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Resumo  
O propósito desse estudo é discutir a importância da alimentação como categoria 
pedagógica na Educação Infantil. Justificamos a relevância da discussão por 
considerar que a alimentação faz parte da cultura humana e, que por isso, precisa ser 
considerada como parte da educação sistematizada da criança nessa etapa da 
educação básica. Como metodologia optamos pela pesquisa bibliográfica, subsidiada 
pela Teoria Histórico Cultural. A finalidade é propor um estudo dentro de uma 
perspectiva crit́ica por isso, ao longo do trabalho serão identificados pontos 
importantes para uma adequada reflexão sobre  a alimentação nos dias atuais, bem 
como a importância de se pensar a alimentação e o que a ela se relaciona como 
cultura a ser ensinada às novas gerações. Os resultados da pesquisa indicam que a 
escola infantil em parceria com a família deve promover o desenvolvimento de hábitos 
saudáveis nas crianças, além de respeitar a preferência e o tempo de cada uma nesse 
processo.  
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Introdução  
 

O objetivo desse estudo é discutir a importância da alimentação como 

categoria pedagógica na Educação Infantil. Justificamos a importância da temática, 

pois a alimentação é considerada um aspecto da cultura que foi acumulada 

historicamente e modificada pelo trabalho do homem. Como problema de pesquisa, 

questionamos: “em que medida as escolas de Educação Infantil e os professores 

estão preparados e dispostos para trabalhar a alimentação como parte do ensino?” 

Esse questionamento é oportuno primeiro porque diz respeito ao 

objeto de pesquisa, segundo porque há muitos equiv́ocos e ideias lineares, 

fragmentadas, contraditórias de que a alimentação faz parte de um momento 

educativo na Educação Infantil, no entanto, não se compreende que há conteúdos 

implićitos nesse tema que podem ser trabalhados sistematicamente, de maneira 

intencional elevando o niv́el cultural da criança. Se considera que os conteúdos devam 

ser trabalhados em um processo educativo e intencional, assim sendo a alimentação 
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parte do conhecimento cientif́ico e da riqueza cultural da humanidade, estes devem 

ser considerados visando a formação da criança.  

A forma de se alimentar, os hábitos, os instrumentos, o conhecimento 

dos alimentos dentre outras questões são resultado das apropriações humanas, 

portanto, produto histórico. A criança tem o direito de aprender na escola, esses e 

outros conteúdos, especialmente por fazer parte de tudo aquilo que foi produzido de 

geração a geração. 

 

Metodologia  
 

O estudo teve como suporte metodológico a pesquisa bibliográfica 

com embasamento teórico no método crítico-dialético em que compreende a 

educação como um fenômeno próprio do sujeito humano.  Assim conforme Saviani 

(1994, p. 17) é por meio da Educação que se produz “direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens.” É por meio do saber produzido historicamente pela 

humanidade que desde cedo a criança se apropria dos instrumentos e signos que tem 

significação na vida em sociedade.  

Sendo assim, é por intermédio do embasamento teórico que a 

metodologia acima referida se justifica, pois conforme Martins (2006) na análise que 

desenvolve acerca da pesquisa em Educação a autora evidencia que uma das 

preocupações importantes que os estudos devem ter é com a compreensão do 

universo dos fenômenos, no caso desse resumo é: a alimentação como aspecto 

importante na educação e formação da criança na Educação Infantil.  

 

Resultados e Discussão  

 

Nos dias de hoje, a alimentação tem sido algo de fácil e rápido acesso, 

diferentemente de algumas décadas atrás, em que era preciso que se plantasse o 

alimento, esperasse crescer para então ser colhido e preparado, algo que despendia 

de tempo. Com a revolução industrial, houve também a migração das famiĺias para as 

grandes cidades, mudando assim, a forma de acesso aos alimentos. Com a ida da 

mulher para o mercado de trabalho, o tempo que era empregado somente com os 
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afazeres doméstico ou relacionado à famiĺia, foi substituid́o pelo trabalho que a mulher 

exerce fora de casa e com isso a alimentação acabou sendo terceirizada.  

Atualmente temos presenciado muitas mudanças na forma como as 

pessoas se relacionam com a alimentação. Um fator relevante a ser destacado e que 

tem se tornado praticamente irresistiv́el, se refere-se à facilidade e a praticidade que 

é oferecida por meio de alimentos pré-prontos ou prontos, justamente pela falta de 

tempo que seria despendido no preparo de uma refeição. Em consequência disso, a 

alimentação oferecida às crianças tem se convertido numa alimentação 

nutricionalmente pobre, com pouco ou nenhum nutriente na maioria dos alimentos ou 

produtos. É mister destacar que com essa alteração contińua pela qual passa a 

alimentação, também presenciamos, ao mesmo tempo uma mutação no paladar da 

criança o qual vem sendo alterado no decorrer da história. Essa mudança no gosto 

por determinados tipos de alimentos, tem sido considerado natural, como se 

pertencesse à criança desde o nascimento.  

Porém de acordo com a perspectiva sócio-histórica, vivemos num 

mundo humano onde vamos nos tornando humanos mediante as relações que são 

estabelecidas com os sujeitos que tem consigo apropriações das criações humanas 

as mais elaboradas, assim desde o nascimento somos expostos à cultura, logo, nosso 

paladar também é influenciado por essa vida em sociedade, pois é com os outros que 

aprendemos a ser homens e com isso nosso modo de viver, agir, pensar, sentir vai 

sendo aos poucos modificados. Diante disso, Marx ressalta que: 

  

Todas as suas (trata-se do homem – A. L.) relações humanas com o 
mundo, a visão, a audição, o olfacto, o gosto, o tacto, o pensamento, 
a contemplação, o sentimento, a vontade, a atividade, o amor, em 
resumo, todos os órgãos da sua individualidade que, na sua forma, 
são imediatamente órgãos sociais, são no seu comportamento 
objectivo ou na sua relação com o objecto a apropriação deste, a 
apropriação da realidade humana. (Marx, apud Leontiev, 1978, p. 267-
268)  

 

De acordo com a Teoria Histórico Cultural baseada na filosofia 

marxista, um dos princiṕios que podemos destacar é a concepção de que o homem 

não nasce humano, é preciso se apropriar da cultura que foi acumulada 

historicamente pela humanidade para que se desenvolvam as caracteriśticas 

tipicamente humanas. Para isso, por meio do trabalho o homem transforma a natureza 

de forma intencional, criando seus próprios objetos, cristalizando assim suas 
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habilidades nos mesmos. Nessa relação com o trabalho o homem também transforma 

a si mesmo, bem como sua natureza. Neves e Damiani (2006, p. 6) evidenciam na 

concepção vygotskiana “o homem é um ser histórico e produto de um conjunto de 

relações sociais”.  

Sendo assim, a alimentação é parte importante dessa cultura que foi 

acumulada historicamente e foi se alterando com o decorrer do tempo por meio do 

trabalho do homem como ser histórico e social. Estamos vivendo num momento, onde 

achamo-nos cercados por programas culinários de televisão, para todos os gostos, 

tanto adulto, quanto infantil, propagandas de dietas ou produtos miraculosos, 

subsidiados pela indústria alimentićia, e com isso estamos abrindo mão de escolher 

e preparar o alimento que iremos comer (ARCE, 2018).  

Alimentação para nós é algo que vai muito além do ato de se 

alimentar, envolve nossa relação com o outro, com a nossa famiĺia, com a sociedade, 

dessa forma podemos salientar que a alimentação traz memórias, envolve emoções, 

afetividade, sentimentos e prazer. Observamos que atualmente essa relação com a 

comida tem se perdido, devido o aumento do consumo de produtos industrializados, 

e em consequência disso temos nos distanciado do ato de cozinhar, de compartilhar 

o momento do preparo e a refeição em famiĺia, que conforme Pollan (2013) para o 

momento histórico atual  

 

A refeição compartilhada não é algo insignificante. Trata-se de um dos 
fundamentos da vida em família, o lugar onde as crianças aprendem 
a arte de conversação e adquirem os hábitos que caracterizam a 
civilização: repartir, ouvir, ceder a vez, administrar diferenças, discutir 
sem ofender. O que tem sido chamado de “as contradições do 
capitalismo” – sua tendência a minar as formas de estabilização social 
das quais ele depende – está hoje à mostra de forma gritante na mesa 
de jantar moderna, junto dos pacotes multicoloridos que a indústria de 
alimentos conseguiu plantar ali. (POLLAN, 2013 apud ARCE, 2018, p. 
27). 

 

Com essa mudança na forma de se alimentar nós temos deixado de 

educar nossas crianças, tanto nutricionalmente – devido a perda do contato com os 

alimentos in natura e o alto consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar – como 

viver em sociedade, relacionar-se com as diferenças, respeitar o tempo do outro, 

dividir e compartilhar com o que não tem.  

É necessário ressaltar que a famiĺia tem um papel essencial na 

educação alimentar, no entanto a escola também faz parte dessa formação 
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educacional da criança uma vez que é considerada lugar privilegiado onde a 

alimentação deve ser apresentada e apropriada pela criança como elemento 

essencial para o seu desenvolvimento social e cultural de forma intencional e 

sistematizada. É, pois, na escola que a criança aprende modos de comer socialmente 

aceitos e organizados, nome dos instrumentos utilizados no dia a dia da alimentação, 

denominação de alimentos, benefićios dentre outros aspectos que se relacionam.  

De acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que tem por objetivo oferecer alimentação escolar e educação alimentar e nutricional, 

no Artigo 2° da Lei n. 11947, de 16 de junho de 2009, que trata das diretrizes da 

alimentação escolar, evidencia que:  

 

[...] II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 
ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, 
abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e 
nutricional (BRASIL, 2009).  

 

Visto isso, percebemos o papel que a escola tem em auxiliar as 

crianças a se apropriarem da importância de ter uma alimentação saudável. Ter uma 

alimentação rica nutricionalmente é importante em todas as fases da vida, mas 

principalmente nos primeiros anos de vida, pois de acordo com Zorzetto (2011, s/p) 

existe uma relação entre a alimentação nos primeiros anos de vida e a obesidade na 

vida adulta, começando pela amamentação, que segundo ele, de acordo com estudos 

feitos com ratos, a substituição do leite materno por outros leites ou alimentos “nessa 

fase do desenvolvimento altera o paladar e instala no organismo um desequilib́rio 

hormonal que pode durar a vida toda e favorecer o ganho de peso”.  

Para a criança o conceito de alimentação saudável, pode ser algo 

abstrato, difićil de compreender, por isso é indispensável a atuação do professor como 

mediador desse processo visando a aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

Para Neves e Damiani (2006) ao tratarem das diferentes teorias da aprendizagem 

destacam a perspectiva sócio histórica como a que defende a ideia de que a 

aprendizagem antecede o desenvolvimento. Nesse sentido, é importante que o 

professor na sua formação contińua se aproprie de conteúdos relacionados a: o que 

é e o que compõe uma alimentação saudável, nutricionalmente rica, para a partir dai ́

poder desenvolver um trabalho educativo que promova um ensino e aprendizagem 

dessas crianças. E como o professor pode fazer isso?  
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Pensando em crianças da Educação Infantil, em que o cuidado está 

muito presente, não podemos esquecer a importância de reconhecer esse cuidado 

como parte do trabalho pedagógico. Isso porque, cuidar e educar são dois elementos 

que não podem ser separados, e a alimentação faz parte desse processo que envolve 

além do cuidar e educar, também o ensino que precisa ser pensando e trabalhado 

como um elemento essencial na educação alimentar da criança desde os primeiros 

anos de vida. Para isso é necessário apresentar os alimentos in natura para que as 

crianças possam pegar, observar, cheirar, provar, despertar nelas a curiosidade e o 

desejo por conhecer novos alimentos.  

De acordo com Arce (2018) primeiro sugere-se sensibilizar 

sensorialmente as crianças para que elas possam realmente conseguir usufruir dessa 

experiência, e como fazer isso? A autora acima referida mostra o exemplo da “famosa 

caixa com diversos aromas de especiarias” onde se apresenta primeiramente os 

sabores, depois os cheiros, deixando a criança no seu tempo experimentar esses 

alimentos, ajudando-a a comparar esses sabores, e aos poucos conhecer os 

alimentos. Depois disso passa-se a elaboração desses alimentos, deixando a criança 

participar desse momento, ajudando no preparo.  

Essa atuação do professor com estratégias de ensino poderá 

despertar na criança o interesse para provar e passar a comer determinados 

alimentos. Nesse sentido, é preciso dar tempo para a criança se alimentar, deixar ela 

pegar na comida, se alimentar sozinha, tudo isso vai possibilitando o desenvolvimento 

dos sentidos (visão, olfato, audição, tato, paladar), bem como a percepção de quando 

está satisfeita e de comer somente a quantidade necessária. 

 

Conclusão 

 

Diante disso podemos constatar a importância da escola para 

desenvolver hábitos saudáveis nas crianças. Para isso é importante o envolvimento 

de todos os responsáveis pela alimentação da criança dentro da escola nessa 

compreensão de se oferecer alimentos in natura, alimentos preparados de forma 

saudável que conserve os nutrientes, respeitando a preferência e o tempo da criança 

para se alimentar. E assim compreender que dessa forma estaremos auxiliando na 

formação de hábitos alimentares saudáveis que irão possibilitar às crianças o poder 

de escolher alimentos mais saudáveis desenvolvendo sua autonomia. 
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