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Recentemente, o cuscuz foi
reconhecido pelo Comitê de

Patrimônio da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (UNESCO) como
Patrimônio Imaterial da

Humanidade.

CULTURA ALIMENTAR E O PNAE

 O alimento, além de nutrir, constrói o que se
chama de identidade cultural alimentar, e esta por
sua vez, traduz povos, nações, civilizações, grupos
étnicos, comunidades e famílias e é entendida
como patrimônio cultural imaterial. O patrimônio
imaterial são os modos de criar, fazer, viver,
expressos em rituais, celebrações entre outros. A
produção, a gastronomia local e os saberes e
fazeres que as compreendem são reconhecidas
como patrimônio cultural alimentar. Já a
industrialização e o processamento alimentar vão
de encontro ao proposto no conceito de patrimônio
e cultura alimentar, pois induz uma diluição das
identidades locais e nacionais.

 O patrimônio alimentar é considerado um
conjunto de elementos materiais (alimentos,
artefatos e utensílios culinários) e imateriais
(práticas, saberes e representações) das culturas
alimentares, considerados como uma herança
compartilhada, ou como um bem comum de uma
comunidade. Os produtos alimentares, os objetos e
conhecimentos empregados na preparação e
transformação dos alimentos são reconhecidos
como portadores da história e da identidade de um
grupo social.

 A cultura alimentar abrange um conjunto de
práticas, conhecimentos, representações e crenças
herdadas que estão associados à alimentação e
são compartilhados por determinada cultura ou
grupo social.
 O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) visa garantir o direito de alimentação
adequada e saudável aos escolares. Dessa forma,  
preconiza a presença do nutricionista que dentre
outras funções é responsável pela elaboração dos
cardápios. A presença desse profissional assegura
que as individualidades sejam garantidas, além
de contribuir para a preservação e o resgate da
cultura alimentar brasileira.
  Além das ações de educação alimentar e
nutricional que são trabalhadas nessa temática,
utiliza-se um instrumento denominado Índice de
Qualidade da Coordenação de Segurança
Alimentar e Nutricional (IQ COSAN). Esta
ferramenta tem como objetivo avaliar
qualitativamente as refeições dos cardápios
elaborados no PNAE. O índice de qualidade inclui
e pontua nos seus parâmetros de classificação , a
presença de alimentos regionais e da
sociobiodiversidade incluídos nas refeições
ofertadas nas escolas públicas, como por exemplo
a farinha de mandioca.

O reconhecimento de comidas,
saberes e práticas alimentares

como patrimônio cultural imaterial

  No entanto, nesse mundo cada vez mais
dominado por um modelo de alimentação
industrial e homogêneo, surge, paradoxalmente,
um forte movimento de valorização de sistemas
alimentares locais e territorializados, portadores
de importantes referências culturais que devem
ser preservadas.  Afinal, os alimentos expressam
tradições e práticas culturais das comunidades que
os produzem e consomem, e estão inseridos em
sistemas sociais e culturais específicos, que
atribuem distintos significados ao que se come,
como, quando e com quem se come. É nesse
contexto que devemos entender o crescente
reconhecimento de comidas, saberes e práticas
alimentares como patrimônio cultural.



PATRIMÔNIO CULTURAL É
CONTEMPLADO EM LEGISLAÇÃO

DISTRITAL

      A Lei nº 5.080/2013 inclui ao calendário oficial de eventos e também ao calendário escolar do
Distrito Federal, o Dia do Patrimônio Cultural, a ser celebrado anualmente no dia 17 de agosto. 
   A proposta curricular da Educação Básica da SEEDF também estabelece a necessidade de se
trabalhar esta temática nas escolas e pontua que o contato e a valorização da pluralidade do
patrimônio cultural brasileiro fazem parte dos Eixos Transversais do Currículo em Movimento.
Sendo eles: - Educação para a Diversidade; - Cidadania e Educação para os Direitos Humanos; -
Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais favorecem uma organização curricular
mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral,
são deixados à margem do processo educacional.
    O Currículo em Movimento do Distrito Federal ressalta que o cotidiano da educação coletiva é
permeado nessa transversalidade, onde se pode encontrar diversidade étnico-racial, cultural,
crença, gênero entre outras. Trabalhar aspectos culturais e a cultura alimentar no ambiente escolar
é de extrema relevância, tendo em vista a necessidade da preservação do resgate  da cultura
brasileira.

“

Agências internacionais, como a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), e nacionais, como o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
preservam, identificam, fiscalizam, revitalizam,
restauram e divulgam os bens culturais.

 

Você sabia?

“As perspectivas crítica e pós-crítica compreendidas nos pressupostos
teóricos do Currículo em Movimento, como também a Psicologia

Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica, apresentam o ato
educativo como profundamente revolucionário, no sentido de provocar nas
pessoas mudança de vida a partir da apropriação do patrimônio cultural

da humanidade.”
 

 Currículo em Movimento do DF Educação Infantil (SEEDF) – 2018
 



31 de Agosto - Dia do NUTRICIONISTA

A Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE parabeniza a
todos os nutricionistas do Distrito Federal! Reconhece a
importância do profissional na aplicação das políticas

públicas para a população, e agradece por todo trabalho
realizado.

ATIVIDADE PRÁTICA EM AULA

1º encontro - trazer para os estudantes temas a respeito da cultura a ser
trabalhada, em forma de conversa e/ou contação de história típica/folclórica,
focando na temática de alimentação e pratos típicos. Trazer imagens
pertinentes à temática para recortar e colorir, como imagens de pequi,
agricultores familiares etc. Essas figuras podem ser utilizadas para a confecção
de um mural. Tendo em vista a variedade de culturas no Distrito Federal,
advindas das diversas regiões do Brasil, pode-se sugerir que tais regiões sejam
exploradas.

2º encontro -  utilizar o espaço verde da escola como atividade pedagógica,
realizando o plantio de espécies relacionadas a cultura alimentar trabalhada.
Por exemplo, ao trabalhar a temática de engenhos de farinha, realizar com os
estudantes o plantio da mandioca.

3º encontro - resgatar os temas trabalhados no encontro anterior, por meio de
conversa e apresentando novamente o material (cartaz, apresentação em
datashow ou as imagens de pintar confeccionadas pelos estudantes). Realizar
oficina culinária com foco em prato típico da cultura alimentar trabalhada.
Tendo em vista o cenário de pandemia ainda presente, pode-se sugerir que os
estudantes pesquisem e elaborem pratos e apresentem, dando ênfase ao seu
aspecto cultural.

Tendo em vista a importância que as ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN),
imersas na valorização da cultura alimentar, apresentam dentro dos princípios do Marco de
Referência em EAN, sugerimos a realização da atividade abaixo. A atividade poderá ser 
 desenvolvida com pré-escolares ou estudantes do ensino fundamental. A proposta é uma
adaptação de uma das ações do CADERNO DE AÇÕES DE EAN, da Universidade Federal de
Santa Catarina (2018) e está dividida em 3 encontros. 

Esta é uma publicação elaborada pela equipe de Educação Alimentar e Nutricional da DIAE/SUAG/SEEDF, Bruna
Oliveira Lemos, Tatiane de Fátima Oliveira e Ângela Maria de Melo Lima (Estagiárias de Nutrição - UnB) 

Contato: nean.sedf@gmail.com

"Reconhecendo a Cultura Alimentar do meu Território"


