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RESUMO: A alimentação é uma prática sociocultural, que também abarca fatores psicológicos do
sujeito. Este artigo tem por objetivo estudar a relação da alimentação adequada com os aspectos
sociais e culturais do jovem acautelado. A metodologia adotada é qualitativa do tipo teórico-empírico e
se vincula a um projeto pesquisa denominado “Juventude e Acautelamento” desenvolvido no Centro
Socioeducativo São Francisco de Assis-MG. O referencial teórico adotado pautou-se pelas
contribuições de Dayrrel (2016), BRASIL (1990), Eisensteinet al (2000) e Dias, Arpini e Simon (2011),
Souza e rezende (2012) e Nadir, John e Dele’aglio (2014). Conclui-se que há relação direta entre
alimentação, cultura e emoção, sendo uma ferramenta que pode ser usada dentro do centro
socioeducativo.

Palavras-chave: Nutrição. Alimentação. Centro socioeducativo Acautelamento. Juventude.

ABSTRACT: Food is a social-cultural pratice, that also embraces psychological factors of a subject.
This article’s objective is to study the relationship of adequate food with aspects of the social and
cultural of a concerned youth. The adopted quantitative theoretical-empirical model and its binds the
search of a “Careful youth” as developed in “Centro Social-educativo São Francisco de Assis-MG. The
adopted theoretical reference as a guide for the contribution of Dayrrel (2016), BRASIL (1990),
Eisenstein et al (2000), Dias, Arpini and Simon (2011), Sousa andRezende (2012), Nadir, John
andDele’aglio (2014). Has concluded that there is a direct relationship between food, culture and
emotion, being a tool that can be used within the socio-educational center.

Key words: nutrition. Food Social-learning Center. Youth. Concern

Resumen: La alimentación es una práctica sociocultural, que también abarca factores psicológicos del
sujeto. En este artículo tendremos como objetivo estudiar la relación de la alimentación adecuada con
los aspectos sociales y culturales del joven precavido. La metodología adoptada es cualitativa de tipo
teórico empírico, y está vinculada a un proyecto de investigación nombrado "Juventud y precaución"
desarrollado en el Centro socio-educativo San Francisco de Assis - MG. El referencial teórico
adoptado tiene como guia las contribuciones de Dayrrel (2016), Brasil (1990), Eisenstein et al (2000) y
Días, Arpini y Simón (2011), Souza y Rezende (2012) y Nadir, John e Dele&39;aglio (2014). Concluye
que hay relación directa entre alimentación, cultura y emoción, siendo una herramienta que puede ser
usada dentro del centro socioeducativo.

Palabras clave: Nutrición. Alimentación. Centro socioeducativo. Acuartelamiento. Juventud.

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa discute a importância da alimentação para o jovem, em destaque, o acautelado,
levando em consideração que alimentar vai além de uma necessidade fisiológica, abrange também as
necessidades sociais do indivíduo, pois envolve hábitos, desejo, ocasião, companhia e o ambiente em
que está inserido. Procuraremos investigar a relação que o jovem privado de liberdade estabelece
com a alimentação já que a comida tem múltiplos significados, sendo inclusive meio de construção e
afirmação da identidade. Nesse ponto de vista, estudar sobre a alimentação no acautelamento se
torna de extrema importância.

[...] a alimentação tem significados que vão bem além da mera função
nutritiva; ela pode, por exemplo, representar um “prazer imediato” e, portanto,
servir para aliviar e compensar sentimentos tidos por negativos, como tristeza,
angústia, ansiedade e medo. (Arthur Kaufman, 2013, p. 01)

O jovem em privação de liberdade tem direito à uma alimentação equilibrada, que supra suas
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necessidades nutricionais e garanta seu desenvolvimento físico e mental, preservando sua saúde e
consequentemente sua vida (BRASIL, 1990). Assim, suas refeições devem ter a função de agregar
valor sociocultural ao processo alimentar.

O jovem desde o seu nascimento é marcado por diversos fatores socioculturais, que o acompanham
durante sua vida. A juventude acautelada, além dos conceitos aprendidos ao longo de sua história, é
marcada por significativa influência do contexto da privação de liberdade, o que requer um olhar sobre
este tempo em que o prazer é altamente limitado e onde a alimentação pode ser feita não com a
perspectiva da nutrição e sim para suprir determinadas carências emocionais.

A cultura alimentar do sujeito em situação de privação de liberdade está intimamente ligada a sua
história de vida e, portanto, ao adentrar no sistema socioeducativo traz consigo já estabelecido uma
relação coma a alimentação que é de certo modo, modificada ou impactada.

Além disso, as formas de obtenção do alimento estão intimamente ligadas ao desenvolvimento da
cultura de um povo, assim como as escolhas alimentares, que estão ligadas à memória, família,
identidade, gênero e religião, envolvem opções de alimentos proibidos, permitido e preferenciais. “A
alimentação saudável suscita representações e estas remetem ao entendimento dos saberes sociais
construídos pelos sujeitos sobre este fenômeno – o da alimentação.” (SILVA, TEIXEIRA E
FERREIRA, 2014, p. 02) E tudo isso também se modifica no acautelamento, a alimentação é provida
pelo Estado e o jovem ou sua família não tem que ter qualquer preocupação em buscar modos de
obtê-la. No entanto, a alimentação que recebem deixa de ter as marcas das relações culturais,
familiares que constituem de certo modo sua identidade.

Portanto, uma vez que o centro sócioeducativo objetiva a preparação dos adolescentes para o
regresso ao convívio social como protagonista de sua história, tem como desafio a formulação de
atividades que qualifiquem o guarnecimento de refeições e acrescentem valor sociocultural ao
processo alimentar.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS JOVENS COMO DIREITO SOCIAL E DEVER DO ESTADO

Essa seção conceitua adolescência e juventude e mostra a necessidade de uma alimentação
adequada para garantia do bem-estar do jovem acautelado, além de enfatizar o direito à alimentação
para o jovem, que é assegurada pela Constituição federal e pelo ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

“Na construção da noção de juventude, uma primeira preocupação é não reduzirmos a nossa
compreensão a uma definição etária ou a uma idade cronológica.” (Dayrrel, 2016, p. 25). Definir
juventude á algo complexo, pois ela não deve ser determinada de acordo com uma idade e seu
término definido com o início da fase adulta, pois a juventude é marcada por transformações do
indivíduo em determinada fase e pela forma como a sociedade interage com essa etapa da vida. “Na
realidade, não há tanto uma juventude, e sim jovens enquanto sujeitos que a experimentam e a
sentem segundo determinado contexto sociocultural onde se inserem, e, assim, elaboram
determinados modos de ser jovem.” (Dayrrel, 2016, p. 27)

“A entrada na juventude se faz pela fase da adolescência e é marcada por transformações biológicas,
psicológicas e de inserção social”. (Dayrrel, 2016, p. 26). A adolescência, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), é compreendida pelo tempo cronológico de 10 aos 19 anos de
idade, período marcado por intensas transformações físicas, mentais e comportamentais. Segundo
Ferreira et al (2012), essas alterações são influenciadas por fatores hereditários, ambientais,
nutricionais e psicológicos. Há também mudanças sociais, representada pela conquista do
adolescente à independência e responsabilidades, e mudanças psicológicas, como o aumento da
capacidade cognitiva e adaptações de individualidade, passando a fazer parte da sociedade com suas
características fisiológicas e psicológicas específicas.
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Vidal (2011) narra que todas essas mudanças são parte de um processo contínuo e dinâmico, que se
inicia na vida fetal, vai se modificando durante a infância sob as influências favoráveis ou
desfavoráveis do meio ambiente e do contexto social, e termina com o completo crescimento físico e
a maturação sexual, a consolidação da personalidade, a independência econômica e a integração do
indivíduo em seu grupo social.

De acordo com Menezes, Meirellest e Weffort (2011), a puberdade surge com o aparecimento dos
caracteres sexuais secundários, o que aumenta a necessidade nutricional para garantir provimento
para o organismo e demanda acelerada de crescimento longitudinal, aumento da massa corporal,
modificação da composição corporal, além das variações individuais quanto à atividade física. Desde
os primeiros momentos da vida, a alimentação está entrelaçada com emoções, simbolismos e
influências socioeconômicas e culturais.

“Crescer e se alimentar implica em estabelecer relações, fazer escolhas, identificar-se ou não com
modelos e valores familiares ou de outras pessoas, adaptar-se bem ou mal aos padrões
estabelecidos e conviver com hábitos, horários e diversos estilos de vida.” (Eisensteinet al, 2000, p.
07). Alimentar engloba, então, vários fatores sociais, em que o indivíduo conhece a cultura alimentar
da família e sua relação com os hábitos alimentares da sociedade e, com isso, forma suas
preferências que estão ligadas à sua identidade dentro do contexto social em que está inserido, isso
envolve família, pares e modismo. “Comer demais ou não comer pode significar formas inconscientes
de satisfazer faltas, recusar controles externos ou estar na moda.” (Eisenstein et al, 2000, p. 07).

Os jovens estão comendo cada vez mais alimentos fastfoods, atitudes algumas vezes justificadas
pela falta de tempo para a preparação das refeições, modismo, preferencias individuais e por poder
compartilhar o horário da refeição com os amigos. Tais alimentos podem gerar consequências
indesejáveis à saúde, dependendo da frequência de consumo e dos valores nutricionais dos
alimentos escolhidos, pois podem possuir alto valor calórico e baixo teor de vitaminas e minerais,
contribuindo para o ganho de peso e desnutrição dos jovens.

Eisensteinet al (2000) narra que os vínculos entre nutrição, crescimento e desenvolvimento são
essenciais na vida dos jovens, pois comer, crescer e desenvolver são fatos distintos em sua
concepção fisiológica, mas totalmente comunicativos, interdependentes e inerente, exprimindo a
capacidade do ser humano.

Segundo Giannini (2007), nossa alimentação deve conter as quantidades de energia e nutrientes
necessárias para suprir a demanda diária do organismo humano durante o dia. “O requerimento de
energia do adolescente é definido para manter a saúde, promover ótimo crescimento e permitir a
prática de atividade física.” (Giannini, 2007, p. 02)

O consumo máximo para o sexo feminino deve ser estimado em torno de
2.500kcal na época da menarca, o que ocorre, em média, entre 12 e 12,6 anos
de idade, diminuindo após, progressivamente, para 2.200kcal. Para o sexo
masculino, as necessidades de ingestão calórica aumentam com o estirão
puberal até cerca de 3.400kcal em torno dos 15-16 anos, diminuindo depois
para 2.800kcal até o final do crescimento. (Eisenstein et al, 2000, p. 05)

Ainda segundo Giannini (2007), a quantidade de proteína necessária para compor a dieta de um
indivíduo saudável varia entre 12 a 15% do total de calorias para o sexo feminino e entre 15 e 20%
para o sexo masculino, da mesma forma a gordura compõe cerca de 30% e o carboidrato 50 a 55%
do total de calorias diárias. Sendo essencial a ingestão aumentada de vitaminas como A, C, D e as do
complexo B, consequência do elevado anabolismo, das diferenciações celulares e a mineralização
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óssea, decorrentes do processo da puberdade.

Com isso podemos dizer que é necessária uma alimentação adequada em determinadas fases da
vida, nesse caso a juventude, porém comer bem não significa comer muito ou pouco. Zelar do corpo
em crescimento é aprender a optar por melhores alimentos que mantenham um equilíbrio calórico,
com os extras essenciais para assegurar o aumento da velocidade de crescimento. As sensações de
fome e saciedade e a diversidade entre apetite, gula e voracidade podem ser úteis para incentivar a
própria curiosidade do adolescente em relação aos grupos de nutrientes e de como adaptar sua rotina
para alcançar uma alimentação saudável, balanceada e saborosa.

Levando em consideração que a alimentação é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos
jovens, a Constituição Federal (1988) garante-lhes, e a todos, sem distinção, o direito à alimentação,
fundamental para a concessão do exercício pleno do direito à vida e à saúde de todo ser humano, o
que leva em consideração que o jovem, por consequência de sua imaturidade física e mental,
necessita de proteção e zelo.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(BRASIL, 1988, p. 06)

De acordo com Kirch e Copatti (2013) atualmente, observamos, um maior aparecimento de doenças
como as cardiovasculares, diabetes, câncer, obesidade, entre outras, inclusive nas crianças e
adolescentes, que, algum tempo atrás, eventualmente apresentavam tais enfermidades. É comum
também uma maior proporção de jovens com peso ideal que manifestam algum tipo de anemia ou
carência nutricional, já que, mesmo que tenham acesso à uma alimentação, tais são deficientes em
nutrientes. O acesso à alimentação ou o contrário, pode gerar de um lado o sobrepeso e obesidade, e
de outro lado, a fome e desnutrição, estando esses extremos presentes em todo o país.

A alimentação adequada para crianças e adolescentes é sinônimo de garantia
de nutrição e alimentos suficientes que sejam saudáveis, seguros e de
qualidade. Além disso, deve permitir que desfrutem da amamentação, do
prazer de saborear variados alimentos e proporcionar a vivência da cultura e
das tradições da qual a criança e o adolescente fazem parte. A alimentação
adequada proporciona às crianças e aos adolescentes o exercício da
cidadania, a qualidade de vida e a harmonia com a natureza.(KIRCH e
COPATTI, 2013, p. 06)

Os jovens têm direito à uma alimentação de qualidade e segura, que satisfaça suas necessidades
dietéticas e que proporcione uma vida ativa e saudável. Da mesma forma, a juventude que comete
atos infracionais são inseridos e atendidos por programas de internação, que são uma das medidas
socioeducativas previstas no ECA, sendo que eles têm o direito de receber vestuário e alimentação
suficientes e adequados à sua faixa etária enquanto sob tutela do estado (BRASIL, 1990).

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
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familiar e comunitária”. (BRASIL, 1990, p. 11)

De acordo com Alves e Tiellet (2014), os jovens que sofrem privação de liberdade não perdem
nenhum dos direitos garantidos pelo ECA. A finalidade da privação é reeducá-los/discipliná-los para
voltarem a viver em sociedade, dessa forma é essencial uma atenção para que os jovens acautelados
tenham seus direitos, inclusive o direito a uma educação alimentar, assegurados e respeitados dentro
dos Centros Socioeducativos.

Conclui-se nesta seção que a alimentação, além de fornecer calorias e nutrientes necessários para o
desenvolvimento do jovem, também pode interferir na construção de sua identidade, através da
cultura alimentar da família, dos amigos e da sociedade em que está inserido. Além disso, a
legislação brasileira garante a todos o direito a uma alimentação de qualidade e adequada, inclusive
para os jovens durante o período de acautelamento.

MARCAS DO ACAUTELAMENTO E CARÊNCIAS EMOCIONAIS.

Esta seção tem como propósito discutir as marcas das carências emocionais no contexto do
acautelamento e a inter-relação com a alimentação, com a família e com as drogas. Destaca-se que o
tempo do acautelamento ocorre em continuo às marcas construídas durante toda a trajetória do jovem
antes mesmo de se deparar com o ato infracional e de ser acautelado. Assim, as carências
evidenciadas no sistema socioeducativo podem ser resultantes de atravessamentos da própria
história do sujeito e da necessidade de prazer, muitas proporcionadas pela alimentação.

Segundo Papalia (2003) o desenvolvimento humano tem por característica ser multifatorial e
probabilístico. Dentro deste aspecto as influências externas - como, a família, o contexto histórico e
social onde se encontra incluído - juntamente com as características que compõem a personalidade,
estabelecem a composição do sujeito. A partir deste princípio, os jovens que estão em privação de
liberdade, possuem marcas que os acompanham desde a sua gestação.

Ainda acompanhando o raciocínio de Papália (2003), a criança é apresentada ao mundo e a cultura
em que está inserida primeiramente através da família. Por intermédio desta, ocorre à apresentação
de regras, de leis e de normas durante a criação do filho. O impacto de como é explicado e
apresentado à forma de cumprir tais preceitos, e a compreensão da necessidade de respeito à
estrutura social, estabelecem relações e influências no comportamento que acompanharão desde a
primeira infância a história do indivíduo.

Seres humanos são seres sociais. Desde o começo, desenvolvem-se dentro
de um contexto social e histórico. Para um bebê, o contexto imediato
normalmente é a família, que, por sua vez, está sujeita às influências mais
amplas e em constante transformação da vizinhança, da comunidade e da
sociedade. (PAPALIA, DIANE E., FELDMAN, RUTH DUSKIN, 2003, p.42)

Dentro do desenvolvimento da criança, existem fatores que têm a função de protegê-la diante dos
adventos negativos da vida, denominados fatores de risco e de proteção. Conforme Jessor (1995) os
fatores de risco são as situações, físicas ou emocionais, que aumentam a probabilidade de resultados
negativos ou indesejáveis durante o desenvolvimento humano, podendo comprometer a saúde, o
bem-estar ou o desenvolvimento social. . E atribui com fatores de proteção às situações também
físicas ou emocionais, que contribuem como moderadores contribuintes para a diminuição ou
neutralização dos fatores de risco, fornecendo a criança um desenvolvimento com maior segurança
mesmo em frente aos riscos a sua volta.

Como fatores de risco podem ser elucidados o uso de drogas, desvantagens socioeconômicas, a
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pobreza por um tempo prolongado, o conflito familiar gerado por uma família disfuncional, a
impossibilidade de permanência na escola, o trabalho infantil e a desnutrição. Os fatores protetivos
que atuam se opondo aos fatores de risco, podem ser explicitados o acesso à escola, uma
estruturada rede de apoio, incluindo neste aspecto uma família funcional, horas de sono apropriada,
desenvolvimento saudável onde envolve o acesso aos órgãos promovedores de saúde e uma boa
alimentação que confere os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento físico e cognitivo.
(POLETTO E KOLLER, 2008).

Além de se apresentar como fator de proteção, a família é considerada o fator primordial na instrução
e construção social, portanto a forma de se relacionar principalmente durante o período de
desenvolvimento da criança tem maior possiblidade da reprodução dos mesmos comportamentos na
fase adulta. Se na infância ela for imersa a um quadro de violência familiar, a chance de repetição das
ações similares é maior na fase adulta. (DIAS, ARPINI e SIMON, 2011).

O jovem que se encontra em privação de liberdade é marcado por diversos fatores de risco, citando a
família como o primeiro contato da criança, a interação de seus membros pode influenciar na
formação ao longo da vida do jovem. Através de Paula e Assumpção (2013) verificou-se que parte
considerável dos familiares dos jovens acautelados apresentam passagem pelo mesmo sistema
socioeducativo como também a presença de problemas judiciais. Corroborando assim para com a
explicação de que viver dentro de um quadro de violência intrafamiliar pode intervir na construção do
jovem, por ser um exemplo negativo que pode vir a ser imitado.

Além disso, SOUZA e RESENDE (2012), ao estudarem adolescentes em medida socioeducativa,
constataram que as práticas de conduta inadequadas dos jovens eram anteriores aos seus atos de
delinquência. O envolvimento com o álcool e com as drogas, pequenos furtos e o mau
comportamento dentro de sala de aula são algumas das marcas que precedem às suas ações
infracionais. O uso de drogas ilícitas caracteriza-se como um fator de risco alarmante na vivencia
destes jovens. Na busca de se encaixarem no círculo social e estabelecer vínculos afetivos, a fim de
diminuir as carências emocionais encontrando nos amigos a aprovação e a confiança necessária para
a elevação de sua autoestima (Monteiro et al, 2015). O uso de drogas contribui para o aparecimento
de problemas neuropsíquicos, que podem acarretar em descontrole emocional, além disso, o vício
contribuir para a ação de atos infracionais a fim de conseguir o dinheiro necessário para dar
continuidade ao uso das substancias. (DAVOGLIO e GAUER, 2011).

O jovem que se encontra no sistema de privação de liberdade carrega consigo marcas que o
acompanham desde o nascimento, portanto os transtornos emocionais que possuem estão
relacionados ao seu histórico de vida. De acordo com Souza e Resende (2012), os mais comuns ao
jovem são os transtornos de humor, transtornos por uso de substância psicoativa, transtornos de
ansiedade e os transtornos psicóticos. Portanto, os transtornos psicossociais que leva consigo para o
acautelamento dependendo da forma como são conduzidos dentro do centro socioeducativo podem
ser agravados.

Dentre os fatores protetivos do jovem em acautelamento, pode ser exemplificado o cuidado com a
alimentação e saúde. O objetivo do centro socioeducativo é contribuir para a reintegração do jovem
na sociedade após o cumprimento da medida, deste modo, incentivar a mudança no comportamento
em busca de uma melhoria de vida.

Silveira et al (2015) destaca como principais planos dos jovens a construção de uma família, onde
incluem aquisição de uma casa e de veículo próprio, e a dar continuidade aos estudos. Ainda Nardi,
Jahn e Dell’Aglio (2014) evidencia o desejo de possuir uma nutrição adequada em busca de manter o
corpo saudável. No entanto, no centro socioeducativo o jovem perde parte de sua autonomia e
independência devido á privação de liberdade, logo, também encontra dificuldades para alcançar
fontes de entretenimento que antes eram comuns no seu cotidiano ou formas autônomas de cuidado
com a saúde e alimentação. Oferecer aos jovens distração ocasiona no jovem uma melhoria em sua
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saúde física e emocional, além de garantir o cumprimento do direito de lazer conforme é proposto no
ECA.

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os
seguintes [...]

V- ser tratado com respeito e dignidade;

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. (BRASIL,1990, p.55)

A alimentação se apresenta com caráter além de apenas fornecer as demandas nutricionais ao
sujeito. Uma das funções do processo de ingestão de alimento é conferir ao organismo a regulação
dos neurotransmissores, que influenciam diretamente no controle do humor. Almeida et al (2008)
explica a importância da alimentação na manutenção da serotonina, hormônio responsável pela
manutenção do bom humor, também na ação de acalmar.

Conclui-se que há necessidade de observar o jovem em sua integridade. As carências emocionais
existem antes do ato infracional, tornando-se necessário que durante o período de privação de
liberdade o jovem possua atendimento para o cuidado da sua saúde emocional e psicológica. O
alimento se apresenta como fator regulador nutricional e como provedor de neurotransmissores que
possibilitam melhor regulação do bem-estar emocional.

PRÁTICAS NUTRICIONAIS NA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Esta seção pretende descrever como a alimentação faz parte da cultura onde o sujeito se encontra
inserido, sendo manifestada através dos costumes alimentares e de preparação do alimento. Como
também demonstrar a necessidade de ser respeitado o gosto alimentar e a historia do jovem que se
encontra em privação de liberdade. E destacar como uma dieta balanceada atua na contribuição da
energia que o corpo necessita e como é grande precursora para hormônios que auxiliam na
manutenção do bom humor.

“A família é a primeira instituição que tem ação sobre os hábitos do indivíduo. É responsável pela
compra e preparo dos alimentos em casa, transmitindo seus hábitos alimentares.” (Gambardella,
Frutuoso eFranch, 1999, p. 02) A partir da família os adolescentes são apresentados à cultura
alimentar a que pertence e a partir desse ponto passam a conhecer também um pouco de sua
história, dessa forma a alimentação passa a influenciar na formação de sua identidade. A relação
entre os hábitos alimentares de sua família e da sociedade em que está inserido irá motivar suas
escolhas alimentares. “Os adolescentes passam, gradativamente, maior tempo fora de casa, na
escola e com os amigos que, também, influenciam na escolha dos alimentos e estabelecem o que é
socialmente aceito.” (Gambardella, Frutuoso eFranch, 1999, p. 02)

“A adolescência parece ser um período propício para a introdução de novos hábitos alimentares,
devido à curiosidade e interesse por novas idéias, sendo os adolescentes passíveis de adotar novas
práticas alimentares e de estilo de vida.” (Rodrigues, 2013, p. 17) Deve-se aproveitar essa idade para
introduzir hábitos alimentares saudáveis, já que o estilo de vida nessa fase pode ser levado ao longo
da vida e uma alimentação inadequada pode ser prejudicial para o jovem, já que na vida adulta pode
acarretar o aparecimento de doenças crônicas. “[...] hábitos alimentares e de estilo de vida adquiridos
e consolidados durante a adolescência podem causar implicações imediatas a saúde e potencializar o
risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e a adiposidade na vida adulta.” (Rodrigues,
2013, p. 17)

“A alimentação e nutrição constituem direitos humanos fundamentais
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consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e são requisitos
básicos para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação
plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade
de vida e cidadania.” (Ferreira e Magalhães, 2007, p. 03)

Os alimentos que comemos são constituídos de nutrientes, substancias que desempenham
importantes funções no organismo humano, podendo afetar, não apenas o estado nutricional do
indivíduo, mas também seu estado emocional. “[...] os hábitos alimentares podem interferir no estado
emocional. A falta de algumas substâncias e a presença em excesso de outras podem provocar uma
série de reações indesejadas no indivíduo.” (Almeida et al, 2008, p. 02)

Desta forma, a alimentação pode significar mais que nutrição, pois algumas pessoas podem utilizar o
alimento para suprir alguma carência emocional. “O bom ou mau humor é uma das características
individuais que pode, sim, ser corrigido ou pelo menos auxiliado pela alimentação.” (Almeida et al,
2008, p. 02).

“[...] a alimentação tem significados que vão bem além da mera função
nutritiva; ela pode, por exemplo, representar um “prazer imediato” e, portanto,
servir para aliviar e compensar sentimentos tidos por negativos, como tristeza,
angústia, ansiedade e medo.” (Arthur Kaufman, 2013, p. 01)

A construção do paladar é feita além de preferências pessoais, se forma a partir de conceitos culturais
que são transmitidos ao longo das gerações. De acordo com o dicionário Aurélio um dos significados
para a palavra paladar é “sentido do gosto”, e o sentido é construído a partir da vivencia e das
influências culturais ao longo da vida do sujeito. “Não comemos apenas porque precisamos de
nutrientes e calorias para manter o corpo funcionando. Comer tem um sentido muito mais amplo, pois
envolve seleção, escolhas, ocasiões e rituais”. (Souza, 2012, p.2).

Esses fatores, conhecidos como determinantes do consumo alimentar, agem
simultaneamente em nossa vida e podem ser sociais (família, amigos, status,
mídia, escola, trabalho, moda), culturais (cultura alimentar local, valor
simbólico e afetivo do alimento), econômicos (preço dos alimentos, renda do
consumidor), psicológicos (prazer, memória afetiva) e ambientais (produção de
alimentos, uso dos recursos naturais, acesso físico aos alimentos). (Ministério
da Saúde, 2015, p. 03)

Os jovens que se encontram no centro socioeducativo possuem preferências quanto ao tipo de
preparo dos alimentos e ao cardápio ofertado. A escolha alimentar vai superam a simples ingestão
pela sobrevivência, recebida desde a interação familiar (Souza, 2012). Atender além do valor cultural
a respeito do alimento, considerando sua escolha quanto à forma da cocção do alimento e ao
cardápio ofertado, disponibiliza ao jovem uma melhor identificação dentro do centro socioeducativo.

Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui atitudes
ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. Nenhum
alimento que entra em nossas bocas é neutro. A historicidade da sensibilidade
gastronômica explica e é explicada pelas manifestações culturais e sociais
como espelho de uma época e que marcaram uma época. (Santos, 2005)

Outro aspecto importante na nutrição adequada é a possibilidade da obtenção de neurotransmissores
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que atuam na regulação do organismo, inclusive na manutenção do bom humor. Assim, muitos são os
fatores que colaboram para que o organismo se encontre em equilíbrio refletindo na saúde física e
psicológica, portanto os alimentos conferem a energia necessária para o funcionamento adequado
dos órgãos do corpo, e são precursores de hormônios que fazem a necessária regulação do
funcionamento do corpo.

Os alimentos que possuem ácidos graxos podem ser citados como aqueles que possuem tanto
influencia no metabolismo energético como na manutenção do bom humor, pois são responsáveis
pela liberação de energia para o organismo e pela regulação do apetite, da saciedade que podem se
expressar na disposição do sujeito.

Tomando inicialmente como exemplo os lipídeos, buscamos possíveis
correlações existentes entre a ingestão de ácidos graxos essenciais,
processos neuroendócrinos de regulação energética, alterações na produção
endógena de hormônios, e alterações em condutas de apetite e saciedade que
podem se expressar em estados de bom ou mau humor (por ex. prazeres e
desprazeres orgânicos). (Carvalho e Pereira, 2008, p.42)

Quando se trata do jovem acautelado é necessário oferecer mecanismos para que, ao final de sua
privação de liberdade, sua ressocialização incorpore novos hábitos, inclusive em suas praticas
alimentares. Uma boa alimentação confere energia necessária para a manutenção e execução das
atividades necessárias do corpo e corrobora para um temperamento equilibrado.

CONCLUSÃO

Concluímos que a trajetória do sujeito faz com que ele traga consigo marcas que fazem parte da sua
historia, feitar a partir da sua personalidade e de sua construção cultural. A forma de preparar os
alimentos e as preferencias de cardápio fazem parte desta construção gradual que se inicia através
da família e acompanha a pessoa no decorrer de sua vida.

Uma boa alimentação é aquela que confere o caráter nutricional adequado ao indivíduo, porém
quando analisado como um ser integral, o ato de se alimentar apresenta maiores significados do que
apenas conferir energia ao organismo, faz parte da construção, onde a religião, a família, os sabores
e os momentos têm influencia direta em suas manifestações. Comer passou a apresentar valores de
prazer, de lembranças e da afirmação de uma identidade.

Uma alimentação sendo pensada na quantidade de nutrientes adequados ao organismo é importante
por fornecer ao sujeito a energia e as vitaminas que são necessárias para um bom funcionamento do
corpo como um todo. O que não se difere do jovem que se encontra em sistema de acautelamento, a
alimentação balanceada enquadra-se tanto em suprir as demandas nutricionais quanto em fornecer
uma fonte de prazer.

O período da adolescência e juventude ocorrem diversas mudanças no corpo, tais transformações
acarretam no aumento da demanda de nutrientes, sendo portanto uma fase que necessita de uma
alimentação que atenda ao paladar e ás necessidades biológicas.

O jovem que se encontra em sistema de acautelamento esta desprovido das atividades que o
forneciam fontes de lazer quando se encontrava em liberdade. Portanto uma alimentação que vá além
da demanda nutricional e forneça sabor e o faça retornar em boas lembranças agradáveis pode
contribuir durante o cumprimento da pena, pois possibilita que este se identifique e obtenha prazer
através das refeições oferecidas.

Como o intuito do centro socioeducativo é a sua ressocialização, pensar em atender o jovem em toda
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sua integridade, fornecendo a este saúde, educação e uma refeição de qualidade que contribua para
o seu período de acautelamento, mostra como agregar uma alimentação saudável reflete em bom
humor e maior vigor físico.
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