
Re-localização do global? –  
como o interesse recente em cenários locais 
de alimentação escolar está desafiando as 

cadeias alimentares globais. 
. 

Mikkelsen BE 
Green Rio: Rio de Janeiro, May 20, 2015 

 



Síntese 
O aumento da urbanização e o uso de tecnologia afetam a conectividade dos jovens 
com a natureza. A globalização desafia cada vez mais as ligações entre as crianças e a 
produção de alimentos. Embora os jovens possam entender o aquecimento global e 
seu impacto sobre a dinâmica da natureza, eles perderam em grande parte a 
conscientização sobre a natureza em sua volta. Além disso, as cadeias de suprimento 
globais e a falta de identificação dos sistemas alimentares modernos com um 
determinado lugar significam menos conhecimento sobre a origem dos alimentos e a 
produção agrícola. Este estudo toma a escola e suas práticas alimentares como ponto 
de partida e investiga de que forma o novo e crescente interesse na promoção de 
cenários de alimentação escolar com ligações locais está desafiando a aquisição de 
alimentos através de cadeias alimentares globalizadas.  
Examina a revolução alimentar nas escolas e a reorientação dos programas de 
merenda escolar por todo o mundo, e descreve as crescentes tensões entre os 
regimes de aquisição local e global no sistema alimentar. Examina como esta tensão se 
relaciona às práticas alimentares das escolas e apresenta uma visão geral das 
abordagens recentes focadas na escola para desafiar o papel desempenhado pelas 
cadeias globais alimentares. O estudo discute a separação e distanciamento que têm 
ocorrido na sociedade moderna recente no que tange o relacionamento de crianças e 
jovens com a natureza e a produção alimentar. Seu objetivo é contribuir para um novo 
"place-making" (criação de um lugar identificado) que se desenrola dentro e por volta 
da escola e das terras vizinhas usadas para agricultura e para a produção de alimentos. 
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Impact 

Ano de vida 

Porque os jovens? 
Uma janela de oportunidade 
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Educação dos consumidores para o futuro  

 Começar na infância  
  

Fatia de 
consumo não 
governamental 
aplicado nos 
alimentos  

 



Nordic Food Market 

 



 

Re-localização do global  
Caso do projeto SoL  

Control 
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Uma terra agrícola rica ….  
Mas os legumes vieram do 

exterior ….  
  



Mas os legumes vieram do exterior ….  
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Alimentação para o Pensamento: 
Será que a Escola pode Contribuir para o Conhecimento 

Nutricional? 

 “capacidade relativa para entender 
basicamente a natureza dos alimentos e 

como são importantes para você, e qual a 
capacidade que você tem de obter 

informação sobre os alimentos, processá-
la, analisá-la e agir com base nesta 

informação” 
(Vidgen & Gallegos 2011). 

 

 



Sim!!  
Vamos citar alguns cenários de alimentos e de aprendizado  

• Saboreando a 
educação 

• Link da Fazenda 
para a Escola 

• Jardins nos 
terraços 

• Hortas nas escolas 

• Aulas de culinárias 

• Jardins nas escolas 

• Aquaponics 

 

Hands on Food Activities, HOFA* 
*EU language= accompanying measures 



Natureza 

Intevenação 



Is nature edible? Intervention 
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da batata 

Internvenção 



O jardim do 
Jardim de  
Infância 

Intervention 



Do plantio  
a colheita 

Intervention 



End of season: 
preserving  
for winter 

Intervention 



 
Loja do 
sabor 

(Sapere) 

Intervention 



Results: 
Preferences, veggies 

As crianças mencionam várias frutas e vegetais diferentes, como eles 

gostam - mas diferente do primeiro questionário agora eles mencionam um 

número maior de frutas e legumes que eles gostavam .  



Results:  
Knowledge, F+V 

O quadro-história foi 

feita para obter 

insights sobre a 
produção a 

compreensão das 
crianças " Do campo 

à mesa princípio " A 

maior diminuição de 

respostas incorretas 
é visto dentro das 

primeiras três 

respostas com um 
decréscimo de 

30,9% - 38% .  



Conclusion 
• Conclusão 

Um novo interesse no âmbito local irá desafiar o âmbito 
global 

• Mas a ação local irá coexistir com as tendências na culinária 
global 

• A escola é o palco político preferido para melhorar os 
hábitos alimentares  

• Começar cedo na vida é recompensado mais tarde  
• Consenso a respeito da escola como um lugar protegido  
• Aprendizado é um atalho poderoso para nos 

reconectarmos com a natureza  
  

 


