mais robusta e um 

terceiro com reflexo inalterado –, balança, tensiômetro e fita métrica. Desse modo, quem se 

aproximasse do espaço era convidado a vivenciar aquelas experiências.  

O objetivo da sala das experiências, por ser o espaço mais próximo à entrada da 

escola, era de sensibilizar os presentes em torno da alimentação e a saúde física. E assim, criar 

uma atmosfera favorável de curiosidade e disposição para a visita aos stands posteriores.  

 

FIGURA 31 - Na primeira imagem, o painel feito por alunos e professores para a sala das 

experiências, decorado com imagens de diversos perfis corporais: pessoas altas, baixas, 

esbeltas, obesas, etc. A seguir, alunos verificando altura e peso, com auxílio de uma das 

professoras. E na terceira imagem uma mãe de aluno tendo sua pressão arterial aferida.  



136 
 

 
 

 
FONTE DO AUTOR 

 

 

 

3.1.13.2 Transtornos alimentares 

 

O stand era responsável por abordar a dimensão psicológica da relação do homem 

com os alimentos na sociedade moderna. Com isso, em seu espaço havia ilustrações sobre 

transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia. Tinha uma 

proposta interativa, com fotos expostas no mural, com isso os presentes eram convidados às 

explanações sobre cada um dos transtornos, esclarecendo dúvidas e se apropriando de novos 

saberes.  

 
FIGURA 32 - Na primeira imagem tem-se o stand, Transtornos Alimentares, trazendo um 

destaque especial a dois dos temas que foram abordados, a bulimia e a anorexia. Colocar esses 

nomes logo no painel – segundo professora e alunos responsáveis pelo espaço – foi uma 

estratégia de atrair o público, já que o termo transtorno não é tão popularizado com os demais. 

Na segunda imagem, tem-se um momento de grande participação dos alunos, pais e demais 

pessoas da comunidade junto ao stand.  
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3.1.13.3 Saúde Bucal e Alimentação  

 

Como o próprio título do stand sugere, o seu objetivo era promover algumas relações 

em a saúde bucal e alimentação. O espaço em que esse stand foi lotado foi cuidadosamente 

pensado, pois como tinha uma proposta de articular essa ação de saúde com as práticas 

alimentares, por isso estar próximo ao escovódromo da escola foi uma iniciativa funcional 

para essa vivência proposta.  

Portanto, em parceria com o Programa Saúde da Família – PSF do bairro, os alunos 

promoveram oficinas de escovação, atentando-se às explanações que colocavam uma relação 

direta desta higienização bucal com as refeições diárias, bem como os efeitos que uma 

alimentação adequada pode ter com o sorriso bonito e a saúde bucal. 

  

FIGURA 33 - Na primeira ilustração vê-se o painel do stand Saúde Bucal e Alimentação, no 

qual eram expostas imagens de pessoas consumindo alguns alimentos, que quando em 

excesso e sem os devidos hábitos de higienização podem afetar a saúde bucal. Enquanto que 

na segunda ilustração, observa-se o momento que se iniciou a oficina de escovação após a 

alimentação.   
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3.1.13.4 Doenças relacionadas à má alimentação  

O espaço que foi criando por esse stand tinha duas formas de abordagem, uma no 

próprio espaço em que era destinado faz apresentações sobre as Doenças relacionadas à má 

alimentação, como a obesidade, a hipertensão, a gastrite, o colesterol alto; enquanto que a 

outra abordagem ocorreu com a parceria da Rádio Escolar – projeto vinculado ao Programa 

Mais Educação – que subsidiou o microfone e as caixas de som, instrumental facilitador à 

operacionalização do stand.  
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Assim, enquanto alunos, professores, familiares – grupo com grande freqüência no 

evento – e pessoas da comunidade eram abordados para conhecerem o stand, uma série de 

informações sobre as doenças e como ter hábitos alimentares favoráveis ao seu 

cuidado/prevenção eram transmitidas pelos equipamentos de rádio. Dessa maneira, mesmo 

este espaço já tendo sido visitado, ainda continuava oportunizando aprendizados. Destarte, a 

mesma possibilidade de divulgação de conhecimentos sobre a alimentação servia também de 

atração às demais pessoas da comunidade, que ao poucos se aproximavam ao ouvirem os 

informes deste stand na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 - Na imagem, o stand sobre as Doenças relacionadas à má Alimentação, em uma 

de suas abordagens às pessoas, de forma direta, apresentando as informações sobre as doenças 

e a alimentação; enquanto que na imagem à esquerda, os alunos transmitem os informes via 

microfone e caixa de som sobre os hábitos alimentares e as doenças que podem ser 

ocasionadas pela alimentação inadequada.  
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3.1.13.5 Alimentação escolar 

O stand trouxe a proposta de discutir sobre a alimentação escolar em sua 

caracterização geral, bem como as especificidades que apresenta junto às escolas de regime 

integral, que é o caso do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos. Com isso, além de ser composto 

por alunos da escola, trazia membros da Secretaria Estadual de Educação do Piauí – 

SEDUC/PI, que atuam junto à alimentação escolar, ensejando assim uma variedade de 

esclarecimentos a serem fornecidos aos presentes.  
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Este foi um dos espaços do workshop que recebeu em sua maioria grupos de pais de 

alunos, enquanto que os alunos foram minoria. Os presentes ouviram sobre o papel da 

alimentação escolar e também puderam trazer suas percepções e considerações sobre o 

assunto, sendo também um veículo de troca de informações e conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 - Ilustrações que apresentam o stand sobre Alimentação Escolar. Na primeira, 

funcionários da SEDUC/PI posando com professores da escola, e na segunda, alunos 

apresentando informações sobre a alimentação escolar do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos a 

crianças e familiares.  

  
      FONTE DO AUTOR 

 

3.1.13.6 Dança como prática saudável  

O presente stand abordou a dança como arte e atividade física a ser experienciada 

pelos alunos e seus familiares. Dessa maneira, trouxeram exposições em seu mural sobre 

vários tipos de dança, que quando aliados a uma boa alimentação podem ser potencialmente 

promotores da saúde e do bem-estar físico e mental das pessoas.  

Além disso, em variados momentos os alunos que foram apoiados pelos professores 

de Educação Física da escola, em conjunto, realizaram danças aeróbicas coletivas, com 

participação de pais, professores e pessoas da comunidade. Em todos os momentos 



140 
 

 
 

posteriores a um número de dança construído coletivamente, era exposta a importância da 

alimentação saudável como subsídio para a boa forma física e vitalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 - À esquerda, imagem do stand com o painel da Dança como prática saudável, 

inclusive com o esquecimento da letra “O” da palavra “como”, percebida pelos professores e 

alunos somente depois de exposta no workshop. E à direita, crianças realizando uma atividade 

coletiva de dança aeróbica, que sucedeu por quatro vezes durante a manhã de realização do 

evento.  

 
FONTE DO AUTOR 

 

3.1.13.6 Avaliação nutricional  

 

Tema central do stand, a Avaliação Nutricional, que tem por objetivo verificar o 

crescimento e as proporções corporais em um indivíduo ou em uma comunidade, visando 

estabelecer atitudes de intervenção. Para a realização dessa atividade, assim como de mais 

outros dois stands a seguir, os alunos e professores da escola contaram com o apoio de 

graduandos do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnologia do 

Piauí – NOVAFAPI.  
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 Por se tratar de um momento e espaço bem particulares – o de um evento em uma 

escola – os organizadores do stand se detiveram a ensejar a realização de avaliações físicas e 

a verificação do índice de massa corpórea dos presentes. Fato que impulsionou grande 

circulação de alunos e familiares nesse espaço, que os presentes ainda eram orientados sobre 

medidas futuras para a promoção da qualidade de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37 - Na primeira imagem, tem-se a verificação antropométrica das crianças, como 

parte do processo de sondagem do Índice de Massa Corpórea – IMC. Enquanto que na 

segunda imagem, os alunos após o aprendizado, passam a fazer verificação em seus 

familiares.  

 

FONTE DO AUTOR 

 

3.1.13.8 Educação nutricional   

Com o propósito de apresentar ensinamentos em torno dos hábitos alimentares, o 

tema da Educação Nutricional foi abordado por esse stand com a promoção de atividades 

lúdicas, brincadeiras, jogos, desenhos e pinturas envolvendo os alimentos. Com isso, os 

alunos e as demais crianças presentes puderam se divertir e conhecer mais sobre alguns 

alimentos.  
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Para a efetivação desse stand, os alunos da escola também contaram com os 

estudantes de Nutrição, que, cooperativamente efetuaram as ações educativas em mesas e 

carteiras escolares disponibilizadas no espaço. Concomitante à realização das atividades 

lúdicas, os expectadores eram orientados sobre os valores nutricionais de cada um dos 

alimentos abordados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 -  Na primeira imagem é visualizado o stand da Educação Nutricional, com a 

disposição de mesas e cadeiras a fim de que possam ser operacionalizadas as atividades 

lúdicas com as crianças. Já na segunda imagem, um dos alunos da escola participando de uma 

atividade de colorir os alimentos desenhados.  

 
   FONTE DO AUTOR 

3.1.13.9 Alimentação saudável  

 

O presente stand tinha como proposta trazer receitas práticas para aproveitamento 

completo de alimentos, como tortas e bolos com cascas das frutas, por exemplo, a de banana. 

A paçoca feita de caju – fruta bastante consumida no Piauí, assim como a própria paçoca, 

porém de carne seca – também foi outra receita trazida para explanação e experimentação de 

todos os presentes ao espaço sobre a Alimentação Saudável.  

Este foi o terceiro dos stands que contaram com o apoio dos graduandos de Nutrição. 

Por se tratar de uma proposta de stand que implicaria no ensino de novas receitas, fez-se 

necessário o aprendizado prévio dos alunos da escola. Com isso, todos passaram por um 
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treinamento junto à faculdade, para adiante poderem ensejar os conhecimentos apreendidos 

no stand Alimentação Saudável, para os demais alunos e familiares em sua escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39 - Imagens de atividade que os alunos do Raldir Cavalcante participaram na 

Faculdade NOVAFAPI com os graduandos de Nutrição. Na foto à esquerda, os alunos estão 

lavando os cajus para posterior preparo; e na foto à direita, iniciam-se os primeiros cortes dos 

alimentos para o preparo da paçoca de caju.   

  
FONTE DO AUTOR 

 

Desde a experiência que os alunos tiveram com os graduandos de Nutrição junto à 

faculdade, já se iniciou uma predisposição dos pais e demais alunos da escola quanto a esse 

stand. Afinal, seria um grande atrativo a apresentação das receitas, explicitando as peculiaridades 

do preparo, bem como a experimentação propriamente dita dos pratos preparados pelos alunos: a 

paçoca de caju e a torta de casca de banana.  

 

FIGURA 40 - Na primeira imagem observa-se o stand, que segundo a Professora Rose, de 

Educação Física –responsável por pintar as faixas de cada stand – foi pintado 

equivocadamente como “Nutrição Saudável”, sendo que lhe havia sido solicitado 

“Alimentação Saudável”. Por outro lado, na segunda foto estão expostos para experimentação 

a paçoca de caju e a torta de casca de banana.  
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FONTE DO AUTOR 

3.1.13.10 Oficina do Gosto  

Esse stand teve a colaboração do professor Augusto, de Horta Escolar, e das 

cozinheiras da escola. O maior objetivo da Oficina do Gosto era de proporcionar sensações ao 

paladar, e, mais especificamente, proporcionar aos presentes uma familiarização com algumas 

hortaliças produzidas na horta da escola. Além disso, a oficina trouxe sucos, legumes e frutas 

variadas para experimentação.  

A experiência ensejada pelo stand foi bastante atraente. Foi um dos espaços mais 

visitados pelos presentes e era muito comum os alunos levarem seu pais e irmãos – mais 

novos e mais velhos que não estudavam na escola – para participarem da prática da 

experimentação/ degustação dos alimentos expostos. Valendo destacar que tais alimentos – 

frutas e hortaliças – estavam disponibilizados em pequenas porções nas bandejas, ou seja, sem 

ter passado por nenhum preparo específico, e, mesmo assim, o stand esgotou todas as suas 

bandejas de alimentos diante das inúmeras degustações. 

 

FIGURA 41 - Na primeira imagem, pode-se observar alunos da escola mediando a 

experimentação dos gêneros alimentícios expostos no stand; enquanto que na segunda 

imagem,  pode se visualizar uma mãe de aluno da escola fazendo experimentações em 

conjunto com sua filha mais nova.  
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    FONTE DO AUTOR 

 

Em observação ao evento como um todo, ou seja, avaliando o conjunto de ações que 

oportunizou tanto aos alunos, como às suas famílias e à comunidade circundante à escola, 

pode se identificar – quando conjugado às inúmeras ações do cotidiano escolar – um processo 

formativo voltado para a educação do gosto alimentar dos alunos, bem como sua extensão a 

múltiplos membros da comunidade.  

Sendo o educar papel fundamental da escola e do professor, que contribui para a 

formação sócio-cultural do aluno, é função também dos mesmos, fazer uma ponte entre a 

saúde e a educação, uma vez que o cuidar é parte integrante do educar. Dessa forma, os 

cuidados que visam à promoção da saúde, não são separados das atitudes e procedimentos que 

auxiliam a criança a construir conhecimentos sobre a vida sócio-cultural. Cuidar e educar são 

faces da mesma moeda e, simultaneamente, mantém a vida, promove a saúde e ampliam o 

conhecimento humano, conforme destacado no Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil (BRASIL, 1998). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma das melhores formas de promover a 

saúde é por meio da escola, pois é um local onde as pessoas convivem, aprendem e trabalham, 

passando muitas vezes a maior parte do tempo. (BRASIL, 2000). 

Os educadores e escola devem ajudar a criança a reconhecer suas necessidades e 

identificar suas preferências alimentares, conduzindo-as de forma prazerosa para a conquista 

da autonomia, estimulando-as em suas iniciativas, para desde cedo promover a 

conscientização da prática de uma boa alimentação. 

O processo educativo em torno do gosto alimentar, com ajuda da escola, será 

fundamental também para que a criança tenha ferramentas para fazer suas próprias escolhas. 
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Este aprendizado alimentar será à base das escolhas futuras, sobretudo na adolescência, 

quando se inicia o processo de maior independência. 

 

a escola deve ser trabalhada no sentido educacional e vivencional, pois depois da 

família é a grande “formadora” na vida da criança e onde geralmente ela passa a 

maior parte de seu dia. O papel da escola na prevenção e combate a obesidade é 

fundamental. A ela é dada a oportunidade de colocar a criança frente a uma 

reeducação alimentar, atividades físicas e mudanças comportamentais, em ambiente 

otimista, acolhedor e com possibilidade de cumplicidade entre todos os envolvidos. 

(FRANQUES, 2007, p. 01). 

 

 

As atividades educativas em nutrição podem e devem ser utilizadas como um 

importante instrumento de apoio na promoção da saúde, especialmente no âmbito da escola, 

espaço privilegiado para o desenvolvimento dessas atividades. (COSTA, et al, 2001). 

Portanto, a promoção da saúde no âmbito escolar, deve partir de uma visão integral, 

multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, 

comunitário e social, buscando desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o 

autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades 

educativas (PELICIONI; TORRES, 1999). No entanto, ainda é problemático porque 

predomina a compreensão de que educação alimentar e nutricional é atribuição somente de 

nutricionistas.  

No conjunto de atividade promovidas pelo Workshop da Alimentação e Saúde, pode-

se então perceber a relação entre nutrição, alimentação e educação, visto que a nutrição é um 

fator essencial na manutenção da saúde, cujo processo se dá por meio de refeições 

balanceadas, pois a partir da boa alimentação é que o indivíduo mantém seu organismo em 

bom estado de saúde. 

A partir da literatura, pode-se observar que crianças e adolescentes em idade escolar, 

não têm o hábito de comer alimentos que contenham todos os nutrientes necessários para o 

bom funcionamento do organismo, muitas vezes por falta de recursos, conhecimento e 

influências. Muitos males que se manifestam na vida adulta e chegam a comprometer o futuro 

de muitos indivíduos, ocorrem a partir de erros alimentares cometidos desde a infância. Para 

mudar esta situação de má conduta alimentar, a escola se apresenta como espaço e tempo 

privilegiado para promover a saúde, por ser um local onde as crianças passam grande parte de 

seu tempo diário. (DARTORA, et al, 2006). 

O ambiente de ensino pode proporcionar condições para que os alunos adquiram 

hábitos alimentares adequados a partir de atividades que visem uma educação alimentar 
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saudável, assim como, estímulos aos alunos para que reflitam sobre suas próprias atitudes 

diante da ingestão de alimentos buscando mudanças reais e gradativas de hábitos alimentares 

individuais, melhorando o perfil nutricional e construindo consciência crítica acerca da 

necessidade da busca de melhores escolhas alimentares, que contribuam para melhor e maior 

qualidade de vida. Em outras palavras, promover ações conscientes em torno da educação do 

gosto alimentar na escola.  

Nesta tarefa, a comunidade escolar pode e deve ser acionada na promoção de 

inovadores processos educativos relacionados à alimentação, os quais precisam ir além da 

atuação dos profissionais de educação, incluindo os de saúde e os da assistência, além do 

estabelecimento de parcerias com a Universidade e com outros setores da sociedade. 

Em suma, além de promover a discussão/ análise em torno da educação do gosto 

alimentar desenvolvido no cotidiano escolar do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos com os 

aspectos individuais – aluno, família, professores, escola – é indispensável considerar as 

determinações estruturais que abrangem a escola. Bezerra (2008) quando analisa os 

conhecimentos escolares relacionados à alimentação tratados nos livros didáticos da escola 

pública da cidade de Fortaleza, reflete que estes seriam adequados à formação dos estudantes 

de escola pública – de um modo geral pertencentes a famílias pobres – à medida que o 

conhecimento desses preceitos seja adaptado às condições materiais locais para sua 

consecução.  

De forma análoga, pensando o processo formativo em torno da educação do gosto 

alimentar aqui discutido, é fundamental que seja apresentada na escola pública piauiense a 

discussão sobre os fatores sociais, econômicos e políticos que são determinantes na produção, 

acesso e consumo alimentar. E, desse modo, incidir no desenvolvimento da capacidade 

analítica e crítica dos alunos em torno dos problemas por que passa a escola pública brasileira. 

Assim, evita-se a responsabilização individual do aluno e de sua família que, por condições 

financeiras, por exemplo, não come corretamente/ consome alimentos mais saudáveis. 

Ensejando-se, na verdade, o exercício da capacidade de entender as relações e múltiplos 

fatores que determinam a situação crítica em que vivem.  
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4 “E ÉRAMOS OLHARMO-NOS INTACTA RETINA, DA CAJUÍNA CRISTALINA 

EM TERESINA”¹: A EDUCAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DO GOSTO E DAS 

PRÁTICAS ALIMENTARES EM UMA ESCOLA PIAUIENSE 

 

Um, Dois, feijão com arroz 

Três, Quatro, feijão no prato 

Cinco, Seis, falar inglês 

Sete, Oito, comer biscoito 

Nove, Dez, comer pastéis. 

 
T.M.M.Almeida (1998) 

 

 

Para “VER” o capítulo... 

 

E depois de tantas experiências vividas, atitudes tomadas frente ao alimento, o ato de 

olhar e voltar para si é, sobretudo, tarefa de elevada sensibilidade/ responsabilidade. É 

fundamental, portanto, sair do lugar comum e confortável que é o da observação alheia, do 

julgamento precipitado em torno do gosto e se impulsionar à visualização intacta de seu 

próprio eu, de suas potencialidades, do que já foi, daquilo que possa vir a ser, daquilo que o é 

– ou seja, o alimento que já gostei,o alimento que gosto e o alimento que talvez goste um dia. 

Com isso, apresentar indicações da educação do gosto alimentar em uma escola piauiense é 

um caminho relevante para a valorização da cultura local, do respeito à identidade alimentar 

daquele grupo.  

Assim sendo, admirar a própria simplicidade de suas peculiaridades, atribuindo-lhes 

o devido lugar que possui, é senão, tamanho exercício de valorização e – por que não? – de 

humildade. Fixar o olhar sobre a „cajuína cristalina em Teresina‟, ganha uma forma especial 

de reflexão acerca do respeito à própria essência do gosto alimentar. A cajuína é cristalina 

para quem? Para todos àqueles que a apreciam, ou para aqueles que aprenderam a gostar dela? 

Isso mesmo, para aqueles que aprenderam! Aprenderam em meio à experiência, ao contato 

sensorial, à degustação conjugada com emoções, ao conhecimento de suas particularidades 

(produção, preparo e modo de servir), dentre outras tantas variáveis. A fim de que se 

tornassem cônscios de sua própria apreciação gustativa, sem atitudes meramente reprodutoras 

de modelos distantes de sua cultura local.  

Neste quarto capítulo, tem-se como propósito apresentar como a escola ao 

influenciar na formação do gosto alimentar estará influenciando o padrão das práticas 
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alimentares de seus alunos e suas famílias (seja por meio do cardápio escolar, das noções de 

alimento adequado que estão embutidas/ imiscuídas no currículo escolar, no cotidiano dentro 

e fora da sala de aula, etc). Destarte, quando possível, também constatar que a escola quando 

conhece e valoriza a cultura local pode ser agente de (trans)formação do gosto alimentar 

respeitando a cultura local, e assim possibilitar que esses alimentos façam parte das rotinas 

alimentares, buscando idéias de como a educação alimentar pode ser desenvolvida a partir da 

educação do gosto.  

Para isso, a forma de estruturação deste capítulo seguirá inicialmente com uma breve 

apresentação em torno da gênese do gosto alimentar, seguida por exposição de dados 

quantitativos que foram analisados estatisticamente e apresentados na forma de gráficos que 

representam o consumo semanal de diferentes grupos de alimentos com suas respectivas 

interpretações acerca da educação do gosto alimentar de alunos do CEFTI Raldir Cavalcante 

Bastos, focalizando dados longitudinais da coleta.  

 

4.1 A Educação do Gosto Alimentar 

 

O homem desde a infância, de forma mais ou menos consciente, aceita ou rejeita os 

alimentos de acordo com a sensação que experimenta ao observá-los ou ingeri-los. Na 

infância, quando são oferecidos os primeiros alimentos, a variação do limiar de percepção do 

sabor afeta a resposta, moldando o padrão de aceitação de alimentos pelas crianças.  

Dessa maneira, as crianças aprendem a desenvolver o sabor ao gosto, ao odor e à 

textura dos alimentos de alta densidade energética, e rapidamente selecionam alimentos que 

são açucarados, ricos em gordura ou ambos, pela necessidade fisiológica por energia e 

nutrientes, demandada nesta fase. Porém algumas crianças podem apresentar atitudes 

conservadoras e freqüentemente manifestarem neofobia (aversão ao novo). Com isso, a 

familiaridade resultante da repetição de apresentações dos alimentos é a melhor maneira para 

suprimi-la com possibilidades, então, de se formar uma impressão positiva (BIRTCH, 1990).  

Por conseguinte, no processo de aprendizagem gustativa ocorre manutenção das vias 

mais ativas em detrimento das menos utilizadas. Se os receptores para os gostos são sempre 

estimulados, tendem a trabalhar melhor (LAMBERT, 2003). O que implica no aprendizado e 

subsequente predileção por determinados sabores, gostos.  

Estudos indicam que há uma associação direta entre o gosto de um alimento e as 

conseqüências advindas pela sua ingestão. A escolha de determinado alimento e a quantidade 
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que será ingerida respeitará as experiências previamente vividas em relação a este alimento, 

além dos aspectos fisiológicos a elas associados. King et al. (2005) observaram que o gosto 

pode ser atribuído às associações cognitivas devido à experiência prévia extensiva de quem o 

experimenta. 

Desse modo, partindo de variadas perspectivas estruturantes da construção do gosto 

alimentar, aqui, no presente estudo, é preconizada a sua formação em meio às experiências 

ensejadas por uma escola da rede pública de Teresina-PI, o CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, 

do gosto como produto do processo de educação alimentar, com implicações diretas na 

determinação do padrão e da rotina alimentar.  

Neste sentido, este capítulo traz uma abordagem diferente – porém complementar! –, 

da apresentada nos dois capítulos anteriores diante da formação do gosto alimentar dos alunos 

junto à referida escola. Em busca de observar como as modificações do gosto impactam a 

rotina alimentar desses alunos, portanto, serão discutidos aqui os dados coletados junto ao 

Questionário de Freqüência do Consumo Alimentar (QFCA), indicado a crianças em idade 

escolar, descrito por Colucci; Philippi; Slater (2004). Conforme pontuado no referencial 

teórico-metodológico, o questionário (Ver Anexo) foi adaptado de acordo com as indicações 

dos resultados obtidos sobre a alimentação do piauiense, relacionando-o com a faixa etária e a 

classe social (CAMPOS, 2010). Com isso, foi aplicado junto aos pais e na presença dos 

alunos, em local reservado logo após a matrícula do filho na escola.  

A verificação da frequência do consumo alimentar sucedeu em três períodos 

distintos: o primeiro momento foi anterior ao início da vida escolar (descrição inicial, em 

dezembro de 2010), com aqueles alunos que estiverem efetuando a matrícula na escola no 2º 

ano do Ensino Fundamental, ou seja, ingressando na instituição; o segundo momento foi ao 

término de um semestre letivo (descrição intermediária, em julho de 2011) com o mesmo 

grupo que participou da coleta anterior; e,  por último, após terem vivenciado um ano letivo 

na escola (descrição final, em novembro de 2011).  Inicialmente, participaram os 41 alunos 

que ingressaram no 2º ano na escola, muito embora, no decorrer das demais etapas de coleta 

dos dados dois alunos não participaram, completando um total de amostra de 39 participantes 

ao final da pesquisa, correspondendo a 95,12% dos alunos ingressantes na escola para o ano 

letivo de 2011.   

E assim, foi verificado o itinerário de transformação do padrão alimentar em 

decorrência das alterações no gosto vividas ao longo da educação alimentar sistematizada por 

meio das experiências dos “novos alunos” na escola. Valendo destacar que a coleta sucedeu 
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no ambiente da própria escola, no qual se optou por efetuá-la no espaço da cozinha, 

atentando-se à variável da descrição subjetiva de cada porção de alimento consumida 

semanalmente pela criança. Para isso, fez-se uso de instrumentos da cozinha como parâmetro 

de aproximação das medidas descritas durantes a aplicação do QFCA, respaldando-se, ainda, 

com as indicações presentes em PINHEIRO et al. (2008) acerca de medidas caseiras.  

Segundo Shepherd e Stockley (1987) e Siqueira (2009), a escolha dos consumidores 

por determinados tipos de alimentos é um fenômeno complexo e pode ser influenciado por 

vários fatores, como crenças e atitudes do indivíduo com relação ao alimento em questão, 

propriedades sensoriais e preço. Nesse contexto, atitude é descrita como uma predisposição 

aprendida pelo indivíduo para responder de maneira sistematicamente favorável ou 

desfavorável em relação a um determinado objeto (RICHARDSON, 1985; MUELLER, 1986; 

TEIXEIRA, 1995; SIQUEIRA, 2009). Esse objeto pode ser um produto ou categoria de 

produtos, marcas, serviços, bens, pessoas, conceitos ou idéias, propagandas, preço, canais de 

comércio, mídia, entre outros (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

De acordo com Krech e Crutchfield (1948), a atitude dos indivíduos com relação a 

um objeto possui três componentes: a) cognitivo, associado às informações ou crenças do 

indivíduo com relação ao objeto; b) afetivo, relacionado ao sentimento de gostar ou não 

gostar do objeto e; c) conativo, ou seja, uma tendência sistemática do indivíduo de agir 

frente ao objeto (tendência comportamental).  

Por sua vez, as crenças, para Muller (1986) e Siqueira (2009), incluem, na maioria 

das vezes, um componente afetivo. Dessa forma, quando o indivíduo possui mais crenças 

positivas que negativas frente a um objeto psicológico, ele/ela assume com maior 

frequência, uma atitude positiva com relação a esse objeto. 

A avaliação da atitude de uma determinada população com relação a um objeto é 

geralmente realizada como uma forma de predizer a tendência comportamental daqueles 

indivíduos com relação ao objeto. E foi justamente a partir dessa perspectiva que se dispõem/ 

articulam os dados coletados juntos aos alunos – acompanhados de seus respectivos 

familiares.  

A seguir, os dados quantitativos foram analisados estatisticamente pelo programa 

GraphPadPrism v4.03 (Graphpad Software Inc.) para estimar aspectos da educação do gosto 

alimentar especificando os variados gêneros alimentícios consumidos no ambiente familiar, 

escolar e em demais espaços de alimentação. Os resultados foram expressos em média ± 
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desvio padrão, analisados por meio de ANOVA, seguido do teste de Tukey (post hoc). Foram 

considerados estatisticamente significativos os resultados que obtiveram valor de p < 0,05. 

 

4.1.1 Consumo de Leites e Derivados  

Figura 1.  Consumo médio semanal de alimentos a base Leites e Derivados (Requeijão, Iogurte e Leite Integral 

em pó). n= 39.  

 
* = indica diferença no período de Dezembro de 2010.  p<0,05.   
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05.  

 

 

Como se observa na Figura 1 ocorreu um aumento de 17,8% no consumo de 

requeijão (Dezembro 2010: 17,9 ± 1,2, Julho 2011: 17,9 ± 1,2 e Novembro 2011: 21,8 ± 2,0) 

e um aumento de 48,0% no consumo de iogurte (Dezembro 2010: 99,4 ± 12,5, Julho 2011: 

161,3 ± 15,7 e Novembro 2011: 191,3 ± 15,7) e 67,8% para o leite integral em pó (Dezembro 

2010: 59,49 ± 12,5, Julho 2011: 119,5 ± 12,5 e Novembro 2011: 184,6 ± 28,8), fato esse que 

já pode ser identificado pela própria maturação das crianças, não necessariamente por 

identificações conceituais descritas pela disciplina Horta Escolares. Por outro lado, vale 

destacar que tanto o leite integral como o iogurte fazem parte do cardápio da alimentação 

escolar, sendo consumidos toda semana na escola.  

Em análise frente ao consumo alimentar nacional relacionando com as 

transformações ocorridas nos últimos anos Cyrillo et al (2011) apresenta que de um modo 

geral o grupo “Leites e Derivados” apresentou uma redução do consumo per capita e da 

participação percentual das despesas familiares com alimentação, porém com uma 

significativa alteração na sua composição.  Enquanto o consumo e o gasto com leite fluido 

diminuiu, o subgrupo de queijos registrou uma elevação em seu consumo em praticamente 

todos os estratos de renda, sendo a única exceção a faixa entre 10 e 20 salários mínimos, 

diferentemente daquilo que sucedeu com o consumo dos alunos da escola, no qual o 

referido grupo apresentou aumento significativo, em especial do leite integral (em pó).  
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O requeijão apresentou aumento pouco expressivo de consumo após dois semestres 

letivos – apesar de que em alguns momentos este gênero se fez presente nos cafés-da-manhã 

na escola. Entretanto, se trata de uma refeição que não é freqüente a todos os alunos. Não 

obstante, o consumo semanal de requeijão listado na Figura 1 quando comparado a outros 

gêneros alimentícios possui um preço de mercado elevado. Conforme apontam Philipe e 

Aquino (2002), em um estudo que relacionam a renda familiar e o consumo de alimentos – o 

requeijão é listado como exemplo – indicam que essa variável econômica pode influenciar 

também no consumo destes alimentos por parte das famílias e, consequentemente das 

crianças.  

Já quanto ao consumo de iogurte, Beting (2010) aponta que este gênero teve um 

crescimento vertiginoso em termos de consumo nacional, pois cresceu 87,2% entre 1994 a 

1996, e que se repetiu números nos anos 2006 a 2010 segundo dados do governo. Aumento 

similar que ocorreu frente ao consumo alimentar semanal dos alunos da escola.  

 

4.1.2 Consumo de cereais e leguminosas  

 

A Figura 2, referente ao agrupamento de Cereais e Leguminosas, traz em seu 

agrupamento nove gêneros alimentícios. De acordo com o exposto no consumo em período 

anterior ao ingresso das crianças na escola, bem como em dois momentos posteriores, pôde-se 

perceber dois subgrupos de gêneros alimentícios quanto à freqüência do consumo: alguns que 

se permaneceram estáveis, outros que apresentaram redução do consumo e aqueles que 

aumentaram gradativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Consumo médio semanal de alimentos a base Cereais/ Leguminosas (Macarrão, Biscoito Doce, 

Biscoito Salgado, Feijão, Beiju, Cuscuz, Pão Francês/Forma, Bolo e Arroz Polido). n= 39.  
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05.  
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

O pão francês/forma (Dezembro 2010: 50,5 ± 2,1, Julho 2011: 50,5 ± 2,1, e 

Novembro 2011: 50,5 ± 2,1,) e os bolos (Dezembro 2010: 40,7 ± 4,3, Julho 2011: 40,7 ± 4,3 e 

Novembro 2011: 40,2 ± 3,7) foram alimentos que apresentaram certa estabilidade nos três 

períodos de consumo, não havendo diferenças significativas a  p<0,05  entre os valores, ao 

longo dos meses. Entretanto, pode-se destacar que o arroz polido sofreu aumento significativo 

no período de Julho de 2010 – após um semestre letivo vivido na escola -, sendo que no 

momento posterior de coleta, Novembro de 2011, voltou a apresentar o mesmo consumo 

apresentado em Dezembro de 2010, conforme indica o símbolo de distinção entre os períodos 

na figura.  

O que pode ser inferido a partir disso é que por se tratarem de alimentos muito 

comuns tanto da rotina escolar como daquelas rotinas apresentadas junto às famílias dos 

alunos, seu consumo não sofreu alterações no que diz respeito à freqüência semanal, por não 

haver espaço distinto de estimulação sensorial e influência quanto ao aumento ou redução da 

apreciação alimentar.  
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Quanto ao biscoito salgado (Dezembro 2010: 60,2 ± 2,7, Julho 2011: 49,5± 1,5 e 

Novembro 2011: 47,8± 1,3), ao biscoito doce (Dezembro 2010: 42,1 ± 1,5, Julho 2011: 38,4± 

1,5 e Novembro 2011: 33,3± 2,1) e ao macarrão (Dezembro 2010: 30,7 ± 3,1, Julho 2011: 

26,1± 1,7 e Novembro 2011: 25,5± 1,6), alimentos que também fazem parte do cardápio da 

alimentação escolar, sucedeu uma redução significativa do consumo semanal, de 20,5%, 

20,9% e 16,9%, respectivamente, no mês de Dezembro de 2011, quando comparados ao início 

da intervenção (Novembro de 2010).  

Esse dado pode ter ocorrido devido à influência que o cardápio da escola possa ter 

exercido frente aos alunos, porque os referidos gêneros são consumidos em conjunto com os 

sucos naturais, iogurte, leite e achocolatados, que conforme seja constatado adiante 

apresentaram um aumento de consumo, muito comum em períodos de elevadas temperaturas 

na cidade de Teresina – PI, como tentativa de refrescar e minimizar o calor.  

Assim, em movimento inverso ao anunciado por Oliveira e Miotto (2006), que em 

pesquisa referente ao consumo e predileção de alimentos por crianças de baixa renda da 

cidade de Cascavel - PR, indicam o grupo dos Cereais e Leguminosos como aquele em que 

mais gostam de consumir, sobretudo o subgrupo dos biscoitos. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares do IBGE revelou que em 2006 o brasileiro comia 28% mais biscoitos, mas 16,6% 

menos arroz e 15,6% menos feijão que em 1996 (BETING, 2001).    

Do mesmo modo os dados diferem de Cyrillo et al, (2011)  que destaca que o setor 

de massas, uma das categorias que mais cresceram foi a de massas instantâneas, em nome da 

praticidade e rapidez no preparo da refeição. Segundo números do Instituto ACNielsen, a 

massa instantânea saiu de uma produção de 24,5 mil toneladas em 1995 para  48 mil toneladas 

em 2009,  um aumento de 100% no volume.  

Apesar disso, percebe-se que os números referentes ao consumo dos três gêneros 

alimentícios supracitados quando comparados a dados nacionais ou de outra localidade 

especificamente, apresentam significativa diferenciação, que se acredita ocorrer devido às 

relações estabelecidas destes gêneros com o consumo conjugado a demais outros alimentos, 

bem como pelo aumento de consumo de outros subgrupos de Cereais e Leguminosas que 

serão apresentados à frente, também conduzindo-se para a perspectiva de educação do gosto 

alimentar fomentado pela escola.  

O feijão (Dezembro 2010: 90,1 ± 2,3, Julho 2011: 131,1± 9,0 e Novembro 2011: 

134,3± 4,2), o cuscuz (Dezembro 2010: 50,5 ± 2,1, Julho 2011: 80,7± 8,9 e Novembro 2011: 

72,9± 1,7) e o beiju (Dezembro 2010: 116,7 ± 8,0, Julho 2011: 145,6± 13,9 e Novembro 
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2011: 145,4± 3,3), por outro lado, foram os alimentos cujo consumo apresentou um aumento 

de 32,9%, 30,7% e 19,7%, respectivamente, ao final do período de investigação. Tanto o 

cuscuz quanto o beiju são alimentos muito comuns na alimentação matutina e noturna do 

piauiense (MATOS, 2004). São alimentos que possuem baixo custo e são de fácil acesso e 

preparo, valendo destacar que eventualmente fazem parte do cardápio do café da manhã da 

escola Raldir Cavalcante. Sendo, desse modo, fortalecedor do gosto já estimulado 

rotineiramente em âmbito familiar.  

O aumento progressivo do consumo de Cereais e Leguminosas identificado por 

serem alimentos protéicos e energéticos necessários ao atendimento nutricional específico 

para esse estágio da vida faz com que os referidos gêneros alimentícios sofram forte tendência 

ao aumento progressivo no decorrer do desenvolvimento das crianças, também perceptível em 

períodos curtos, meses por exemplo, em especial seguindo as variáveis culturais de consumo 

destes gêneros (PHILIPPI; AQUINO, 2002) 

Oliveira e Miotto (2006), que discutem que o padrão de consumo alimentar, 

verificado em um estudo significativamente homogêneo, apontam que o aumento de consumo 

desse subgrupo tem entre seus determinantes a baixa renda da população – que privilegia o 

consumo de alimentos fontes, principalmente, de energia (cereais e adicionais energéticos, 

como açúcar e óleo) em detrimento dos demais alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Consumo de hortaliças e frutas  

Figura 3. Consumo médio semanal de alimentos a base Hortaliças e Frutas (Folha Crua, Folha Refogada/ 

Cozida, Tubérculos, Hortaliça Crua, Hortaliça Cozida e Frutas). n= 39.  
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

O consumo de folha crua (Dezembro 2010: 7,4 ± 4,3, Julho 2011: 17,2± 6,2 e 

Novembro 2011: 32,5± 8,2), folha refogada/cozida(Dezembro 2010: 26,8 ± 8,4, Julho 2011: 

40,8± 8,8 e Novembro 2011: 52,0± 3,9), tubérculos(Dezembro 2010: 140,0 ± 14,5, Julho 

2011: 184,6± 18,9 e Novembro 2011: 207,7± 24,2), hortaliça crua(Dezembro 2010: 19,7 ± 

11,8, Julho 2011: 40,8± 9,3 e Novembro 2011: 53,9± 5,0), hortaliça cozida (Dezembro 2010: 

30,0 ± 9,2, Julho 2011: 53,9± 6,2e Novembro 2011: 61,6± 3,2) e frutas (Dezembro 2010: 

100,5 ± 14,8, Julho 2011: 211,8± 31,7e Novembro 2011: 251,3± 25,0), representado na 

Figura 3 acima foi outro agrupamento de gêneros alimentícios que sofreu aumento de 

freqüência do consumo semanal de 77,2%, 48,4%, 32,5%, 63,4%, 51,2% e 60,2%, 

respectivamente, em meio ao conjunto de experiências vividas pelos alunos classificadas aqui 

como âmbitos de educação do gosto alimentar.  

Tais mudanças no consumo alimentar, contempladas em uma perspectiva da 

educação saudável possui convergência com alguns dos ensinamentos pontuados junto à 

disciplina Horta Escolar quanto ao consumo de frutas e verduras como favorável ao 

desenvolvimento das crianças, bem como o próprio vínculo construído pelos alunos ao 

alimento na escola por eles cultivado.  

Outro aspecto a ser considerado quanto ao consumo das hortaliças e frutas, é a 

presença de professores e equipe gestora durante as refeições, atuando assim como 

referências, fazendo a mediação de conhecimentos e de modelos alimentares. Não obstante, a 

repetição propriamente dita do consumo destes alimentos é também uma variável muito 
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significativa para a sensibilização sensorial e subseqüente construção do gosto a eles 

direcionado.  

A alimentação saudável é aquela com alimentos de todos os tipos, de procedência 

conhecida, de preferência natural e preparada de forma a preservar o valor nutritivo e os 

aspectos sensoriais. Os alimentos devem ser do hábito alimentar, qualitativa e 

qualitativamente adequados, distribuídos em pelos menos quatro refeições diárias, em 

ambientes calmos, visando à satisfação das necessidades nutricionais, emocionais e sociais, 

para a promoção de uma qualidade de vida saudável (PHILIPPI et al, 2000).  

Barbosa (2005) em pesquisa realizada com pré-escolares e crianças das séries iniciais 

do ensino fundamental, aponta o baixo consumo de frutas e hortaliças, constatando que 50% 

do total de número de alunos não consome esses gêneros alimentícios. Esse estudo também 

indica o perfil de alunos dessa faixa etária, de forma genérica, não se constituem grandes 

consumidores de “Hortaliças e Frutas”.  

Todavia, vale ressaltar que o baixo consumo de frutas, legumes e verduras está entre 

os dez principais fatores de risco para a carga total global de doença em todo o mundo (OMS, 

2002). A Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, descrita 

pela OMS, recomenda o aumento do consumo de frutas, legumes e hortaliças dentre as 

recomendações para a prevenção de doenças crônicas (OMS, 2006). A ingestão recomendada 

é de 5 porções ou mais de frutas, legumes e hortaliças por dia, em convergência com o 

consumo médio semanal apresentado pelos alunos do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos.  

Portanto, as principais recomendações nutricionais atuais enfatizam o incentivo ao 

consumo de uma maior variedade de alimentos in natura, que incluam pães, cereais, frutas e 

hortaliças, utilizando-se sal e açúcar com moderação (KEENAN, 2001). O Comitê de 

Nutrição da Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou, em 1995, as Normas para a 

alimentação da criança, onde é ressaltada a importância do aleitamento materno exclusivo até 

o sexto mês de vida, e a partir de então, a introdução de alimentos como frutas, cereais, 

leguminosas, hortaliças, carnes, pescados, vísceras e ovos, e o consumo moderado do sal.  

 

 

 

4.1.4 Consumo de carnes e ovos 

 Figura 4. Consumo médio semanal de alimentos a base de Carnes e Ovos (Frango, Ovo Cozido, Peixe Fresco, 

Carne de Boi, Carne de Porco, Carnes Conservadas no Sal, Ovo Frito, Embutidos, Peixe Enlatado, Víceras).  n= 

39. 
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

O consumo de Carnes e Ovos, destacado na Figura 4 pode ser categorizado em 

subgrupos entre os gêneros que tiveram seu consumo aumentado e aqueles que diminuíram. 

No primeiro subgrupo observa-se uma redução significativa de 63,4% no consumo de ovo 

frito (Dezembro 2010: 50,0 ± 15,1, Julho 2011: 33,2 ± 6,6 e Novembro 2011: 18,3 ± 6,6), 

21,0% para a carne de boi (Dezembro 2010: 100,5 ± 14,8, Julho 2011: 88,7 ± 7,3 e Novembro 

2011: 79,3 ± 10,0), 21,7% para a carne de porco (Dezembro 2010: 79,4 ± 14,8, Julho 2011: 

68,7± 7,3e Novembro 2011: 62,1± 6,2), 51,0% para o peixe enlatado (Dezembro 2010: 99,4 ± 

14,8, Julho 2011: 68,9± 13,7 e Novembro 2011: 48,7± 8,0), 34,8% para os embutidos 

(Dezembro 2010: 49,7 ± 7,4, Julho 2011: 40,2± 4,4e Novembro 2011: 32,4± 6,2), 16,2% para 

a carne conservada no sal (Dezembro 2010: 59,7 ± 7,4, Julho 2011: 50,0± 7,6 e Novembro 

2011: 50,0± 7,6) e 49,3% para as vísceras (Dezembro 2010: 29,6 ± 11,1, Julho 2011: 15,0± 

3,8e Novembro 2011: 15,0± 3,8). A interpretação que se pode fazer em torno da redução 
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desses produtos possui relações com alguns aprendizados ensejados pela escola em seu 

cotidiano, fazendo alusão a alimentação saudável, compreendida à grosso modo, pela redução 

de carne vermelha, produtos industrializados e excesso de sal. Todos estes, conhecimentos 

presentes frente aos conteúdos de educação nutricional apresentados pela disciplina Horta 

Escolar, complementados pelas sugestões/aprendizados fomentadas junto à Educação Física, 

bem como em convergência com os gêneros do cardápio e do preparo dos alimentos junto à 

cozinha da escola. 

O aumento da quantidade consumida per capita registrado no grupo de aves e ovos é 

decorrente de um maior consumo de carne de aves, tendo em vista que houve um 

barateamento dos preços deste item, provável razão para que o aumento no seu consumo 

tenha sido superior ao consumo de carne bovina (CYRILLO et al, 2011). O mesmo também 

pode ser dito quanto ao consumo de pescado em detrimento de outras carnes que 

apresentaram redução significativa. 

Enquanto que o ovo cozido (Dezembro 2010: 50,0 ± 15,1, Julho 2011: 61,0± 9,3 e 

Novembro 2011: 83,2± 6,5), o frango (Dezembro 2010: 139,5 ± 14,8, Julho 2011: 140,5± 

14,8e Novembro 2011: 160,8± 8,0) e o peixe fresco (Dezembro 2010: 299,5 ± 14,8, Julho 

2011: 402,6± 14,6 e Novembro 2011: 422,6± 16,0), segundo subgrupo de gêneros 

alimentícios, apresentaram, respectivamente, um aumento do consumo por parte dos alunos 

de 39,9%, 13,2% e 29,1%. A partir desses números apresentados, constata-se o mesmo teor de 

influência frente a esses gêneros, entretanto, sob o caminho inverso, logo estes são mais 

valorizados pelos mesmos eixos educativos do gosto da escola, enquanto produtos que ao 

serem preparados cozidos podem manter suas capacidades protéicas e nutritivas. Valendo 

destacar que a carne branca é muito ressaltada, ao mesmo tempo em que a lógica de que a 

cidade de Teresina, conforme é estudada em disciplinas como Ciências e Estudos Sociais, tem 

tradição pesqueira – sobretudo por estar localizada entre dois rios, Paranaíba e Poty – que tem 

se encontrado em desvalorização por parte dos consumidores.Não obstante, outro grande 

ponto de reforço é que a escola preconiza em muitas de suas ações a valorização do meio 

ambiente e da cultura piauiense, em suas mais diversas manifestações, e a alimentar não 

ficaria fora disso, em especial no quesito de “resgate a um hábito saudável como comer 

pescados”.  

 

4.1.5 Consumo de óleos   

Figura 5. Consumo médio semanal de alimentos a base de Óleos (Maionese, Óleo de Soja, Margarina). n= 39.  
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

A modificação do consumo alimentar visualizada na Figura 5, referente ao consumo 

dos Óleos, mais especificamente dos gêneros óleo de soja (Dezembro 2010: 5,0 ± 0,0, Julho 

2011: 2,8 ± 0,0 e Novembro 2011: 1,6 ± 0,0), margarina (Dezembro 2010: 2,0 ± 0,0, Julho 

2011: 1,8± 0,0 e Novembro 2011: 1,2± 0,0) e maionese (Dezembro 2010: 6,0 ± 0,0, Julho 

2011: 4,0± 0,0 e Novembro 2011: 3,0± 0,0), é marcado pela redução significativa redução de 

seu consumo de, respectivamente 68,0%, 40,0% e 50,0%. Fato este que tem como aspecto de 

influência algumas ações ensejadas pela professora de Educação Física, que cotidianamente 

em suas aulas teóricas ou práticas, discursava que alimentos com elevado teor de gordura – 

ilustrava e fazia alusão à tabela nutricional presente nas embalagens de alimentos 

industrializados –, ou aqueles que eram produzidos em meio às frituras, como maléficos ao 

organismo e provocadores de doenças variadas, entre elas, a obesidade.  

Concomitante a isso, os dias em que na cozinha da escola eram servidos alimentos 

preparados com as frituras, sobretudo o frango, eram característicos pela diminuição da 

freqüência de consumo por parte dos professores. Muitos dos que se faziam presentes 

relatavam aos alunos que não iriam comer devido às gorduras da comida. E dessa maneira, 

situação que veio a influenciar por vezes na degustação dos alunos, porém, é claro, fato 

observado também sob uma perspectiva gradual, com o passar das experiências com o aludido 

preparo servido na escola.  

Diferentemente do observado na escola quanto consumo de Óleos na dieta, um 

estudo realizado por Moura e Sonati (2008) com 194 pré-escolares e escolares da Região 

Sudeste constatou elevada ingestão de lipídios na dieta – por volta de 8,6 gramas por semana, 

sendo que 22,8% destas crianças apresentaram colesterol plasmático acima de 170 mg/dl. 

Dado este que segundo a OMS (2006) ultrapassa o limite máximo de consumo semanal.  

Não obstante, Sonati (2008) discorre que cerca de até 30% das calorias diárias 

ingeridas devem ser provenientes de gordura, mas deve-se atentar para a qualidade da gordura 

ingerida. Gorduras de origem vegetal são mais saudáveis que aquelas de origem animal, 
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dentre elas existem características específicas da espécie envolvida. Óleos vegetais possuem 

lipídeos funcionais como os ômegas 3 e 6 que auxiliam na prevenção de doenças 

cardiovasculares. A gordura ômega 3 é também encontrada em peixes de água fria como a 

sardinha e o salmão. A necessidade de se ingerir de 1 a 2 vezes na semana o peixe é devido a 

essas propriedades funcionais específicas desse tipo de gordura – fato que pode fortalecer 

também o consumo de peixe. O azeite de oliva também é rico nesses elementos. Diminuir o 

consumo de alimentos gordurosos e melhorar a qualidade da gordura ingerida implica em 

proteger o organismo de patologias crônicas, aquelas que poderão acompanhar o indivíduo 

por toda vida. 

 

4.1.6 Consumo de petiscos e enlatados 

 Figura 6. Consumo médio semanal de alimentos a base de Petiscos e Enlatados (Maionese, Óleo de Soja, 

Margarina). n= 39. 

 
* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

Os Petiscos e Enlatados, dispostos na Figura 6, tiveram sua média de consumo 

semanal reduzida significativamente a p<0,05, como apresentado a seguir: sandwiches, 

salgados, pizzas sofreram uma redução do consumo de 37,4% (Dezembro 2010: 98,1 ± 45,7, 

Julho 2011: 64,1± 50,0e Novembro 2011: 61,4± 10,7), o consumo de enlatados reduziu em 

73,9% (Dezembro 2010: 68,3 ± 22,8, Julho 2011: 37,6± 20,5 e Novembro 2011: 17,8± 14,7) e 

dos snacks/ salgadinhos em 77,9% (Dezembro 2010: 49,5 ± 23,3, Julho 2011: 23,5± 12,5e 

Novembro 2011: 10,9± 6,2). E, mais uma vez, pode-se representar essa minimização de 

degustações às ações realizadas junto à escola. Logo, nenhum dos gêneros a esse grupo 

agregados faz parte do cardápio da alimentação escolar do Raldir Cavalcante. Na verdade, 

fazem parte justamente do grupo de alimentos que recebe o maior número de críticas nas mais 

variadas ações educativas que a escola tem fomentado frente à educação do gosto. 

Assim, são elencados como gêneros alimentícios que além de não possuírem grande 

variedade de nutrientes, quando consumidos em excesso podem trazer malefícios à saúde da 
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criança e da família. Destarte, é imperioso destacar que as atividades junto à disciplina Horta 

Escolar – pelo perfil de suas discussões repudia os alimentos industrializados, ao mesmo 

tempo em que oportuniza vínculo com outro agrupamento de alimentos, os produzidos nos 

canteiros escolares, por exemplo – e às ações cotidianas de “vigilância” da merenda trazida 

pelos alunos do 2º ano da escola, realizadas pela Profª de Educação Física, que orientava a 

estes alunos sobre aquele alimento, comparando àqueles da merenda escolar.  

Os Petiscos e Enlatados em progressiva redução apresentados acima, são contrários 

aos dados da Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação – ABIA (1997) que aponta 

aumento na demanda de consumo de alimentos industrializados no País, que aumentou 

consideravelmente nas últimas décadas após a abertura econômica. Além da estabilidade 

econômica, outros fatores, como o trabalho da mulher fora do lar, maior praticidade, rapidez, 

durabilidade e boa aceitação do produto vêm contribuindo cada vez mais para a introdução e 

manutenção de alimentos industrializados nos hábitos das crianças e das famílias (CRUZ, 

1995).  

A diversidade e o aumento da oferta de alimentos industrializados podem influenciar 

os padrões alimentares da população, principalmente a infantil, uma vez que os primeiros 

anos de vida se destacam como um período muito importante para o estabelecimento de 

hábitos. O consumo inadequado, em excesso e muito freqüente destes alimentos, pode 

comprometer a saúde nesta fase e na idade adulta (WHO, 1990). Além disso, os hábitos 

adquiridos com o aumento do consumo desse perfil de alimentos industrializados podem 

reduzir o consumo de alimentos in natura (KINSEY, 1994).  

O mercado de salgadinhos em 95 e 96 chegou a crescer a uma taxa acima de 30%, 

devido a uma invasão das grandes empresas no mercado de salgadinhos congelados, entre 

coxinhas de frango, croquetes de carne, bolinhas de presunto e queijo, e de bacalhau, ideais 

para festas e complementos de pratos. A polenta pré- frita era, ao lado da coxinha, bastante 

consumida em fins de 98. (TROCCOLI, 1996). Valendo destacar que os mesmos números 

continuam em pleno crescimento na década de 2000 (KRÜCKEN-PEREIRA, 2003). 

 

4.1.7 Consumo de sorvetes e sobremesas 

Figura 7. Consumo médio semanal de alimentos a base Sorvetes e Sobremesas (Geléia, Tortas, Sorvetes, Doces/ 

Balas e Chocolates/ Bombons/ Achocolatados).  n= 39. 
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

 

A Figura 7 apresenta o consumo das Sobremesas e Sorvetes. Como é observado, os 

doces/balas (Dezembro 2010: 5,0 ± 1,5, Julho 2011: 4,1 ± 1,0 e Novembro 2011: 2,2 ± 1,1) e 

chocolates/ bombom/ achocolatados (Dezembro 2010: 140,8 ± 22,8, Julho 2011: 111,7 ± 24,2 

e Novembro 2011: 86,7 ± 26,5) foram os alimentos sofreram redução quanto ao consumo 

semanal de 56,0% e 38,4%, respectivamente. O referido dado pode estar relacionado às ações 

educativas da escola quanto à diminuição do consumo de açúcar, em especial fomentadas 

pelos acompanhamentos e orientações dadas pela Educação Física escolar e às práticas de 

higienização junto ao escovódromo, associando com muita freqüênciao açúcar às caris e à 

obesidade e ao diabetes. 

Em oposição ao observado acima, Mondini e Monteiro (1994) apontam que é comum 

verificar o consumo excessivo de açúcar conforme percebido nos dados do consumo semanal 

de crianças quanto aos doces e balas. Entretanto, no Brasil, existe um grande consumo de 

alimentos ricos em carboidratos simples (açúcar) devido ao seu baixo custo. São alimentos 

que possuem uma caloria barata, mas vazia. Caloria vazia são calorias que não agregam valor 

nutricional importante. Diferente de um alimento que possui caloria mas vale a pena consumir 

pois é fonte de vitaminas, fibras e sais minerais. 

Por outro lado, as tortas (Dezembro 2010: 50,5 ± 6,8, Julho 2011: 66,7 ± 9,5 e 

Novembro 2011: 75,2 ± 4,3) e a geléia apresentaram aumento significativo, de consumo 

semanal, apesar de que as primeiras tiveram uma mudança mais substancial, com 50% de 

aumento. Essa elevação quanto ao consumo pode haver relações com a minimização dos 



165 
 

 
 

preparos domésticos dos alimentos, nos quais se passou a evitar frituras, implicando assim no 

aumento de consumo de preparações advindas do forno.  

Ainda merece destaque na aludida Figura 8 o consumo de sorvetes (Dezembro 2010: 

158,7 ± 0,0, Julho 2011: 158,7 ± 0,0 e Novembro 2011: 158,7 ± 0,0) que permaneceu 

constante durantes os três períodos de coleta de dados, mesmo após 1 ano de letivo sob as 

influencias educacionais em torno do gosto alimentar. Com isso, é claro que considerações 

quanto ao potencial calórico que este gênero alimentício possui foram realizadas em meio às 

práticas educativas cotidianas. Muito embora, uma ponderação é fundamental: a cidade de 

Teresina possui temperatura média anual oscilante entre 36º e 38º C. Assim sendo, uma 

variável bastante relevante quando se for considerar o consumo e manutenção deste gênero 

alimentício além de seu valor gustativo, agrega-lhe um novo valor enquanto estratégia para 

refrescar-se frente ao calor.  

O consumo de sorvetes, de acordo com Bleil (2008), revela crescimento progressivo 

ao longo dos anos, em especial quando se é relacionado a localidades com elevadas 

temperaturas, conforme constatado no consumo dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Consumo de bebidas   

Figura 8. Consumo médio semanal de alimentos alimentos a base Bebidas (Café sem Açúcar, Suco Natural sem 

Açúcar, Suco Artificial sem Açúcar, Café com Açúcar, Sem Natural com Açúcar, Suco Artificial, Refrigerante 

Normal). n= 39. 
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* = indica diferença no período de Dezembro de 2010. p<0,05. 
Ψ

 = indica diferença no período de Julho de 2011. (p<0,05 – ANOVA post hocTukey's). 
#
 = indica diferença no período de Novembro de 2011. p<0,05. 

  

 

Na Figura 8, relativo às Bebidas consumidas pelos alunos. Nestes dados, de um 

modo geral, foi percebida a diminuição significativa do consumo bebidas com açúcar, 

englobando o suco natural (Dezembro 2010: 120,7 ± 46,9, Julho 2011: 72,9 ± 10,1 e 

Novembro 2011: 49,1 ± 6,3) e artificial (Dezembro 2010: 120,7 ± 46,9, Julho 2011: 72,9 ± 

10,1 e Novembro 2011: 49,1 ± 6,3), bem como o café (Dezembro 2010: 120,7 ± 46,9, Julho 

2011: 72,9 ± 10,1 e Novembro 2011: 49,1 ± 6,3) em 59,3%, 59,0% e 59,3%, respectivamente. 

Por conseguinte, merece destacar que os respectivos gêneros apresentaram crescimento 

progressivo em seu consumo, quando do uso sem açúcar, demarcado/visualizado 

concomitantemente na rotina da escola, em especial por parte das cozinheiras escolares, 

destacando que o aumento sempre ocorre frente aos “novos alunos” quando se encontram no 

segundo semestre letivo. Assim sendo, tem-se: suco natural sem açúcar (Dezembro 2010: 0,0 

± 0,0, Julho 2011: 19,6 ± 3,5 e Novembro 2011: 52,7 ± 9,1), suco artificial sem açúcar 

(Dezembro 2010: 0,0 ± 0,0, Julho 2011: 19,6 ± 3,5 e Novembro 2011: 47,4 ± 6,3) e café sem 

açúcar (Dezembro 2010: 0,0 ± 0,0, Julho 2011: 19,6 ± 3,5 e Novembro 2011: 47,5 ± 6,3). 

Outro dado marcante da Figura 8 a ser inferido é a redução significativa do consumo 

de refrigerante (Dezembro 2010: 120,7 ± 7,5, Julho 2011: 72,9 ± 1,6 e Novembro 2011: 49,1 
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± 1,0), em 59,3% do consumo inicial datado de Dezembro de 2010, anterior à experiência dos 

alunos com a escola. Como já pontuando em diários de campo registrados junto à coleta dos 

dados, os refrigerantes não são consumidos na escola, sem se fazer presentes nem mesmo em 

datas comemorativas. Ao mesmo tempo em que são repudiados cotidianamente nos discursos 

das cozinheiras quando servem os sucos para as merendas matutinas e vespertinas, também o 

são junto às práticas de Educação Física – aulas teóricas, sobre alimento e saúde do corpo – e 

de Horta Escolar – conteúdos sobre alimentação saudável e pirâmide alimentar.  

Não obstante, as bebidas requerem uma atenção específica diante do contexto 

climático da capital piauiense. Conforme já foi afirmado, trata-se de uma região com elevadas 

temperaturas se comparada com outras localidades do Nordeste brasileiro, e, 

conseqüentemente, o consumo de bebidas sofre alterações progressivas (aumento de 

consumo) nos últimos meses do ano. Contudo, as próprias orientações dadas pela disciplina 

„Horta Escolar‟ quanto ao consumo de “alimentos vindos da natureza” fortalece também a 

escolha desses alunos, apresentando, assim, maior predileção pelos sucos naturais.  

Por outro lado, vale destacar que substituir o açúcar por adoçante não seja a melhor 

escolha, o ideal é substituir alimentos doces por frutas frescas ou secas e diminuir o consumo 

do açúcar de adição (Bleil, 2008). Análises elaboradas por Monteiro et al (2000) revelaram 

que a participação de açúcar refinado e refrigerante – estudo realizado com crianças na 

mesma faixa etária (6 –7 anos) pesquisada no CEFTI Raldir Cavalcante – cresceu em todas as 

famílias das capitais e em regiões metropolitanas do país, ou seja, o oposto do acontecido na 

escola piauiense, evidenciando elementos da educação do gosto alimentar fomentado no 

processo formativo que oportuniza aos seus alunos.  

Outro dado que sucede se direcionando para práticas alimentares saudáveis expresso 

na alimentação dos alunos da escola de Teresina, de forma contrária ao consumo alimentar 

nacional descrito por Bleil (2008) é o consumo de bebidas (refrigerantes e sucos artificiais 

industrializados) que revela crescimento gradual no decorrer das últimas décadas. Embora 

grande parte da população tenha acesso a uma vasta variedade de alimentos, esse fato não 

assegura necessariamente uma melhora qualitativa da dieta. Alimentos “in natura” como 

legumes e frutas ainda são consumidos em pequena quantidade ou mesmo na forma de sucos 

naturais, apenas 44% dos brasileiros registram que consomem frutas e 58% consomem 

legumes em sua dieta.  

Damiani et al. (2000) atentam para o consumo excessivo de refrescos (bebidas 

industrializadas), em substituição aos alimentos como leite, sucos naturais e água. Essas 
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bebidas, além de possuírem elevado conteúdo de sacarose, frutose, edulcorantes e conter 

pouco ou nenhum outro nutriente, são inúmeras as conseqüências nutricionais do consumo 

dessas bebidas, principalmente decorrentes do seu teor de açúcares. Aspecto que também foi 

constatado nos números de consumo médio semanal de sucos artificiais pelos alunos do 

CEFTI Raldir Cavalcante, porém merece destaque a diminuição significativa do açúcar no 

preparo dessas bebidas, que, em contrapartida, relacionou o aumento de sucos naturais.  

 

4.2 Relações entre o Consumo Alimentar dos alunos e a Educação do Gosto Alimentar   

 

O consumo alimentar dos alunos do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, apresentado 

anteriormente em sua freqüência semanal nos diversos gráficos, traz alguns indicativos da 

relação construída com a educação do gosto alimentar desenvolvida pela escola. Assim, 

mesmo identificando que o aluno tenha construído seu gosto alimentar acerca de 

determinado gênero alimentício, não é uma garantia de que este gosto se operacionalize em 

atitudes favoráveis ao consumo do mesmo alimento.  

Dessa forma, o consumidor pode ter uma atitude positiva frente a um 

determinado alimento, mas não o compra ou consome devido ao seu estado de saúde, ou a 

falta de condições financeiras (SAMPAIO, 2002). As atitudes, porém, envolvem o que as 

pessoas pensam, sentem e como elas gostariam de se comportar; já o comportamento, é 

determinado também pelo contexto sócio econômico, cultural, estado de saúde do 

indivíduo, dentre outros.  

O estado nutricional, portanto, depende do consumo de alimentos e saúde da criança 

que, por sua vez, são influenciados pela disponibilidade de alimentos, condições do ambiente 

e cuidados dispensados à renda familiar. Outros fatores podem modificar a influencia da 

renda como os serviços públicos ofertados à população, saneamento e educação. (MASON, 

1984).  

De acordo com Gambardella et al. (1999), a família é a primeira instituição que tem 

ação direta sobre os hábitos do indivíduo, à medida que se responsabiliza pela compra e 

preparo dos alimentos em casa, transmitindo dessa forma seus hábitos alimentares. Ficando a 

cargo da escola, uma gama de oportunidade de aprendizados – já elencados em capítulos 

anteriores deste estudo – a serem desenvolvidos, em caráter complementar e de forma a 
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valorizar as particularidades e componentes culturais locais, contribuindo, portanto, com a 

promoção da segurança alimentar e nutricional.   

Nos dados coletados junto à escola teresinense não foi constatado o consumo de 

alimentos do segmento diet e light. Apesar de que esse perfil de gêneros registrou só em 

1995, um crescimento de 15% em relação a 1994, segundo estimativas de vários 

supermercadistas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos 

(ABIAD), o mercado para diet e light cresceu 200% entre 1995 e 2000, superando de longe a 

indústria de alimentos convencionais, que evoluiu numa taxa de 5% ao ano. A cada ano, essa 

indústria lança 200 produtos no mercado (KRÜCKEN-PEREIRA, 2010).  

Como se observa, apesar de que os números acima apontem para o consumo 

crescente desse perfil de alimentos, existem vários fatores que influenciam na escolha destes – 

como preço, crenças e tabus, por exemplo – o que possivelmente interferiu no consumo das 

famílias dos alunos da escola aqui investigada, já que estes alimentos possuem preço elevado 

no mercado. Indicando, desse modo, que além do gosto alimentar fomentado pela escola, as 

aludidas variáveis, dentre outras, contribuem diretamente na dimensão da atitude frente ao 

alimento, ou seja, ao consumo alimentar propriamente dito.  

Sampaio (2002), em sua revisão de literatura sobre atitude de consumidores, mostrou 

que atitudes positivas de indivíduos com relação a um dado alimento apresentam correlação 

positiva com a intenção de comprá-lo – caso identificado junto aos alunos do CEFTI Raldir 

Cavalcante Bastos, por terem vivenciado o processo formativo acerca do gosto alimentar, 

predispondo-se ao consumo de alimentos saudáveis. Entretanto, outros fatores como preços, 

benefícios nutricionais e questões culturais são apontados por THOMSON (1988) e 

(SIQUEIRA, 2009) como motivos que também irão influenciar diferentemente a escolha dos 

indivíduos na hora da compra.  

Em síntese, observando as inúmeras transformações sofridas junto ao consumo 

alimentar médio semanal dos alunos do CEFTI Raldir Cavalcante Bastos, foi possível 

evidenciar que o processo formativo em torno do gosto alimentar ocorre em acordo com os 

ensinamentos da alimentação saudável, ao mesmo tempo em que atua também na 

redefinição dos hábitos alimentares das famílias dos alunos, expresso neste capítulo na 

freqüência do consumo alimentar semanal dos escolares. Convergindo, dessa maneira, com 

os aspectos qualitativos analisados nos capítulos 2 e 3, frente à dimensão curricular 

(disciplina Horta Escolar) e à dimensão do cotidiano escolar, respectivamente. E, por outro 
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lado, complementando a extensão dessas análises qualitativas, já que os dados aqui 

analisados para esse capítulo contemplam coletas longitudinais – dados de Dezembro/2010; 

Julho/2011; Novembro/ 2011 – em torno desse processo formativo, o que propicia 

constatar/ evidenciar, também em números, as transformações do consumo alimentar no 

decorrer de um ano letivo vivenciado, ou seja, uma amostra (um ano letivo) do processo 

formativo da educação do gosto alimentar de uma escola piauiense.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa pesquisa indicam duas dimensões da educação do gosto 

alimentar, sendo uma relacionada ao currículo em ação na escola e outra voltada para o 

currículo oculto, expresso no cotidiano escolar.  

Na primeira dessas dimensões, pode se destacar que a dimensão curricular se 

expressa notadamente por meio da disciplina Horta escolar, que por sua vez, trouxe em seu 

elenco de proposições pedagógicas ações que conduzem para a educação do gosto alimentar 

dos alunos.  

Dentre elas, ressalta-se o processo de construção de conhecimentos com a 

experiência da aludida disciplina que foi capaz de modificar concepções e atitudes daqueles 

alunos – e consequentemente de seus familiares – no contexto ambiental, tornando-os capazes 

de experimentar novas realidades, concomitantemente a isso, de novos gostos alimentares. 

Dessa maneira, ensejou experiências sensoriais, lúdicas e de vínculo com os alimentos 

naturalmente cultivados na escola. Logo, quando o educando fica diante da terra e das 

questões fundamentais do plantar e colher, lhe é oportunizada outra visão de mundo, na 

medida em que vivencia noções de ciclo da vida – relacionada à produção do gênero 

alimentício – também são agregadas noções de pertencimento em torno do alimento, sendo 

estendida a este mesmo depois de preparado. Constituindo-se, assim, como estratégia para 

estimular o consumo de alimentos saudáveis e de ampliação do conhecimento acerca da 

procedência dos gêneros alimentícios a serem consumidos. Além disso, conforme a relação 

que a disciplina estabelece com o cotidiano escolar, por abordar diferentes conteúdos 

curriculares de forma significativa e contextualizada, amplia os conhecimentos prévios dos 

alunos, expandindo novos saberes externos aos muros da escola. Fato que foi revelado no 

discurso dos comerciantes da alimentação da região circundante à escola quando informaram 

que os alunos desta se distinguem de demais outras crianças por participarem ativamente da 

compra de alimentos com seus pais, preterindo e preferindo gêneros de forma crítica.  

A outra dimensão da educação do gosto alimentar corresponde às vivências do 

cotidiano escolar – possuidor de variados momentos de alimentação como o café da manhã, 

merenda matutina, almoço e merenda vespertina –, conferiam um lugar de destaque às 

práticas alimentares, em especial na promoção de ações educativas integradas, acerca das 

reflexões e do acesso à informação e à construção de novos conhecimentos sobre a 

alimentação, contribuindo para a efetivação da cidadania. Assim sendo, o cotidiano opera de 



172 
 

 
 

modo significativo na construção do gosto alimentar por meios das seguintes ações: 

participação de professores junto às práticas alimentares da escola, vivenciando modelos de 

padrão alimentar e de conduta à mesa; o destaque do alimento no espaço escolar, em outras 

palavras, sua presença é encarada pelos profissionais da escola como uma possibilidade de 

fomento à aprendizagem dos discentes – perspectiva de construção da autonomia quanto à 

relação do aluno com alimento; a formação de um grupo de sujeitos como co-responsáveis 

pela formação de hábitos alimentares saudáveis nos alunos – diretor, vice-diretora, 

professores, cozinheiras escolares – que também se relacionam com os familiares dos 

discentes com o propósito de promover a mudança de um padrão alimentar com baixo valor 

nutricional pela respectiva inserção de novos gêneros alimentícios. Em síntese, pode-se 

apontar que o conjunto de diferentes ações desenvolvidas no cotidiano escolar, contribui para 

a educação do gosto alimentar dos discentes, sobretudo quanto à predileção por alimentos 

saudáveis.  

Nesse sentido, no cotidiano escolar, a presença dos professores durantes as práticas 

alimentares fazendo uma mediação – estar no meio de uma determinada prática para que se 

possa mais facilmente perceber as necessidades de ambos os lados e interceder buscando um 

maior equilíbrio, o aprendizado, por exemplo – é bastante significativa, pois atuam como 

sujeitos que diante do alimento/refeição escolar oportunizam observações e ampliações dessa 

experiência. Situação esta que se tornou evidente nas práticas realizadas pela professora de 

educação física, quando transitava pelos intervalos das aulas conversando sobre os 

salgadinhos trazidos por alguns alunos, bem como pela própria experiência do almoço na 

escola em que muitos docentes orientavam os alunos acerca dos benefícios advindos do 

consumo determinados gêneros alimentícios.  

Não obstante, devido à conjunção de variadas ações de educação alimentar e 

nutricional, considerando os hábitos alimentares e a cultura local – porém não se restringindo 

a ela – pode indicar que o processo formativo em torno da educação do gosto alimentar dos 

alunos, ensejado pela escola, ocorre em consonância com os preceitos da alimentação 

saudável. Para isso, também fomenta: o estímulo à produção de canteiros escolares para a 

realização de atividades com os alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação 

ofertada na escola; a restrição ao comércio e à circulação, no ambiente escolar, de alimentos e 

preparações com grande quantidade de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal; e o 

incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras e acompanhamento do estado nutricional 

dos escolares – periodicamente pela nutricionista da SEDUC/PI. 
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A escola expande seu âmbito de ações por meio de estratégias como: parcerias com a 

comunidade escolar, para favorecer escolhas saudáveis dos alimentos, quando promove 

eventos culturais, como o Workshop da Alimentação e Saúde; sensibiliza e capacita os 

profissionais envolvidos com alimentação na escola, para produzir e oferecer alimentos mais 

saudáveis – caso das cozinheiras escolares; desenvolve estratégias de informação às famílias, 

enfatizando sua co-responsabilidade e a importância de sua participação nesse processo; 

divulga sua experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando informações e 

vivências.  

Destarte, ambas as vertentes que constituem o processo formativo da educação do 

gosto alimentar nos escolares – currículo instituído na escola e o currículo oculto, expresso no 

cotidiano escolar –, fomentaram, sobretudo, o consumo de hortaliças e frutas, que foi 

aumentado progressivamente com a experiência de um ano letivo vivenciado naquela escola. 

Ainda foi constatada por meio do Questionário de Freqüência do Consumo Alimentar 

(QFCA) a diminuição significativa do consumo semanal de açúcar (59,3% para o café com 

açúcar, suco natural com açúcar e suco artificial com açúcar) doce (56%) e frituras (63,4%), 

enquanto que os alimentos preparados por cocção como as folhas e as hortaliças, tiveram 

aumento do consumo de 50%.  Vale também destacar o aumento substancial do consumo de 

carne branca (13,2% para o frango e 29,1% para o peixe fresco). Além disso, outro dado 

relevante foi a diminuição de 73,9% da predileção por alimentos enlatados, e a progressiva 

redução do consumo de carne vermelha (21,0% para a carne de boi e 21,7% para a carne de 

porco), salgadinhos (78,9% para os snacks e 37,4% para os sandwiches, salgados e pizzas), 

vísceras (49,3%) e óleos (68,0% para o óleo de soja, 40,0% para a margarina e 50% para a 

maionese). 

Portanto, a educação do gosto alimentar em questão é de suma importância de ser 

desenvolvida nas escolas, visto que representa um ambiente favorável e privilegiado para o 

estímulo à formação de hábitos alimentares saudáveis, assim como à prática de atividades de 

vida diárias promotoras do bem-estar e da saúde. Para tanto os educadores, com a tentativa de 

subsidiar esse processo formativo, necessitam ampliar debates e estudos sobre alimentação e 

nutrição na escola, assim como o desenvolvimento de outras atividades educativas, a fim de 

que propiciem ao aluno condições de assumir uma postura crítica diante das informações e 

conseqüentemente os alimentos que chegam até eles, considerando as variáveis econômicas e 

culturais desse sujeito. 
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Além disso, vale ressaltar que as citadas variáveis sociais podem desencadear na falta 

de condições que os alunos das escolas públicas possam ter de colocar em prática os 

conhecimentos advindos do fomento da educação do gosto alimentar. Com isso, é primordial 

evitar que essa situação não se recaia em uma interpretação equivocada por parte dos alunos, 

entendendo a pobreza do ambiente familiar em que vivem como causa unilateral da 

dificuldade em operacionalizar seus aprendizados escolares. Consequentemente, é essencial 

ensejar aos alunos discussões em torno dos fatores sociais, econômicos e políticos que 

determinam o consumo alimentar, e assim ampliar a capacidade de entender as relações e os 

múltiplos fatores que delimitam a realidade crítica em que habitam. Desse modo, esse espaço 

educativo pode sair de sua função de manutenção do modelo social firmado, conduzindo-se 

para a democratização e melhoria das condições de vida.  

Contemplando a perspectiva aqui defendida de que o gosto alimentar é passível de 

um processo educativo/ formativo no âmbito escolar e em conhecimento da importância de 

uma alimentação saudável e da necessidade de que ela seja promovida nesse espaço, observa-

se como fundamental 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. Sobretudo, assume destaque a mediação dos profissionais 

da escola na formação dos referidos hábitos alimentares saudáveis dos alunos, além de que o 

aludido tema se efetivará, principalmente, no cotidiano da escola por meio das relações 

estabelecidas por esses profissionais.  

Em suma, é importante ressaltar que para desenvolver a educação do gosto alimentar 

como processo formativo a ser construído também na escola, é indispensável a integração de 

três áreas: educação/currículo, alimentação/nutrição e ambiente escolar/comunidade. 

Entretanto, para que a referida integração possa ocorrer é fundamental a participação dos 

profissionais da escola na mediação das práticas alimentares saudáveis, promovendo as 

reflexões, sensibilizações e vivências necessárias.   
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