
O PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
UMA AVALIAÇÃO POR TRIANGULAÇÃO

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS



Natal, 2018

O PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
UMA AVALIAÇÃO POR TRIANGULAÇÃO

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS



Presidente da República 
Michel Temer

Ministro da Educação 
Rossieli Soares da Silva

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica 
Romero Portella Raposo Filho

Conselho Editorial

Albino Oliveira Nunes
Alexandre da Costa Pereira 
Anderson Luiz Pinheiro de Oliveira 
Anisia Karla de Lima Galvão 
Auridan Dantas de Araújo
Carla Katarina de Monteiro Marques
Cláudia Battestin
Darlyne Fontes Virginio 
Emiliana Souza Soares Fernandes 
Fabrícia Abrantes Figueredo da Rocha 
Francinaide de Lima Silva Nascimento 
Francisco das Chagas Silva Souza
Fábio Alexandre Araújo dos Santos
Genoveva Vargas Solar
Jeronimo Mailson Cipriano Carlos Leite
Jose Geraldo Bezerra Galvão Junior

José Augusto Pacheco 
José Everaldo Pereira
Jozilene de Souza 
Jussara Benvindo Neri
Lenina Lopes Soares Silva 
Luciana Maria Araújo Rabelo 
Maria da Conceição de Almeida 
Márcio Adriano de Azevedo 
Nadir Arruda Skeete
Paulo de Macedo Caldas Neto
Regia Lúcia Lopes 
Rejane Bezerra Barros 
Rodrigo Siqueira Martins
Silvia Regina Pereira de Mendonca 
Valcinete Pepino de Macedo
Wyllys Abel Farkatt Tabosa

Reitor 
Wyllys Abel Farkatt Tabosa

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
Márcio Adriano de Azevedo

Coordenadora da Editora IFRN 
Darlyne Fontes Virginio

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa 
Charles Bamam Medeiros de Souza

Revisão Linguística 
Rodrigo Luiz Silva Pessoa

Foto da capa: Hessam Hojati (Unsplash)

Edição eletrônica: E-book
Prefixo editorial: 94137
Linha Editorial: Acadêmica
Disponível para download em:
http://memoria.ifrn.edu.br

Contato
Endereço: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol.
CEP: 59015-300, Natal-RN.
Fone: (84) 4005-0763    l    E-mail: editora@ifrn.edu.br



Dedico este trabalho à minha mãe por ser 
minha maior experiência do amor de Deus.



Esta obra foi submetida e selecionada por meio de edital específico para publicação 
pela Editora IFRN, tendo sido analisada por pares no processo de editoração científica.

Os textos assinados, no que diz respeito tanto à linguagem quanto ao 
conteúdo, não refletem necessariamente a opinião do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
As opiniões são de responsabilidade exclusiva dos respectivos autores.

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Catalogação da publicação na fonte elaborada pela Bibliotecária 

                                  Patrícia da Silva Souza Martins – CRB: 15/502 
 

             Santos, Gizelle Rodrigues dos. 
S237p       O programa nacional de alimentação escolar na educação 

profissional: uma avaliação por triangulação / Gizelle Rodrigues dos 
Santos; projeto gráfico, diagramação e capa Charles Bamam 
Medeiros de Souza; revisão linguística Rodrigo Luiz Silva Pessoa. – 
Natal: IFRN, 2018. 

                  322 p : il.   
 
   

     
    ISBN: 978-85-94137-37-1 
 
      1. PNAE –  Alimentação. 2. PNAE – IFRN. 3. PNAE – 
IFSULDEMINAS. I. Santos, Gizelle Rodrigues dos. II. Título.  
 

CDU 612.3 



SUMÁRIO

1

2

3

INTRODUÇÃO  10

O PNAE NO CONTEXTO DA POLÍTICA 
EDUCACIONAL BRASILEIRA  36

A IMPLEMENTAÇÃO DO PNAE: O QUE 
INDICA A TRIANGULAÇÃO?  128



PREFÁCIO

Em publicação recente sobre a pesquisa em avaliação 
de políticas, mostramos que as primeiras experiências de 
avaliação como pesquisa científica ocorreram nos anos 
de 1960 nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia e 
na Alemanha. Mostramos ainda que, na abordagem do 
ciclo da política (policy cycle), a avaliação representa uma 
importante etapa no processo de análises de políticas pú-
blicas, podendo aferir sobre o seu desenho, bem como 
orientar realinhamentos e redefinições. Para cumprir 
essa função, o avaliador de políticas deve se apropriar 
de conceitos e de métodos científicos que consistem em 
descrever, interpretar e analisar as políticas e seus resul-
tados na esfera governamental (AZEVEDO, 2018).

Desse modo, deparamo-nos com uma obra em que 
a autora desenvolveu, com propriedade teórico-metodo-
lógica e conceitual, as devidas descrição, interpretação 
e análise do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar – PNAE, no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais, aplicando a avaliação por triangulação de 
métodos com enfoque nos indicadores sociais previstos 
pelo programa avaliado. 

De acordo com a literatura que discute a avaliação 
de políticas públicas, os estudos sobre o processo de im-
plementação devem responder à questão central: em que 
medida os objetivos propostos pelo programa estão sendo 



(ou foram) atingidos com as práticas que suscita. Para au-
tores como Pressman e Wildavsky (1998), outras questões 
também devem ser acrescentadas em estudos dessa na-
tureza, quais sejam: 1) Quando avaliar? 2) Onde? 3) Para 
quem? 4) O quê? 5) Por quê? São perguntas cujas respos-
tas estão cientificamente respondidas no escopo da obra. 

A pesquisa desenvolvida pela autora, cujo recorte en-
contra-se bem delineado nesta obra, retrata uma proble-
mática central no debate sobre as políticas públicas, com 
foco na problemática da alimentação escolar. É importan-
te enfatizarmos que há décadas a problemática da pobre-
za, do acesso e da melhoria da qualidade da educação na 
região vem se destacando na agenda de instituições go-
vernamentais e não-governamentais da América Latina.

Nesse Continente, a oferta e a qualidade da educação 
ainda se constituem em problemas a serem superados 
pelas políticas públicas. Apesar de haver consenso em 
priorizar o processo educativo como base do desenvol-
vimento socioeconômico e iniciativas governamentais e 
não-governamentais em torno de políticas públicas que 
garantam os direitos básicos como a educação e a ali-
mentação, contextualizados pela autora com base na rea-
lidade de dois institutos federais, a América Latina ainda 
mantém os maiores índices de pobreza e os menores ní-
veis de educação. 

Para além do seu papel de medir quantitativamente 
os dados educativos, a avaliação deve ser um mecanis-
mo para abrir espaço à participação e ao envolvimento 
dos sujeitos implicados nas políticas públicas, a fim de 
garantir que as ações decorrentes das iniciativas gover-



namentais não priorizem apenas os déficits ou carências 
educativas, mas também garantam a qualidade e as con-
dições do trabalho discente.

A obra é composta por discussões acerca do papel do 
Estado quanto ao direito humano à alimentação adequa-
da, à segurança alimentar e nutricional e à compra de 
produtos da agricultura familiar por meio de chamadas 
públicas, entre outros aspectos que a produção nos pre-
senteia. Constitui-se, assim, como pesquisa inédita sobre 
a alimentação escolar na Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica, triangulando dados e 
resultados com base nas realidades do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte (IFRN) e do Instituto Federal Sul 
de Minas (IFSUL).

Como traduzir a motivação para a leitura desta signi-
ficativa obra?

“Enquanto objeto de minha curiosidade, de que opera 
agora epistemologicamente, a prática educativa de que, 
‘tomando distância’, me ‘aproximo’, começa a desvelar-se 
a mim” (FREIRE, 2011, p. 150).

Márcio Azevedo

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional

PPGEP/IFRN.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE) foi instituído por meio do Decreto nº 37.106, de 
31 de março de 1955, que criou a Campanha de Merenda 
Escolar (CME) (BRASIL, 1955) e, atualmente, os recur-
sos financeiros para execução são repassados pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). É 
a política pública de maior longevidade do país na área 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e consi-
derado um dos maiores, mais abrangentes e duradou-
ros programas na área de alimentação escolar do mun-
do (PEIXINHO, 2013), sendo o único com atendimento 
universalizado. Ele Visa à transferência, em caráter su-
plementar, de recursos financeiros aos estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios destinados a suprir, par-
cialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, de 
modo a contribuir para o crescimento, o desenvolvimen-
to, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes 
e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio 
da oferta da alimentação escolar e de ações de educação 
alimentar e nutricional (BRASIL, 2009c).
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Embora o PNAE seja popularmente conhecido como 
merenda escolar, uma denominação tradicional que 
acentua o papel complementar da política como ela se 
efetiva, segundo podemos constatar conceitualmente, é: 
“[Do lat. merenda.] – S. f. 1. Refeição leve, entre o al-
moço e o jantar; 2. O que se leva em farnel para comer 
no campo ou em viagem; 3. O que as crianças levam 
para comer na escola, em geral durante o recreio. [Sin. 
ger.: lanche.]” (FERREIRA, 2009, p. 1314), ela comporta 
uma alta carga pejorativa. Assim, o termo alimentação 
escolar será o adotado por nós nesta obra também pelo 
fato de ser essa a denominação como a política vem sen-
do designada nos últimos tempos pelos poderes públi-
cos (LIMA L., 2009). Ademais, para os efeitos da Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, “[...] entende-se por 
alimentação escolar todo alimento oferecido no ambien-
te escolar, independentemente de sua origem, durante o 
período letivo” (BRASIL, 2009c).

Assim, este livro foi elaborado a partir de um recor-
te da dissertação intitulada “Avaliação do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar na Educação Profissional: 
Triangulando Indicadores no IFRN e no IFSULDEMINAS”, 
apresentada no ano de 2017 ao Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Profissional (PPGEP) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN), na linha de Políticas e Práxis em Educa-
ção Profissional.

A justificativa para esse trabalho esteve no fato de 
que, apesar de existirem inúmeros estudos abordando o 
PNAE em creches e escolas públicas de ensino funda-
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mental, não ocorrem estudos quanto à aplicação do pro-
grama em escolas do ensino médio e, ainda com menor 
frequência, em escolas de educação profissional. Uma 
das causas talvez seja o fato de que os alunos do ensino 
médio foram inseridos como beneficiários do programa 
somente com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

A partir das análises realizadas, pretendemos de-
monstrar a importância da alimentação enquanto di-
reito fundamental não só para a sobrevivência, mas 
também como elemento que influencia a permanência 
do aluno na instituição de educação e no processo de 
ensino-aprendizagem.

Para a pesquisa que possui fins científicos, a associa-
ção de dados qualitativos e quantitativos enseja ampliar a 
obtenção de resultados em abordagens investigativas, pos-
sibilitando ganhos relevantes para as pesquisas comple-
xas realizadas no campo da Educação. Segundo Creswell 
(2007, p. 32),

o conceito de reunir diferentes mé-
todos provavelmente teve origem em 
1959, quando Campbell e Fiske usa-
ram métodos múltiplos para estudar 
a validade das características psico-
lógicas. Eles encorajaram outros a 
empregar seu “modelo multimétodo” 
para examinar técnicas múltiplas de 
coleta de dados em um estudo. Isso 
gerou outros métodos mistos, e logo 
técnicas associadas a métodos de 
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campo, como observações e entrevis-
tas (dados qualitativos), foram com-
binados com estudos tradicionais 
(dados quantitativos).

Assim, aqueles pesquisadores mesmo reconhecendo 
que todos os métodos possuem limitações, entendiam 
que os vieses inerentes a um método poderiam neutrali-
zar os vieses oriundos de outros. Neste momento, surge 
a triangulação das fontes de dados de forma a buscar 
convergência entre métodos quantitativos e qualitativos 
(Ibidem). Além disso, “marcadas historicamente por polos 
opostos entre os ‘quantitativistas’ e os ‘qualitativistas’, 
mais recentemente tem crescido o número de abordagens 
utilizando os métodos mistos, que conjugam ambos os 
métodos de coleta e análise de dados” (DAL-FARRA; LO-
PES, 2013, p. 68). 

A partir do exposto, nessa perspectiva, optamos por 
uma abordagem qualiquantitativa, cujo objetivo da ava-
liação de processo de política pública qualiquantitativa 
“[...] é maximizar a eficácia dos programas na obtenção 
de seus fins e a eficiência na alocação de recursos para 
a consecução dos mesmos” (COHEN; FRANCO, 2008, p. 
77). Assim, a pesquisa que ensejou essa obra foi realiza-
da durante a implementação do programa e com a utili-
zação de dados qualitativos e numéricos e interpretações 
do pesquisador.

Para o desenvolvimento desse exemplar, elegemos al-
guns instrumentos que estão associados a uma aborda-
gem qualitativa. Também tivemos como enquadramento 
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teórico-metodológico a triangulação de métodos, nomea-
damente de indicadores, mapeados na pesquisa junto 
com IFRN e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).

Com vistas à elucidação da metodologia utilizada, 
passaremos ao tópico a seguir no qual discutimos os con-
ceitos e as concepções de gestão e de avaliação de políti-
cas públicas.

AVALIAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS:  
INDICADORES DO PNAE NO IFRN 

E NO IFSULDEMINAS

Antes de adentrarmos mais especificamente no foco 
deste item, necessitamos elencar conceitos e realizar al-
gumas discussões. Começaremos tratando de políticas.

No que concerne à política, para Pressman e Wil-
davsky (1998), ela é tratada como uma declaração geral 
de metas e objetivos, ao passo que a implementação de 
política significa executar, alcançar, realizar, produzir, 
completar, é um processo de interação entre a fixação 
de metas e as ações executadas para alcançá-la. O pro-
grama consiste em uma ação governamental que se ini-
cia com o intuito de executar objetivos cuja realização é 
problemática, a conversão de uma hipótese em uma ação 
governamental.

Com relação ao conceito de política pública, Dye 
(2008) adota o que o governo faz, porque faz, que dife-
rença faz, ou mesmo o que o governo deixa de fazer. Já a 
análise de políticas públicas, para o mesmo autor, seria 
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o estudo das causas e consequências das atividades do 
governo. Ele relata que, por meio da análise das políticas 
públicas, podemos, dentre outras, inquirir as consequên-
cias ou impactos dessas políticas na vida das pessoas. As 
políticas públicas se constituem em um ramo da Ciência 
Política que busca entender como e por que os governos 
adotam determinadas ações (SOUZA, C., 2006).

Conforme explicam Cohen e Franco (2008), o pro-
grama é um conjunto de projetos com os mesmos obje-
tivos. No âmbito de um programa, são estabelecidas as 
prioridades da intervenção, identificados e ordenados os 
projetos, definido o âmbito institucional e destinados os 
recursos a serem utilizados. O projeto, por sua vez, cons-
titui-se a unidade mínima de execução de uma política 
pública e pode ser definido como um empreendimento 
planejado que consiste em um conjunto de atividades in-
ter-relacionadas e coordenadas para a consecução de de-
terminados objetivos, dentro de um lapso temporal e de 
limites orçamentários.

Quanto ao conceito de avaliação, Ala-Harja e Helga-
son (2000) ressaltam que não existe consenso, pois ele 
admite múltiplas definições, sendo algumas delas con-
traditórias. A explicação está no fato de a área de políti-
cas públicas ser perpassada por uma variedade de dis-
ciplinas, instituições e executores, abrangendo diversas 
questões, necessidades e pessoas. 

Nesse livro, adotaremos a definição de Cohen e Fran-
co (2008, p. 77, grifo do autor), para quem “[...] a ava-
liação é uma atividade que tem como objetivo maximizar 
a eficácia dos programas na obtenção de seus fins e a 
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eficiência na alocação de recursos para a consecução dos 
mesmos”. Segundo esses autores, a avaliação é compo-
nente do planejamento da política social, que permite a 
escolha entre vários projetos segundo a eficácia e a efi-
ciência, e a realização da análise dos resultados obtidos 
por meio desses projetos, possibilitando corrigir as ações 
e redirecioná-las nos rumos do fim pretendido (Ibidem).

Eficácia, eficiência e efetividade são conceitos que 
tratam de relacionar os processos e os resultados dos es-
tudos de avaliação das políticas públicas. A eficácia de 
um programa está relacionada à consecução dos resul-
tados em menor tempo, menor custo e com a mais alta 
qualidade (DRAIBE, 2001). Costa e Castanhar (2003, p. 
973) explicam que a eficiência “[...] significa a menor rela-
ção custo/benefício possível para o alcance dos objetivos 
estabelecidos no programa” e que a efetividade “[...] indi-
ca se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente externo 
em que interveio, em termos técnicos, econômicos, socio-
culturais, institucionais e ambientais”.

Em relação aos tipos de avaliação, Cohen e Franco 
(2008) adotam uma classificação em função do momen-
to em que se realiza e dos objetivos que persegue, como 
avaliação ex-ante e avaliação ex-post. A primeira é reali-
zada no início do projeto, antecipando itens considerados 
no processo decisório. Já a “[...] segunda ocorre quando 
o projeto já está em execução ou já está concluído e as 
decisões são adotadas tendo como base os resultados efe-
tivamente alcançados” (Ibidem, p. 108).

Segundo a fase da dimensão temporal, a avaliação ex-
-post se diferencia em avaliação de processos e avaliação 
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de impacto. A avaliação de processos, realizada durante 
a implementação, detecta o grau em que os objetivos do 
projeto são alcançados determinando os empecilhos das 
etapas de programação, administração, controle, etc., no 
intuito de serem corrigidas, para a diminuição dos gastos 
por ineficiência. Figueiredo e Figueiredo (1986) destacam, 
como objetivo desse tipo de avaliação, o acompanhamen-
to e a aferição da realização dos propósitos, estratégias e 
execução do programa de acordo com as definições ante-
riormente estabelecidas. Na avaliação de impacto, existe 
a aferição da medida dos objetivos alcançados pelo pro-
jeto e seus efeitos secundários (previstos e não previstos) 
(COHEN; FRANCO, 2008).

A exemplo do que ocorre com o termo avaliação isola-
damente tomado, também há mais de uma definição para 
o que seja avaliação de programa. Nessa obra, utilizamos 
a conceituação de Ala-Harja e Helgason (2000, p. 7), para 
os autores, a compreensão da expressão se refere à “[...] 
avaliação dos resultados de um programa em relação aos 
objetivos propostos”.

Elucidando o que se avalia ao analisarmos a imple-
mentação de uma política pública, Draibe (2001, p. 30) 
afirma que “As avaliações de processo, de natureza qua-
litativa, buscam identificar os fatores facilitadores e os 
obstáculos que operam ao longo da implementação e que 
condicionam, positiva ou negativamente, o cumprimento 
das metas e objetivos”.

A seguir, iremos nos reportar a um tipo de avaliação 
que utilizamos, denominada avaliação por triangulação 
de métodos. Para isso, também precisaremos elucidar al-
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guns conceitos referentes a essa estratégia de pesquisa 
no que concerne à avaliação de programas sociais.

Nas ciências sociais e humanas, Minayo et al. (2005, 
p. 15) afirmam que “[...] a triangulação é uma estratégia 
de investigação voltada para a combinação de métodos e 
técnicas”. Günther (2006, p. 206) também ressalta que a 
“triangulação implica na utilização de abordagens múl-
tiplas para evitar distorções em função de um método, 
uma teoria ou um pesquisador”.

Em suma, o “uso de múltiplos métodos, ou da trian-
gulação, reflete uma tentativa de assegurar uma com-
preensão em profundidade do fenômeno em questão” 
(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 19 apud FIGARO, 2014, p. 
127). Assim, “a triangulação é um caminho seguro para a 
validação da pesquisa. É a alternativa para se empreen-
der múltiplas práticas metodológicas, perspectivas e ob-
servadores em uma mesma pesquisa, o que garante rigor, 
riqueza e complexidade ao trabalho” (DENZIN; LINCOLN, 
2006, p. 19 apud FIGARO, 2014, p. 127).

Quanto aos tipos de abordagem do 
problema, Dalfovo et al. (2008) rela-
tam que a pesquisa quantitativa uti-
liza técnicas estatísticas por meio da 
mensuração de números; e a quali-
tativa é feita por meio da verificação 
da relação da realidade com o objeto 
de estudo, obtendo várias interpre-
tações de uma análise indutiva por 
parte do pesquisador.
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Os métodos mistos combinam os procedimentos das 
pesquisas quantitativas com os das qualitativas, assim 
como questões abertas e fechadas, ou seja, os instrumen-
tos de coleta de dados podem ser ampliados com obser-
vações abertas, ou mesmo, os dados censitários podem 
ser seguidos por entrevistas exploratórias com maior pro-
fundidade. Assim, no método misto, o pesquisador ba-
seia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos 
de dados garanta um entendimento melhor do problema 
pesquisado (CRESWELL, 2007).

Duarte (2009, p. 15) destaca que “a investigação 
quantitativa também pode ser facilitadora da qualitativa, 
ou, ainda, ambas assumirem a mesma importância”. A 
partir dessa perspectiva, os dados utilizados na investi-
gação quantitativa foram empregados para respaldar as 
análises das técnicas inseridas na abordagem qualitati-
va, resultando na aplicação da abordagem qualiquantita-
tiva. Assim,

as perspectivas apontadas pela com-
binação de métodos, teorias e pes-
quisadores nas abordagens da trian-
gulação em pesquisas empíricas 
demonstram um caminho fecundo 
para a formação de grupos de inves-
tigadores pertencentes a uma mes-
ma área do conhecimento ou para 
arranjos de coletivos interdiscipli-
nares oriundos de distintos campos 
científicos. (FIGARO, 2014, p. 128).
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Já a triangulação de métodos “[...] consiste na articu-
lação das abordagens quantitativa e qualitativa, mostran-
do a insuficiência da razão unidisciplinar para abranger 
os fenômenos contidos em uma organização social” (MI-
NAYO et al., 1999, p. 355). Segundo Figaro (2014), ela 
é adotada quando se utilizam diferentes métodos de in-
vestigação para a coleta de dados e a análise do objeto 
em estudo, servindo aos objetivos da pesquisa e, nesse 
sentido, contribuindo para que os resultados alcançados 
possam ser verificados a partir de variados aspectos.

Dessa forma, a triangulação abrange o objeto de in-
vestigação sob, pelo menos, três ângulos: 1) cooperação 
de diferentes pesquisadores; 2) integração de diversos 
métodos; 3) inter-relação coerente e criativa de distintas 
técnicas, seja no aspecto quantitativo ou qualitativo, para 
a construção dos dados (MINAYO et al., 1999). Também 
fazem parte do processo a autoavaliação, a análise do 
contexto, da história, das representações e a participação 
(MINAYO, 2005).

Para Minayo e Minayo-Goméz (2003), a contribuição 
e o uso específico de vários instrumentos para melhor 
aproximação, compreensão e explicação dos processos e 
fenômenos sociais diz respeito à triangulação de métodos 
e é diferente da interdisciplinaridade, que trata da rela-
ção entre duas ou mais disciplinas. Esses autores afir-
mam que

nenhum método pode se arrogar 
a pretensão de responder sozinho 
às questões que a realidade social 
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coloca. Por isso, exercitando-se um 
esforço de integração metodológica 
se pode iluminar a realidade a partir 
de vários ângulos, o que permite con-
fluências, discordâncias, perguntas, 
dúvidas, falseamentos, numa dis-
cussão interativa e intersubjetiva na 
construção e análise dos dados. (Ibi-
dem, p. 136).

Deste modo, a avaliação por triangulação de métodos 
pode ser compreendida

como expressão de uma dinâmica de 
investigação e de trabalho que integra 
a análise das estruturas, dos proces-
sos e dos resultados, a compreensão 
das relações envolvidas na implemen-
tação das ações e a visão que os atores 
diferenciados constroem sobre todo o 
projeto: seu desenvolvimento, as rela-
ções hierárquicas e técnicas, fazendo 
dele um construto (Schutz, 1982) es-
pecífico. (MINAYO, 2005, p. 29).

De forma didática, a triangulação de métodos pode 
ser desdobrada em oito passos:

[...] formulação do objeto ou da per-
gunta referencial que vai guiar todo o 
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processo e planejamento geral da ava-
liação; elaboração dos indicadores; a 
escolha da bibliografia de referência e 
das fontes de informação; construção 
dos instrumentos para a coleta pri-
mária e secundária das informações; 
organização e a realização do traba-
lho de campo; análise das informa-
ções coletadas; elaboração do informe 
final; entrega, devolução e discussão 
com todos os atores interessados na 
avaliação, visando à implementação 
de mudanças. (Ibidem, p. 37).

Seguindo essa perspectiva, conforme Minayo e Mina-
yo-Goméz (2003), o resultado da aplicação dessa estraté-
gia de investigação é um trabalho no qual os problemas 
levantados são vistos com lentes ampliadas por meio da 
imersão na cultura do outro, como, por exemplo, o grupo 
populacional com o qual se trabalha.

Na concepção da avaliação por triangulação de méto-
dos associada ao mapeamento e à triangulação de indi-
cadores, vale destacar alguns conceitos e definições, em 
particular sobre os indicadores. Esse aspecto é essencial 
esclarecermos, visto que é a triangulação dos indicadores 
que distingue a pesquisa por meio de outras perspecti-
vas, como aquelas que visam comparar as políticas im-
plementadas, ou seus resultados.

Conforme explica Jannuzzi (2012), um indicador so-
cial é uma medida, geralmente, quantitativa, que visa 
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operacionalizar um conceito social abstrato. Ele configu-
ra-se como um recurso metodológico que informa aspec-
tos ou mudanças na realidade social. Para a pesquisa 
acadêmica, é uma ligação entre os modelos explicativos 
da Teoria Social e os fenômenos sociais. Além disso, for-
nece subsídios para a formulação e a reformulação de po-
líticas públicas por meio da tradução em cifras tangíveis 
da realidade social, tendo as estatísticas públicas, que 
correspondem ao dado social na forma bruta, como maté-
rias-primas. Dessa forma, os indicadores sociais podem 
ser expressos como taxas, proporções, médias, índices, 
distribuição por classes ou cifras absolutas.

Em um de seus textos, Jannuzzi (2002, p. 53) ressalta:

sem dúvida, o conhecimento do sig-
nificado, dos limites e potencialida-
des dos indicadores sociais pode ser 
de grande utilidade para os diversos 
agentes e instituições envolvidos na 
definição das prioridades sociais 
e na alocação de recursos do orça-
mento público. Se bem empregados, 
os indicadores sociais podem enri-
quecer a interpretação empírica da 
realidade social e orientar de forma 
mais competente a análise, formu-
lação e implementação de políticas 
sociais. Na negociação das priorida-
des sociais, esses indicadores podem 
contribuir no dimensionamento das 
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carências a atender nas diversas 
áreas de intervenção.

Já na fase de avaliação dos programas implemen-
tados, a eficiência, a eficácia e a efetividade social das 
soluções sugeridas são medidas por diferentes tipos de 
indicadores (JANNUZZI, 2012). Assim sendo:

do ponto de vista de sua utilidade, 
além de ser um dispositivo para me-
dição, para o estabelecimento de pa-
râmetros e para avaliação, os indica-
dores são importantes instrumentos 
de gestão, pois permitem ao admi-
nistrador operar sobre dimensões-
-chave de sistemas e de processos, 
monitorando situações que devem 
ser mudadas, incentivadas ou po-
tencializadas desde o início de uma 
intervenção até o alcance do que foi 
pretendido e previsto como resulta-
do. (MINAYO, 2009, p. 84).

Levando-se em consideração os aspectos anteriores, 
concluímos:

construir indicadores na pesquisa 
científica significa, pois, transformar 
conceitos e relações entre conceitos, 
que constituem as teorias com seus 



25

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

diferentes graus de generalidade e 
abstração, em categorias e proposi-
ções capazes de avançar na direção 
da explicitação das suas configura-
ções e aplicações particulares. Esse 
processo revela a sua importância e 
necessidade quando garante a de-
marcação de evidências concretas 
que permitam a compreensão ou 
explicação dos fenômenos que estão 
sendo investigados. (FERREIRA; TE-
NÓRIO, 2010, p. 72). 

Sob essa ótica, percebemos que os aspectos episte-
mológicos e metodológicos são fundamentais para a de-
finição de indicadores e para o conhecimento sobre o fe-
nômeno que está sendo pesquisado, no caso desse livro, 
o levantamento de indicadores na Educação Profissional 
em suas imbricações com a alimentação escolar.

Ademais, o estudo foi permeado pelas seguintes 
questões:

1. Nas instituições pesquisadas, o programa está 
sendo implementado conforme os princípios esta-
belecidos na legislação que abrange o tema? 

2. Quais as possíveis limitações para que se atinjam 
os preceitos legais?

3. Em sua proposição de auxiliar a aprendizagem no 
ambiente escolar, a implementação do PNAE como 
uma política pública de educação estaria contri-
buindo para a redução da evasão e o aumento da 
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permanência junto aos alunos dos cursos técni-
cos integrados, subsequentes e concomitantes no 
IFRN e no IFSULDEMINAS?

4. O processo de oferta da alimentação escolar es-
taria sendo acompanhado por ações de educação 
alimentar e nutricional inseridas nos componen-
tes curriculares dos cursos?

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa consistiu 
em avaliar o processo de implementação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar no âmbito do IFRN e 
do IFSULDEMINAS, com enfoque nos indicadores sociais 
previstos pelo programa (2009-2016). Assim sendo, espe-
cificamente, visamos:

1. Analisar a implementação do PNAE no IFRN e no 
IFSULDEMINAS, com enfoque nos documentos e 
na coleta de dados quantitativos e qualitativos;

2. Mapear e confrontar os indicadores sociais a par-
tir da dimensão alimentação escolar, tendo como 
locais pesquisados o IFRN e o IFSULDEMINAS; 

3. Identificar o desenvolvimento de ações de 
educação alimentar e nutricional à luz dos 
critérios estabelecidos pelo PNAE.

A obra teve como matriz a dimensão de análise Ali-
mentação Escolar acompanhada de suas respectivas va-
riáveis, de um mapa de indicadores, observando as suas 
propriedades desejáveis, e de instrumentos. Dye (2010) 
apresenta a utilização de uma matriz de análise em seu 
delineamento teórico-metodológico como forma de eluci-
dar o ciclo da política por meio do mapeamento dos mo-
delos de análise. Seguindo essa lógica, adotamos como 
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modelo avaliativo as proposições de Draibe (2001) e 
Azevedo (2010) usadas para avaliações dessa natureza, 
conforme a seguinte sequência: Dimensão do Programa 
na Educação Profissional, Alimentação Escolar, Mapa 
de Indicadores, Procedimentos de Pesquisa.

Para Draibe (2001), cada dimensão do programa 
deve ser constituída por um grupo de variáveis e de in-
dicadores, que permitam estimar os graus, as quanti-
dades e os níveis de qualidade com que as metas foram 
cumpridas, confrontando objetivos e metas de um lado, 
e realizações alcançadas pela atividade-fim, de outro.

As variáveis se constituem em um conjunto de in-
dicadores que, na particularidade de uma pesquisa de 
implementação, busca identificar as relações entre o de-
senho e a execução das políticas (PEREZ, 2007).

Portanto, uma variável pode ser con-
siderada como uma classificação ou 
medida; uma quantidade que varia; 
um conceito operacional, que contém 
ou apresenta valores; aspecto, pro-
priedade ou fator, discernível em um 
objeto de estudo e passível de men-
suração. Os valores que são adicio-
nados ao conceito operacional, para 
transformá-lo em variável, podem ser 
quantidades, qualidades, caracterís-
ticas, magnitudes, traços etc., que 
se alteram em cada caso particular e 
são totalmente abrangentes e mutua-
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mente exclusivos. Por sua vez, o con-
ceito operacional pode ser um objeto, 
processo, agente, fenômeno, proble-
ma etc. (MARCONI; LAKATOS, 2003, 
p. 137).

A dimensão de análise Alimentação Escolar investi-
gou por meio de observações, notas de campo, produção 
de fotografias, formulários, entrevistas semiestruturadas 
e análise documental se o processo de implementação do 
PNAE no IFRN e no IFSULDEMINAS estava condizente 
com os preceitos legais estabelecidos para o programa. 
Observamos, ainda, as variáveis referentes às caracterís-
ticas do PNAE e da aquisição dos gêneros alimentícios na 
instituição/campus, a suficiência da infraestrutura físi-
ca, material e funcional para o trabalho com o programa, 
a renda familiar dos beneficiários da alimentação escolar 
e os aspectos que a influenciam, os dados educacionais 
dos contemplados no PNAE e a Política de Assistência 
Estudantil das instituições pesquisadas.

A partir da dimensão abordada, ocorreu o levanta-
mento das referências bibliográficas e da legislação que 
regulamenta o objeto, além do confronto com a realidade 
investigada, para que fosse construído o mapa de indica-
dores. A ideia de mapa se fundamenta em Dye (2010) e 
os indicadores foram levantados no cotejamento do teó-
rico-conceitual com a realidade concreta e o documental. 
Além disso, a justificativa da construção do mapa se deu 
pela necessidade de realizarmos um levantamento dos di-
ferentes dados encontrados.
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Assim, o percurso metodológico por nós escolhido 
para a pesquisa que suscitou neste livro foi traçado ten-
do como objeto a implementação do PNAE no IFRN e no 
IFSULDEMINAS, os quais se caracterizaram como locais 
estudados, cuja descrição das instituições está assim di-
vidida: IFRN composto por Reitoria, Campus Apodi, Cam-
pus Avançado Lajes, Campus Avançado Parelhas, Cam-
pus Caicó, Campus Canguaretama, Campus Ceará-Mi-
rim, Campus Currais Novos, Campus Ipanguaçu, Cam-
pus João Câmara, Campus Macau, Campus Mossoró, 
Campus Natal-Central, Campus Natal-Cidade Alta, Cam-
pus Natal-Zona Norte, Campus Nova Cruz, Campus Par-
namirim, Campus Pau dos Ferros, Campus Santa Cruz, 
Campus São Gonçalo do Amarante e Campus São Pau-
lo do Potengi e IFSULDEMINAS composto por Reitoria, 
Campus Avançado Carmo de Minas, Campus Avançado 
Três Corações, Campus Inconfidentes, Campus Machado, 
Campus Muzambinho, Campus Passos, Campus Poços de 
Caldas e Campus Pouso Alegre.

Para a definição dos locais a pesquisar, seleciona-
mos duas instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT). Os crité-
rios foram basicamente três: serem duas instituições 
que ofertassem educação profissional técnica de nível 
médio, cujo PNAE estivesse implementado, fossem de 
regiões distintas do país e cuja origem tivesse aconteci-
do a partir de instituições diferentes. A escolha do IFRN 
ocorreu por conta do interesse da pesquisadora em in-
vestigar a Instituição na qual trabalha e na qual o pro-
grama de pós-graduação é desenvolvido, além da maior 
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facilidade no acesso às informações e documentos pelos 
motivos anteriormente elencados. Já o IFSULDEMINAS 
foi sugerido por um antigo gestor da Diretoria de Gestão 
de Atividades Estudantis do IFRN, órgão da Reitoria res-
ponsável pela implantação do PNAE, devido ao fato de 
já haver um contato entre as duas instituições quanto 
à troca de experiências na implementação do programa, 
o que facilitaria na consecução de autorizações para o 
desenvolvimento da pesquisa.

Criada a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezem-
bro de 2008 (BRASIL, 2008b), a Rede Federal de EPCT é 
composta por 38 Institutos Federais presentes em todos 
os estados, oferecendo cursos de qualificação, educação 
básica, cursos técnicos subsequentes e concomitantes, 
cursos superiores de tecnologia e licenciaturas, além de 
pós-graduação lato e stricto sensu. Essa Rede ainda é 
formada por outras instituições que também oferecem 
educação profissional em todos os níveis, como o Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca – CEFET-RJ, o Centro Federal de Educação Tec-
nológica de Minas Gerais – CEFET-MG, as 25 Escolas 
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, o Colégio 
Pedro II e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR, totalizando 644 campi (BRASIL, 2016a).

Para atingir os objetivos propostos, utilizamos como 
técnicas para a coleta de dados a revisão da literatura, a 
análise documental, a observação participante, as entre-
vistas semiestruturadas e a aplicação de formulários.

A pesquisa in loco teve início com a caracterização do 
universo pesquisado e calcada na observação de proces-
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sos e na percepção de sentidos das ações tanto dos ges-
tores quanto dos responsáveis técnicos pelo programa. 
Como tínhamos como problema central a ser pesquisado 
a implementação do PNAE no IFRN e no IFSULDEMINAS, 
somente pelo contato direto poderíamos perceber este 
processo em sua efetiva realização.

Utilizamos como instrumentos o registro escrito, por 
meio das notas de campo e formulários, e o registro au-
diovisual, mediante entrevistas gravadas e fotografias.

Aplicamos as entrevistas e fizemos a gravação de áu-
dio com 32 sujeitos, sendo 22 do IFRN e 10 do IFSULDE-
MINAS. Os entrevistados eram servidores e estavam exer-
cendo o cargo de nutricionista ou atuando em funções 
que estivessem relacionadas ao PNAE nas instituições 
pesquisadas na data da entrevista. Ao realizarmos as 
transcrições, optamos por usar codinomes para preser-
var a identidade dos sujeitos, os quais foram escolhidos 
pelo entrevistador ou pelos próprios entrevistados com 
base na nomenclatura de frutas consumidas no Brasil.

A aplicação dos formulários objetivou levantar da-
dos para delinear um cenário geral das características do 
programa nos locais pesquisados e de seus beneficiários. 
A opção pelo formulário também ocorreu por ele ser base 
e, em certo sentido, ter também um caráter complemen-
tar para as outras técnicas, como a observação e a entre-
vista, tendo em vista que ele foi totalmente estruturado, 
abrangendo seis partes distintas. A 1ª parte, com dados 
da caracterização do PNAE na instituição/campus; a 2ª 
parte, com questões destinadas a tratar das caracterís-
ticas da aquisição dos gêneros alimentícios; a 3ª parte, 
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dedicada à suficiência de infraestrutura física, material 
e funcional para o trabalho com o PNAE; a 4ª parte, com 
a renda familiar dos beneficiários e os aspectos que a 
influenciam; a 5ª parte, que abrange a Política de Assis-
tência Estudantil; e a 6ª parte, que contém os dados edu-
cacionais dos discentes.

Devido à facilidade de compilação no IFRN, para as 
partes 4, 5 e 6 foram escolhidos indicadores presentes 
no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) 
que é um sistema desenvolvido pela equipe da Diretoria 
de Gestão de Tecnologia da Informação para a gestão dos 
processos administrativos e que possui uma versão para 
o controle e o registro acadêmico do IFRN denominado 
SUAP-EDU.

A fotografia também foi utilizada como procedimento 
de pesquisa e nos possibilitou registrar e analisar parti-
cularidades do ambiente físico-escolar das instituições, 
como as instalações das fazendas escolas. Registramos, 
ainda, a relação dos produtos comercializados pela coo-
perativa-escola de um dos campi, como uma das fontes 
próprias de arrecadação pecuniária para o PNAE, além 
da ação de educação alimentar e nutricional (EAN) de um 
dos projetos de extensão. Assim, pudemos melhor con-
frontar alguns relatos presentes nas entrevistas com a 
realidade visual apresentada nos diversos campi.

A análise dos dados foi orientada pela bibliografia to-
mada como referência e a análise dos indicadores pela 
avaliação por triangulação de métodos que, segundo Mi-
nayo (2005), constitui-se em uma dinâmica investigativa 
e de trabalho que promove a integração analítica das es-
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truturas, dos processos e dos resultados, compreenden-
do as relações envolvidas na implementação das ações 
e a visão dos atores. O estudo empreendido articulou a 
abordagem qualitativa à análise documental, à revisão 
bibliográfica e à aplicação de entrevistas semiestrutura-
das, o que viabilizou que esta combinação seja feita por 
meio da triangulação.

Na caracterização do programa, utilizamos gráficos 
do perfil social, de renda e educacional dos beneficiários.

Na fase de análise dos dados, sentimos a necessidade 
de adotar codinomes também para os campi, pois, como 
em muitos deles é um único servidor que está à frente 
da implementação do programa, caso identificássemos 
o campus o servidor entrevistado viria a ser facilmente 
reconhecido. Assim, os codinomes utilizados para os di-
versos campi foram baseados na denominação de árvores 
frutíferas nativas do Brasil (VIANI; RODRIGUES, 2005).

Dessa forma, o presente livro está estruturado em 
três capítulos.

O primeiro capítulo, que é esta Introdução, situa o 
estudo, seus objetivos, sua justificativa e a metodologia, 
apresentando, de forma objetiva, a avaliação de políticas 
públicas como técnica ou estratégia de investigação.

Já o segundo capítulo, denominado: O PNAE no Con-
texto da Política Educacional Brasileira, expõe uma dis-
cussão sobre Estado, com uma reflexão sobre o Estado 
brasileiro nos séculos XX e XXI e suas políticas educa-
cionais, com ênfase na política voltada para a Educação 
Profissional, versa sobre o direito humano à alimentação 
adequada, o PNAE desde seu contexto histórico de cria-
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ção, em 1955, até a atualidade, além da análise das for-
mas de implementação do programa nos locais estuda-
dos, o IFRN e o IFSULDEMINAS, a partir dos documentos 
institucionais.

O terceiro e último capítulo, “A Implementação do 
PNAE: o Que Indica a Triangulação?”, apresenta a reali-
zação da pesquisa in loco que originou esta obra e aplica 
a metodologia da triangulação para a análise dos indica-
dores das duas instituições. Ademais, as notas conclusi-
vas tratam das constatações acerca das possibilidades e 
dos empecilhos que porventura se interpuseram ao longo 
dos anos e que continuam a existir, além das formas de 
superação e inovações para a implementação do PNAE 
nas instituições pesquisadas. Trata, ainda, dos resulta-
dos dos indicadores coletados, enfatizando aqueles as-
pectos e/ou questões que foram se evidenciando mais 
fortemente na análise dos dados.

Assim, apresentadas as referências gerais do livro, 
exibimos a discussão do tema e dos resultados a que 
chegamos e que esperamos que venham a ser de algum 
proveito para a educação do IFRN e do IFSULDEMINAS 
e para os/as que a fazem, sejam gestores, docentes ou 
usuários da ação educativa escolar empreendida pela 
rede pública federal de ensino. Para nós, será conside-
rado de proveito tanto o que vier a ser modificado ou re-
forçado no PNAE, por conta do que aqui apresentamos, 
quanto novos estudos que, das nossas indagações ou la-
cunas, possam surgir sobre a temática.

Por fim, esperamos que esta obra possa servir como 
o início de um despertar para que a alimentação, na qual 
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inserimos a escolar, passe a ser encarada e, consequen-
temente, explorada por um leque de pesquisadores de di-
ferentes áreas do conhecimento, sobretudo na educação 
profissional, enquanto forma de nossa subsistência como 
grupo humano inserida na categoria trabalho como um 
processo de nossos princípios educativos, e comprometi-
da com o meio no qual estamos inseridos, seja ele no as-
pecto ambiental, primando pelo desenvolvimento regional 
sustentável pautado nos princípios da Agroecologia, seja 
no aspecto sociopolítico e econômico, na busca por uma 
concepção de sociedade na qual o alimento não seja visto 
apenas como uma mercadoria da qual somente aqueles 
que possuem os recursos materiais necessários podem 
dela dispor.



2

O PNAE NO CONTEXTO 
DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA

Conforme delineamos na introdução, definimos uma 
dimensão de análise a fim de determinarmos os indica-
dores e triangulá-los. Para a fundamentação da dimensão 
Alimentação escolar buscamos documentos nacionais e in-
ternacionais, além de outros do IFRN e do IFSULDEMINAS, 
dissertações e teses. Fundamentamo-nos também em es-
tudos realizados por Azevedo (2012), nos quais a alimenta-
ção escolar apresentou-se como importante indicador para 
a qualidade do processo de ensino-aprendizagem do ensi-
no médio integrado, no Campus João Câmara do IFRN.

De antemão, salientamos a importância do estudo 
dessa dimensão no âmbito pedagógico, tendo em vista 
que os aspectos que envolvem a alimentação escolar deri-
vam de interações complexas, pois a expectativa de uma 
alimentação melhor acompanha a expectativa de um am-
biente escolar melhor do que suas casas e que pode fa-
zê-los melhorar de vida. Além disso, o alimento envolve 
um conjunto de características que extrapolam o aspecto 
biológico, ela implica prazer, gosto, rituais de recusa, de 
aproximação das pessoas e de distinção cultural e social.
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Dessa forma, este capítulo aprofundará as discus-
sões acerca da dimensão da pesquisa, a alimentação es-
colar. Entretanto, antes de adentrarmos na discussão da 
dimensão em si, iremos discutir sobre Estado para, em 
seguida, refletirmos sobre o Estado brasileiro nos séculos 
XX e XXI e suas políticas educacionais, com ênfase na 
política voltada para a Educação Profissional.

ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A elucidação das concepções sobre Estado é de bas-
tante valia para nossos propósitos, pois nosso interesse 
é, sobretudo, examinar a política educacional do Estado 
brasileiro e, para isso, torna-se imprescindível captar os 
meandros em que políticas, planos e programas foram 
sendo tecidos ao longo do processo histórico.

Conceitualmente, adotamos a concepção de Pou-
lantzas (1980) de que Estado é uma condensação ma-
terial de forças. Complementamos com Gruppi (1996, 
p. 7), que ressalta que “[...] o Estado é um poder po-
lítico que se exerce sobre um território e um conjunto 
demográfico (isto é, uma população, ou um povo) [...]”; 
constituindo-se na maior organização política que a hu-
manidade conhece, tendo três elementos com presença 
necessária: poder político, povo e território. Em contra-
partida, voltamos a Poulantzas (1980, p. 15), quando 
ressaltamos que existe “[...] uma série de funções do Es-
tado, como a segurança social, por exemplo, que não se 
reduzem unicamente ao domínio político”. Destacamos 
que a concepção marxista é a adotada ao longo do texto 
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e os autores que para ela convergem estão presentes no 
referencial teórico.

Como elucida Santos (1981), o Estado capitalista é a 
relação social em que se condensam as contradições do 
modo de produção capitalista e as lutas que elas susci-
tam. Sobre isso, Poulantzas (1980, p. 21) afirma que o 
modo de produção é a “[...] unidade de conjunto de deter-
minações econômicas, políticas e ideológicas [...]”. San-
tos (1981) complementa afirmando também que o Estado 
capitalista tem como lógica o capital. A este respeito, o 
autor salienta:

esta lógica consiste numa relação de 
exploração enquanto extracção de 
mais-valia através da propriedade 
não socializada (individual ou esta-
tal) dos meios de produção e do uso 
da força de trabalho apropriada no 
mercado mediante contrato entre ci-
dadãos juridicamente livres e iguais. 
(Ibidem, p. 18).

Adotamos a concepção de Marx quanto ao que seja ca-
pital: “[...] capital é dinheiro, capital é mercadoria [...]. Sem 
assumir a forma de mercadoria, o dinheiro não se torna 
capital” (MARX, 1996, p. 274). 

Salientamos que apenas com a concepção marxista é 
que surge uma visão crítica do Estado em oposição à con-
cepção burguesa com início logo após a Revolução Fran-
cesa, demonstrando como essa liberdade e igualdade de 
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que falava a Revolução não eram realmente universais: era 
liberdade e igualdade só para uma parcela da sociedade, 
para o setor economicamente dominante, isto é, para a 
burguesia (GRUPPI, 1996). Também ressaltamos que,

com a emancipação da propriedade 
privada em relação à comunidade, o 
Estado adquiriu uma existência par-
ticular ao lado da sociedade civil e 
fora dela; mas este Estado não é ou-
tra coisa senão a forma de organiza-
ção que os burgueses dão a si mes-
mos por necessidade, para garantir 
reciprocamente sua propriedade e os 
seus interesses, tanto interna quan-
to externamente. A independência 
do Estado não existe mais hoje em 
dia [...]. Os escritores franceses, in-
gleses e americanos modernos che-
gam todos, sem exceção, a declarar 
que o Estado só existe devido à pro-
priedade privada [...]. (MARX; EN-
GELS, 1998, p. 74).

Enfatizamos que a classe trabalhadora além de com-
preender ou caminhar para a compreensão do Estado e 
da vida política necessita, igualmente, que esses conhe-
cimentos contribuam para a ação prática e para a luta. É 
nessa perspectiva que a teoria do Estado surge para nos 
permitir conhecer melhor a realidade mundial por meio 



40

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

de um conjunto de conceitos, de ideias, organizando toda 
uma imensa soma de dados históricos sobre as atuais 
situações concretas (SÁ, 1986).

Poulantzas (1980, p. 21) afirma que “[...] o papel do 
Estado em relação à economia modifica-se não somente 
no decorrer dos diversos modos de produção, mas tam-
bém segundo os estágios e fases do próprio capitalismo”. 
É nessa perspectiva que discorremos brevemente a res-
peito de dois regimes de acumulação: o Estado de bem-
-estar social e o neoliberalismo.

Nos anos de 1930, o Estado de bem-estar social, Es-
tado-providência ou Welfare State ganhava força nos paí-
ses de capitalismo avançado, tendo como característica 
um tipo de organização política e econômica que colocava 
o Estado como agente da promoção social e organizador 
da economia, para a garantia do bom funcionamento do 
mercado e a defesa dos direitos nas áreas da saúde, edu-
cação e alimentação. Esse contexto se deu dentro da lógi-
ca do capital, mas garantindo alguns direitos ao cidadão 
(HARVEY, 1993).

Foi em meio a esse cenário internacional que o flagelo 
social da fome começou a adquirir visibilidade no Brasil, 
como discorreremos no tópico relacionado ao PNAE.

Depois de duas grandes guerras mundiais e da Gran-
de Depressão em 1930, uma forma de produção se de-
senvolveu no final da década de 1940. Esse sistema cor-
respondeu ao período fordista, que se baseava “[...] na 
produção em massa de produtos homogêneos, utilizando 
a tecnologia rígida da linha de montagem, com máquinas 
especializadas e rotinas de trabalho padronizadas (taylo-
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ristas)” (CLARKE, 1991, p. 119), centrado na hegemonia 
americana no Pós-Segunda Grande Guerra (1947-1973) 
(FRIEDMANN; MCMICHAEL, 1989). Nesse período, de-
senvolveram-se as tecnologias patrocinadas pelo Estado, 
para garantir o crescimento exponencial da produção de 
alimentos baratos no período pós-guerra, para alimentar 
a força de trabalho industrial que se concentrava na zona 
urbana (Ibidem).

Em consequência desse contexto, a alimentação es-
colar brasileira foi instituída já com a previsão de adotar 
medidas para aquisição de alimentos mediante convênios 
com entidades internacionais (BRASIL, 1955).

A partir do início dos anos 1970, em resposta à crise 
do Estado de bem-estar social, 

[...] iniciou-se um processo de reor-
ganização do capital e de seu sistema 
ideológico e político de dominação, 
cujos contornos mais evidentes foram 
o advento do neoliberalismo, com a 
privatização do Estado, a desregula-
mentação dos direitos do trabalho e 
a desmontagem do setor produtivo 
estatal [...]. (ANTUNES, 2000, p. 33).

A globalização da economia capitalista, potencializa-
da pela quebra das fronteiras nacionais e pela nova rea-
lidade virtual do dinheiro volátil, intensifica-se a partir 
da década de 1980 por meio do rápido surgimento de um 
novo sistema de coordenadas, graças aos satélites e à mi-
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croinformática (GAMBOA, 2001). Conceitualmente, Noe 
(1997, p. 33) afirma que “a globalização pode ser explica-
da como um processo no qual se produz uma tendência à 
homogeneidade de valores e com padronização de formas 
de pensar e agir [...]”.

Conforme essa concepção, quanto à alimentação na-
cional, os programas internacionais de ajuda alimentar, 
como a doação de leite em pó desengordurado, serviram 
como ampliação de novos mercados consumidores es-
trangeiros (TRICHES, 2010).

Em um contexto atual, a mais recente crise do sis-
tema capitalista do planeta teve início em 2006 no país 
detentor da hegemonia mundial. A crise das hipotecas 
nos Estados Unidos levou, em 2008, ao desmantela-
mento de todos os grandes bancos de investimento de 
Wall Street, tendo, como uma das consequências, um 
enorme aumento no desemprego. A partir de então, 
o resto do mundo começou a ser conduzido para um 
colapso provocado pelas dificuldades financeiras nor-
te-americanas. Diante dessa nova conjuntura, Harvey 
(2011, p. 16) faz a seguinte indagação: “[...] Será que 
a crise sinaliza, por exemplo, o fim do neoliberalismo 
de livre-mercado como modelo econômico dominante de 
desenvolvimento capitalista?”.

Quanto aos aparelhos estatais, Poulantzas (1980) 
afirma que existe uma série deles que têm outras funções 
que não a reprodução e a repressão da ideologia domi-
nante, e que, apesar de terem outro papel além da in-
tervenção econômica, detêm um papel econômico, como, 
por exemplo, a escola.
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Será nessa perspectiva que, a partir de agora, foca-
remos nossa discussão nas políticas públicas brasilei-
ras de educação, com ênfase na Educação Profissional. 
Abordaremos o atual contexto da realidade educacional 
do país, buscando discutir mais especificamente sobre 
alguns programas no sentido de que, pelas interrupções 
que marcam suas políticas, as ações governamentais im-
plementaram diferentes iniciativas que, por vezes, antes 
mesmo de serem avaliadas, descontinuaram-se, como 
mostra Azevedo (2010).

A política educacional, conforme afirma Germano 
(2011), constitui-se em uma das vertentes da política so-
cial. Para ele, a educação

 [...] se corporifica através de um con-
junto de relações sociais pertinentes 
ao aparelho de ensino. Nessa con-
dição pode, por vezes, atender efeti-
vamente necessidades e demandas 
das classes subalternas, bem como 
atuar de forma a aliviar as tensões e 
conflitos. (Ibidem, p. 22).

Em contrapartida, Macêdo (2011) afirma que a polí-
tica educacional se constitui em um mecanismo de sus-
tentação/reprodução do capital. Entretanto, como todo 
processo histórico-social, o capitalismo traz em si a con-
tradição, pois, ao se garantir o direito à educação, trans-
cende-se o caráter regulatório e ideológico implícito nessa 
política de estado e se abre uma brecha para potenciali-
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zar a luta da classe popular pelos demais direitos indivi-
duais, sociais e políticos.

A política educacional brasileira, em sintonia com 
os ditames das sociedades neoliberais centradas na di-
mensão econômica que se alimentam da competitividade 
exacerbada e fomentam o individualismo e a desigual-
dade entre as pessoas, está inserida em um processo de 
reforma pelo qual vem atravessando o Estado, conforme 
afirma Peroni (2000, p.11), 

no caso brasileiro, a atual política edu-
cacional é parte do projeto de reforma 
do Estado que, tendo como diagnós-
tico da crise, a crise do Estado, e não 
do capitalismo, busca racionalizar re-
cursos, diminuindo o seu papel que 
se refere às políticas sociais.

O Brasil, vivendo um cenário globalizado no qual a ló-
gica mercadológica impõe o norte econômico e influencia 
diversos segmentos da sociedade, não seria indiferente à 
influência dessa conjuntura sócio-político-econômica di-
tando o planejamento da educação nacional. Temos a in-
fluência de um mercado que funciona pela lógica do lucro 
e do acúmulo de riqueza, havendo, em verdade, o que Do-
mingues Filho (2007) destaca como uma estreita relação 
de interdependência do Estado com o mercado, em uma 
realidade totalmente oposta aos valores de solidariedade 
na busca por reduzir a desigualdade social proposta pela 
constituição brasileira vigente. 
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Sobre o exposto, Domingues Filho (2007) enfatiza que 
para fazer uma sociedade avançar em democracia, su-
põe-se a realização do interesse público. Contudo, não 
se pode acreditar que o governo irá, certamente, ter êxito 
onde o mercado fracassar. Por outro lado, o Estado, nor-
malmente, é submetido a pressões sempre maiores, no 
sentido de conceber serviços públicos de forma cada vez 
mais extensas, dentre eles, a educação.

Assim, enquanto que em sociedades mais desenvolvi-
das do ponto de vista econômico e, usualmente, cultural 
e social a população teve acesso à educação, um direi-
to social primordial para a garantia dos demais direitos, 
muito mais cedo, em países da América Latina, como o 
Brasil, a educação do povo foi tardia e precária. Dessa 
forma, não temos a grande massa da população ciente 
de seus direitos, inclusive os políticos. Por conseguinte, 
a democracia, no sentido de exercício do poder pelo povo, 
ainda é muito frágil nas sociedades cujos cidadãos foram 
alijados historicamente de seus direitos sociais, como a 
educação (MACÊDO, 2011).

Quando pensamos mais especificamente nas políti-
cas para a Educação Profissional desenvolvidas pelo Es-
tado brasileiro, refletimos sobre questões complexas da 
atualidade, como, por exemplo, as bases políticas, teóri-
cas e ideológicas que dão sustentação às ações governa-
mentais que objetivam a formação da classe trabalhadora 
deste país.

No século XXI, as alternativas de formação da juven-
tude do Brasil por meio de uma educação de qualidade 
para o jovem do Ensino Médio público parecem se dire-
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cionar para o trabalho e a obtenção de uma certificação 
– apenas – como esperança de melhorias de qualidade de 
vida e condições de sobrevivência, inserção social e au-
torrealização (COSTA; GAMBOA, 2012).

À educação, atribui-se quase sempre o discurso re-
formador das crises da humanidade, como se não fossem 
os problemas gerados pelas tensões econômico-sociais 
do capitalismo exacerbado os responsáveis pela ordem 
econômico-social vigente. Entretanto, em vez de formar 
o jovem atual para a luta contra a desigualdade social, 
a escola de classes segrega, na ideologia de uma escola 
única e democrática, uma realidade que existe apenas 
para a minoria que utiliza seus critérios de escolha para 
o sucesso em detrimento dos filhos das classes desfavo-
recidas (Ibidem).

Ainda no início do século XXI, as principais ações no 
campo da educação efetivadas quando Luiz Inácio Lula 
da Silva assumiu a presidência do Brasil, em 2003, foram 
a mudança para o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (FUNDEB), o lançamento do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) com o Plano de Me-
tas Compromisso Todos pela Educação e o seu principal 
instrumento de avaliação: o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) (LISBOA; GANZELI, 2012).

Diante desse contexto, no âmbito da Educação Pro-
fissional brasileira, medidas adotadas por Lula foram a 
revogação do Decreto nº 2.208/1997, que havia instituí-
do a separação entre a Educação Profissional e a Educa-
ção Básica, e o redirecionamento dos recursos do Progra-
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ma de Expansão da Educação Profissional (PROEP), que 
fomenta a oferta de cursos técnicos por meio de parcerias 
entre a gestão dos poderes políticos estaduais e federais 
e a sociedade civil (MOURA, 2013). Com isso e  a institui-
ção do Decreto nº 5.154/2004, as políticas públicas para 
a Educação Profissional articuladas à Educação Básica 
tornaram-se mais coerentes com o projeto de desenvol-
vimento nacional que contestava o capitalismo em suas 
bases neoliberais. A possibilidade de integração da Edu-
cação Profissional à educação básica voltou a existir, o 
que é fundamental para a formação de bases científicas, 
culturais, tecnológicas e profissionais dos sujeitos. Hou-
ve também a retomada da expansão da Rede Federal de 
EPCT com a instituição, em 2008, dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia para a oferta da edu-
cação profissional de nível médio, dentre outros níveis de 
ensino (LIMA et al., 2015).

Sendo assim, o Decreto nº 5.154/2004 
permitiu a estruturação de três for-
mas de articulação entre o ensino 
médio e a educação profissional téc-
nica: a forma integrada, oferecida 
apenas para quem já tenha concluí-
do o ensino fundamental; a conco-
mitante, oferecida tanto para quem 
já tenha concluído o ensino funda-
mental quanto para quem já tenha 
o ensino médio com matrícula dife-
rente para cada curso; e a subse-
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quente, oferecida apenas aos que já 
concluíram o ensino médio (BRASIL, 
2004a).

Além disso, Vasconcelos e Amorim (2015, p. 4, grifo 
do autor) destacam:

no que concerne especificamente às 
demandas do ensino técnico-profis-
sional de nível médio, uma das mais 
significativas mudanças ocorridas na 
gestão lulista diz respeito ao modelo 
de ensino técnico-médio integrado. 
Muito embora o decreto 5.154/2004 
tenha criado o referido modelo de en-
sino “integrado” que essencialmente 
resgatou a antiga relação entre ensi-
no médio e profissional, também de 
forma paradoxal possibilitou a sobre-
vivência do modelo “concomitante” 
anteriormente criado no governo de 
FHC e outras modalidades de ensino 
profissionalizante. 

Assim, ocorreu um descompasso perigoso com os an-
seios de formação do educando quanto à formação hu-
mana integral em virtude da possibilidade de dissociação 
entre os conteúdos inerentes à educação propedêutica e 
a formação profissional, de modo a viabilizar fragmenta-
ções que fragilizam esse processo formativo.
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Também foi empreendida pelo governo Lula a expan-
são do ensino superior, com a criação e a ampliação dos 
campi universitários, e a criação de políticas educacio-
nais compensatórias, tais como o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (Projovem) e o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), geralmente destinadas a parcelas da popula-
ção em condição de vulnerabilidade social (Ibidem).

Mesmo com o retorno da possibilidade de integração, 
a dualidade na formação educacional geral ainda persis-
tia, pois, como afirma Poulantzas (1980, p. 216):

as disposições tomadas pelo Esta-
do no ensino e na formação em ge-
ral da força de trabalho, em vista da 
qualificação-desqualificação desta 
força são, ao mesmo tempo, marca-
das pela acentuação da divisão tra-
balho manual-trabalho intelectual, 
em toda dimensão político-ideológica 
dessa divisão: o que visa a aumen-
tar as separações no seio das clas-
ses populares (empregados, quadros 
médios, técnicos, operários).

Nesse ambiente contraditório, foi dado um destaque 
especial à Educação Profissional com a redação da Lei nº 
11.741, 16 de julho de 2008, que promoveu alterações na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ca-
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racterizando-a como uma modalidade educacional articu-
lada com as diferentes formas de educação, o trabalho, a 
ciência e a tecnologia, conduzindo o cidadão trabalhador 
ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva” (BRASIL, 2008a). Entretanto, há de se ressaltar 
que essa lei, conforme consta no Art. 40 da LDB, estabe-
leceu que: “A educação profissional será desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou por diferentes estraté-
gias de educação continuada, em instituições especializa-
das ou no ambiente de trabalho” (Ibidem). 

Portanto, um dos eixos das políticas governamentais 
dos anos 2000 foi centrado na expansão da educação pro-
fissional integrada à educação básica, sendo viabilizada, 
tanto pelo investimento direto do governo, por meio das 
instituições federais, quanto pelos recursos repassados 
aos governos estaduais (LIMA et al., 2015). Dessa forma, 
o cenário da Educação Profissional recebeu atenção ím-
par, com o governo Lula, desde a criação das primeiras 
escolas em 1909 (BREZINSKI; AGUILAR, 2012). 

Apesar dos avanços no cenário da educação brasi-
leira a partir dessas mudanças, o arcabouço neoliberal 
que servia de base para as políticas educacionais do país 
permaneceu inalterado (LISBOA; GANZELI, 2012), pois, 
como relata Moura (2013), o governo do ex-presidente 
Lula ratificou a adoção do Estado mínimo para as políti-
cas sociais ao priorizar a seara econômica, norteada pelo 
pensamento neoliberal, na medida em que destinou, em 
seu primeiro mandato, cerca de 35% do orçamento da 
União para pagamento de juros e amortizações da dívi-
da pública. Tal modelo impediu o investimento nas áreas 
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sociais e, no caso brasileiro, teve como solução o estabe-
lecimento de parcerias público-privadas e a privatização 
direta.

A tendência do neodesenvolvimentismo iniciada no 
segundo governo de Lula (2007-2010), que se manteve 
no primeiro mandato do governo de Dilma Vana Rous-
seff (2011-2014), contribuiu para criar novas demandas 
relacionadas à formação profissional para o atendimento 
do setor produtivo nacional (VASCONCELOS; AMORIM, 
2015).

Assim, ao governo de Dilma Rousseff coube a tarefa 
de dinamizar a expansão da oferta da educação profis-
sional para além da ampliação da Rede Federal de EPCT, 
acionando mais uma vez mecanismos de aglutinação de 
diversos atores sociais via sistema de parcerias, daí re-
sultando, em especial, o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), cujas bases 
foram lançadas logo no início de seu primeiro mandato, 
em fevereiro de 2011, com previsão, além da oferta pú-
blica, de bolsas para cursos técnicos em escolas priva-
das e financiamento estudantil (Ibidem).

Dessa maneira, conforme Marcelo Lima (2012), a 
educação profissional no Brasil no governo Dilma des-
tinou parte do fundo público, por meio de bolsas de es-
tudo, para o setor privado e o Sistema S que, conforme 
Manfredi (2002, p. 179), “[...] configura-se como uma 
rede de Educação Profissional paraestatal, organizada 
e gerenciada pelos órgãos sindicais (confederações e fe-
derações) de representação empresarial”. Além disso, o 
Pronatec não resolve a questão do investimento com o 
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pessoal da educação profissional pública ligada, sobre-
tudo, aos Institutos Federais, pois os incluiu de modo 
precário na atuação em ações de formação. Nessa pers-
pectiva, a expansão da Rede Federal de EPCT e o acesso 
ao ensino médio como direito social está ameaçado por 
uma estratégia privatizante e mercantil de atendimento 
às demandas econômicas e pressões sociais por mais 
vagas no ensino técnico. Por conseguinte,

sem garantir o acesso universal e 
gratuito à Educação Básica com a 
opção da profissionalização em nível 
técnico e superior, o Estado brasi-
leiro, pressionado pelo crescimento 
econômico e pela demanda social, 
busca fazer a formação profissional 
para o mercado via a formação do 
mercado da formação por meio do 
financiamento público utilizando o 
mecanismo das bolsas de estudo. 
(LIMA M., 2012, p. 89).

A partir dessa conjuntura, cujo aprofundamento da 
crise do capital que acaba por asseverar o componente 
neoliberal da frente de coalizão que constitui o centro 
de poder desse governo, as mudanças do governo Dilma 
acabaram por gerar uma contradição entre a criação de 
direitos e sua antítese, que é a mercantilização de servi-
ços que deveriam ter oferta pública, universal, gratuita e 
de qualidade (Ibidem).
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Realizando uma análise desse período, Marcelo Lima 
(2012) afirmou que, no horizonte do governo Dilma, era 
aparente o risco de um distanciamento da nova gestão 
em relação à estratégia de reestruturação do Estado, ain-
da incipiente nos governos Lula, na direção da conso-
lidação do direito à educação profissional de qualidade 
social para os jovens brasileiros durante a escolarização 
no nível médio.

Contudo, algumas das conjecturas de seu governo 
não puderam ser comprovadas, pois Dilma, reeleita em 
outubro de 2014, não chegou a concluir seu segundo 
mandato, tendo em vista que foi removida de forma de-
finitiva do poder em 31 de agosto de 2016 pelo Senado, 
que confirmou seu impeachment. Com o resultado, Mi-
chel Temer, interino desde 12 de maio de 2016, assumiu 
a presidência da República de forma definitiva até 2018 
(SENADO..., 2016).

Por fim, acreditamos que o acesso à educação, pre-
sente constitucionalmente como direito de todos e dever 
do Estado e da família (BRASIL, 1988), independente-
mente do governo, perpassa pela obrigatoriedade estatal 
de assegurar, por meio de recursos públicos, que todos os 
estudantes possuam as mesmas condições de conclusão, 
visto que os de baixo poder aquisitivo se encontram em 
desvantagem, concedendo-lhes as mesmas prerrogativas, 
como o acesso básico a sua sobrevivência, incluindo a 
alimentação, pois apenas a gratuidade do sistema públi-
co de ensino não garante aos que nele ingressa a certeza 
da permanência e da conclusão de seus estudos. Dessa 
forma, também entendemos que
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se é responsabilidade do Estado pro-
ver Educação Pública, garantindo o 
acesso e permanência do aluno na 
escola, consequentemente faz parte 
da sua competência dotar o sistema 
de infraestutura necessária para que 
seja assegurada a efetivação deste 
direito. (ALMEIDA, 2012, p. 125).

Seguindo nossa explanação, passaremos ao tópico 
a seguir no qual iremos contextualizar como a alimen-
tação vem sendo abordada em âmbito nacional e inter-
nacional.

A ALIMENTAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA SOCIAL

A alimentação consta como direito humano univer-
sal em documento internacional proclamado pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, emitido em 10 de dezem-
bro de 1948, cujo Art. 25 dispõe:

todo ser humano tem direito a um 
padrão de vida capaz de assegurar 
a si e a sua família saúde e bem-es-
tar, inclusive alimentação, vestuá-
rio, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de de-
semprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos 
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meios de subsistência fora de seu 
controle (NAÇÕES UNIDAS, 1948, p. 
4, grifo nosso).

De modo semelhante, a alimentação também compõe 
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC) adotado também na Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, no 
qual os Estados Membros reconhecem que, em conformi-
dade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
o ideal do ser humano livre da miséria não pode ser rea-
lizado a menos que se criem as condições que permitam 
a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e 
culturais, assim como de seus direitos civis e políticos. 
Dessa forma, consta no Art. 11: 

§1. Os Estados-partes no presente 
Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado 
para si próprio e para sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta 
e moradia adequadas, assim como 
uma melhoria contínua de suas con-
dições de vida. Os Estados-partes 
tomarão medidas apropriadas para 
assegurar a consecução desse direi-
to, reconhecendo, nesse sentido, a 
importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre con-
sentimento.
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§2. Os Estados-partes no presente 
Pacto, reconhecendo o direito 
fundamental de toda pessoa de estar 
protegida contra a fome, adotarão, 
individualmente e mediante coope-
ração internacional, as medidas, in-
clusive programas concretos, que se 
façam necessários para:

1. Melhorar os métodos de produ-
ção, conservação e distribuição de 
gêneros alimentícios pela plena uti-
lização dos conhecimentos técnicos 
e científicos, pela difusão de princí-
pios de educação nutricional e pelo 
aperfeiçoamento ou reforma dos re-
gimes agrários, de maneira que se 
assegurem a exploração e a utili-
zação mais eficazes dos recursos 
naturais.

2. Assegurar uma repartição equi-
tativa dos recursos alimentícios 
mundiais em relação às necessida-
des, levando-se em conta os proble-
mas tanto dos países importadores 
quanto dos exportadores de gêneros 
alimentícios (PIDESC, 1966, p. 5 e 6, 
grifo nosso).
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O Brasil depositou uma Carta de Adesão ao PIDESC 
em 24 de janeiro de 1992, incorporando-o à legislação 
nacional como apenso ao Decreto nº 591, de 6 de julho de 
1992, e ratificando que esse dispositivo será executado e 
cumprido tão inteiramente como nele se contém (BRASIL, 
1992).

Conforme o Pacto, os Estados Partes se comprome-
teram a apresentar relatórios à ONU sobre as medidas 
que tenham adotado e sobre o progresso realizado, com 
o objetivo de assegurar a observância dos direitos reco-
nhecidos (PIDESC, 1966). Em relatório brasileiro ava-
liado em 2009, o Conselho Econômico e Social da ONU 
destacou, dentre os aspectos positivos, o PNAE (NACIO-
NES UNIDAS, 2009), reconhecido pelo Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) como 
uma Política Pública de Acesso à Alimentação Adequada 
(CONSEA, 2010).

Consta no Comentário Geral nº 12 do Comitê de Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissa-
riado de Direitos Humanos da ONU, ao realizar uma me-
lhor definição dos direitos relativos à alimentação do Art. 
11 do PIDESC, que o 

direito à alimentação adequada rea-
liza-se quando cada homem, mulher 
e criança, sozinho ou em companhia 
de outros, tem acesso físico e econô-
mico, ininterruptamente, à alimen-
tação adequada ou aos meios para 
sua obtenção. O direito à alimenta-
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ção adequada não deverá, portanto, 
ser interpretado em um sentido es-
trito ou restritivo, que o equaciona 
em termos de um pacote mínimo de 
calorias, proteínas e outros nutrien-
tes específicos. (ONU, 1999, p. 2).

Ainda segundo interpretação do Comentário Geral 
nº 12, cada Estado é obrigado a assegurar que sua po-
pulação tenha acesso à quantidade mínima essencial de 
alimento que seja suficiente, nutricionalmente adequa-
da e segura para garantir que estejam livres da fome, e 
afirma que qualquer pessoa ou grupo que seja vítima de 
uma violação ao direito à alimentação adequada deve ter 
acesso à reparação judicial efetiva ou a outro corretivo 
apropriado, tanto em termos nacionais como em termos 
internacionais (ONU, 1999).

Ademais, a sustentabilidade dos sistemas alimenta-
res foi discutida por organizações da sociedade civil de 
todo o mundo no primeiro Fórum Mundial sobre a Segu-
rança Alimentar (FMSA) que ocorreu em Havana, Cuba, 
em 2001. Durante esse evento, reforçou-se a necessidade 
do estabelecimento de políticas públicas com foco na con-
quista da soberania alimentar, expressão que foi definida 
como sendo

[...] o direito dos povos de definir suas 
próprias políticas e estratégias sus-
tentáveis   de produção, distribuição 
e consumo de alimentos que garan-
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tam o direito à alimentação de toda 
a população, com base na pequena 
e média produção, respeitando suas 
próprias culturas e a diversidade 
dos modos campesinos, pesqueiro e 
indígena de produção agrícola, co-
mercialização e gestão dos espaços 
rurais, nos quais as mulheres de-
sempenham um papel fundamental. 
(FORO MUNDIAL SOBRE SOBERA-
NÍA ALIMENTARIA, 2001, p. 4, tra-
dução nossa).

Avançando ainda mais na proposta de ligação entre 
alimentação e Direitos Humanos, o Conselho da Food and 
Agriculture Organization (FAO) aprovou em 2004 a suges-
tão de apresentar aos países as Diretrizes Voluntárias em 
apoio à realização progressiva do direito à alimentação 
adequada no contexto da segurança alimentar nacional, 
demonstrando que a realização dos direitos humanos é 
fundamental para a efetividade de programas e políticas 
de diversas áreas como economia, comércio, educação, 
alimentação e nutrição (FAO, 2015).

Além dos foros mencionados, é importante referir a 
Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de 
São José da Costa Rica, de 1969, que foi ratificado pelo 
Brasil em 1992, no qual o país reconhece como obriga-
tória de pleno direito a competência da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos sobre todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação da convenção supracitada. 
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Também a Conferência Mundial da Alimentação de 1974, 
na qual houve participação do Brasil, cujo resultado foi a 
Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da 
Desnutrição com o compromisso de erradicação da fome 
no espaço de dez anos, mas que não se concretizou (NAS-
CIMENTO, 2009).

Ainda sobre o tema, alguns outros documentos inter-
nacionais importantes foram o Protocolo Adicional à Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos na área de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988), a Confe-
rência Internacional sobre Nutrição (1992), a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos (1993), a Cúpula Mun-
dial da Alimentação (1996), a Cúpula do Milênio (2000) e, 
mais recentemente, a Cúpula Mundial sobre Segurança 
Alimentar e Nutricional (2009) que solicitou a erradica-
ção completa da fome até 2025 além do credenciamento 
do Comitê de Segurança Alimentar (e Nutricional) como 
principal locus da ONU para o debate e proposições rela-
tivas à segurança alimentar e nutricional, mediante um 
funcionamento participativo que inclua a sociedade civil 
(Ibidem).

Assim, percebemos como o “direito humano à alimen-
tação adequada é de importância crucial para a fruição 
de todos os direitos” (ONU, 1999, p. 1) e é reconhecido e 
abordado em vários documentos internacionais. De modo 
semelhante, na legislação nacional essa temática tam-
bém é contemplada.

Em 1985, o Ministério da Agricultura usou o conceito 
de segurança alimentar para mobilizar a sociedade civil 
e as autoridades públicas para a gravidade do problema 
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brasileiro do desabastecimento e desnutrição. A Política 
Nacional de Segurança Alimentar previa um Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar dirigido pelo Presiden-
te da República e composto por ministros de Estado e 
representantes da sociedade civil. Em 1986, houve a I 
Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (como 
desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde), 
significando um marco na evolução do conceito de se-
gurança alimentar, que evolui para a denominação atual 
(COLUCCI; TONIN, 2008).

A Constituição Federal Brasileira de 1988, após a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 4 de feve-
reiro de 2010, incluiu a alimentação dentre os direitos so-
ciais nacionais presentes no Art. 6º (BRASIL, 2010b). Além 
dessa alteração, a alimentação também é um direito dos 
alunos da educação básica presente tanto no Art. 208, in-
ciso VII, da carta magna, quanto no Art. 4º, inciso VIII, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que 
garantem o “[...] atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suple-
mentares de material didático escolar, transporte, alimen-
tação e assistência à saúde [...]” (BRASIL, 2009a, 2013c). 

Ademais, o Art. 227 da Constituição apresenta que 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação 
[...]” (BRASIL, 2010c). A redação desse dispositivo, inclusi-
ve, muito se assemelha ao Art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (BRASIL, 1990).
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A partir de 2003, a fome voltou a integrar as priori-
dades do governo federal. O ex-presidente Lula lançou 
o Programa Fome Zero, que articulava várias iniciativas 
governamentais e não governamentais voltadas para a 
promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) (VALENTE; BEGHIN, 2006). O Fome Zero, que 
se propunha à integração de várias políticas públicas, 
compostas por 33 programas, dentre eles, a Alimenta-
ção Escolar, interferiu diretamente no paradigma do 
PNAE (PEIXINHO, 2011).

Com redação conjunta dos Ministérios da Saúde e da 
Educação, a Portaria Interministerial nº 1.010, de 8 de 
maio de 2006, instituiu as diretrizes para a Promoção 
da Alimentação Saudável nas Escolas de educação in-
fantil, ensino fundamental e médio das redes públicas e 
privadas, em âmbito nacional. No documento, dentre as 
razões expressas para o desenvolvimento de ações que 
promovam e garantam a adoção de práticas alimentares 
mais saudáveis no ambiente escolar estão: a desnutrição 
entre crianças e adultos, que agrava o quadro de pre-
valência de doenças infecciosas; o aumento das doenças 
crônicas não transmissíveis, com ênfase no excesso de 
peso e obesidade; a predominância de uma alimentação 
desbalanceada no padrão alimentar do brasileiro; a ne-
cessidade de fomentar mudanças socioambientais, em 
nível coletivo, para favorecer as escolhas saudáveis no 
nível individual; a necessidade do monitoramento da si-
tuação alimentar e nutricional da população brasileira, 
destacando as crianças e jovens como os grupos de maior 
risco; a importância assumida pelo setor da Educação 



63

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

para com os esforços de mudanças das condições edu-
cacionais e sociais; a necessidade da responsabilidade 
compartilhada entre sociedade, setor produtivo e setor 
público para a construção de modos de vida que tenham 
como objetivo central a promoção da saúde e a prevenção 
das doenças; e o fato de a alimentação não se reduzir à 
questão puramente nutricional, mas ser um ato social, 
inserido em um contexto cultural (BRASIL, 2006b).

Nessa Portaria, também são considerados os objeti-
vos e dimensões do PNAE quanto à prioridade do respeito 
aos hábitos alimentares regionais e à vocação agrícola do 
município por meio do fomento ao desenvolvimento da 
economia local (Ibidem), sinalizando para o que viria a ser 
instituído com a obrigatoriedade de investimento de, no 
mínimo, 30% da verba descentralizada pelo FNDE para a 
aquisição de gêneros da agricultura familiar, de que fala-
remos adiante.

Convergindo para dispositivos atualmente expressos 
na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, do PNAE, a 
Portaria Interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006, 
considera que a alimentação no ambiente escolar pode 
e deve ter função pedagógica, devendo estar inserida no 
contexto curricular, pois reconhece a escola como um es-
paço propício à formação de hábitos saudáveis e à cons-
trução da cidadania, ao passo que admite o grande desa-
fio de incorporar nesse ambiente o tema da alimentação e 
nutrição, com ênfase na alimentação saudável e na pro-
moção da saúde. Ademais, elenca que, para a consecu-
ção da alimentação saudável no ambiente escolar, deve 
haver a sensibilização e a capacitação dos profissionais 
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envolvidos com a alimentação para que se produzam e 
se ofereçam alimentos mais saudáveis, além da incorpo-
ração do tema alimentação saudável no projeto político 
pedagógico, perpassando por todas as áreas de estudo e 
propiciando experiências no cotidiano das atividades es-
colares (Ibidem).

Além disso, as ações de EAN, que também passaram 
a ser contempladas na Resolução FNDE nº 26, de 17 
de junho de 2013, considerando os hábitos alimentares 
como expressão de manifestações culturais, regionais e 
nacionais, são um dos eixos prioritários na promoção da 
alimentação saudável nas escolas (Ibidem).

Por fim, essa Portaria define que “[...] a avaliação de 
impacto da alimentação saudável no ambiente escolar 
deva contemplar a análise de seus efeitos a curto, médio 
e longo prazos [...]” (Ibidem, p. 3). No entanto, como mos-
traremos na seção a respeito do PNAE, uma única avalia-
ção do programa foi realizada pelo MEC no ano de 2004.

Sancionada pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (LOSAN) estabeleceu a criação do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e incorpo-
rou à legislação nacional, em seu Art. 3º, a segurança 
alimentar e nutricional como a:

realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a ali-
mentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o aces-
so a outras necessidades essenciais, 
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tendo como base práticas alimenta-
res promotoras de saúde que respei-
tem a diversidade cultural e que se-
jam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 
2006a).

Nessa perspectiva, o CONSEA reforça que o conceito 
de segurança alimentar e nutricional construído no Bra-
sil vai além da garantia dos aportes calóricos per capita 
para que a população se livre da fome: “O nosso concei-
to incorpora a noção da soberania alimentar, do direito 
humano, da alimentação adequada e segurança do pon-
to de vista sanitário e químico, da diversidade cultural e 
territorial e da sustentabilidade ambiental, econômica e 
social” (CONSEA, 2010, p. 217). Belik (2016) salienta que 
essa definição incorpora aspectos não somente ligados à 
oferta, mas também ao acesso aos alimentos, agrupando 
à refeição aspectos ligados à sustentabilidade da produ-
ção e à manutenção dos hábitos de consumo de cada gru-
po populacional específico. Como veremos adiante, essas 
concepções estão presentes na Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, do PNAE.

Segundo relatório da FAO de 2014, os esforços que 
começaram em 2003 resultaram em políticas que efetiva-
mente reduziram a pobreza e a fome no Brasil. Entre os 
anos de 2000-2002 e 2004-2006, a taxa de subnutrição 
no Brasil caiu de 10,7% para menos de 5%. A pobreza 
caiu de 24,3% para 8,4% entre 2001 e 2012 enquanto a 
pobreza extrema caiu de 14% para 3,5%. De 2001 para 



66

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

2012, a renda dos 20% mais pobres da população cres-
ceu três vezes mais do que a dos 20% mais ricos. Além 
disso, esse documento afirma que o PNAE é um dos pila-
res da política de SAN brasileira (FAO, 2014).

Dessa forma, é percebida a importância que a legis-
lação nacional também dá à alimentação para a garantia 
do acesso à saúde, à dignidade e a melhores condições de 
vida ao cidadão.

Entretanto, é necessário reconhecer como esse cená-
rio foi construído em nosso país:

nunca é demais enfatizar que a pro-
gressiva incorporação das temáticas 
da SAN e do DHAA na agenda políti-
ca do Brasil é resultado tanto da rea-
lização de ações concretas por parte 
dos governos e de organizações da 
sociedade civil, como de uma perma-
nente tensão entre Estado e socie-
dade nessa área. Ao longo do tempo, 
pressionados pelas demandas so-
ciais e pelo acúmulo de lutas em prol 
do tema em diversas partes do país, 
os governos – em especial, o federal 
– foram, paulatinamente, delineando 
aquilo que conforma o atual conjun-
to de iniciativas brasileiras – algu-
mas mais institucionalizadas do que 
outras, porém não menos importan-
tes. De forma gradual, os conceitos 
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e as medidas implementadas foram 
sendo discutidos, aperfeiçoados e 
pactuados. (VALENTE; BEGHIN, 
2006, p. 14-15).

Portanto, Valente e Beghin (2006) identificam a mul-
tiplicidade de fatores que integram o atual quadro brasi-
leiro de promoção e de enfrentamento das questões rela-
tivas à SAN e ao DHAA, não bastando a atuação isolada 
de apenas uma instituição e/ou medida para que seja 
surtido o efeito desejado. Assim, os avanços percebidos 
no Brasil foram proporcionados por meio de uma dinâ-
mica integradora inédita, ainda que em processo de con-
solidação.

Então, diante da compreensão de que o PNAE se arti-
cula com o emergente direito alimentar e com princípios 
que regem a educação brasileira, especialmente a igual-
dade de condições para o acesso e a permanência na es-
cola e a oferta de padrões de qualidade na educação, de 
acordo com Bittencourt (2007), consideramos necessário 
compreender as concepções que regem sua formulação e 
condução enquanto política educacional. Além disso, de 
acordo com Sigman et al. (2014), a nutrição é um dos as-
pectos fisiológicos da aprendizagem humana. Esses au-
tores até postulam que, independentemente dos métodos 
pedagógicos empregados, uma nutrição inadequada irá 
dificultar a aprendizagem.

Em contrapartida, Moysés e Collares (1995) enfati-
zam que a alimentação escolar não tem como objetivo 
resolver o problema da desnutrição nem do fracasso es-



68

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

colar, pois ambos são graves e demandam políticas públi-
cas adequadas. No entanto, a alimentação pode amenizar 
a fome de algumas horas e contribuir para um melhor 
aprendizado.

Ademais, a discussão neste segundo capítulo tam-
bém versa sobre o PNAE desde seu contexto histórico de 
criação até a atualidade. Além disso, são analisadas as 
formas de implementação do programa nos locais da pes-
quisa, o IFRN e o IFSULDEMINAS, a partir dos documen-
tos institucionais.

Assim, por compreendermos que a alimentação é con-
dição sine qua non para a aprendizagem escolar, produzi-
mos o item a seguir na intenção de desvelar os aspectos 
históricos, sociopolíticos e econômicos que permearam as 
diversas fases da história da implementação da política 
de alimentação escolar no Brasil para além das explícitas 
nos documentos oficiais.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROGRAMA

Remonta a 26 de setembro de 1922 a instituição de 
portaria para o fornecimento de alimentação aos alunos 
das escolas de artífices (BRASIL, 1922). Conforme Soares 
(1982), essa medida foi adotada como uma das soluções 
para o problema da grande evasão de aprendizes.

Nos anos de 1930, as precárias condições de vida da 
classe trabalhadora foram amplamente denunciadas. Em 
1932, Josué de Castro, que foi escritor, médico, profes-
sor, parlamentar, embaixador e presidente da FAO e in-
dicado duas vezes para o Nobel da Paz ao realizar um 
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estudo com as famílias operárias em Recife, observou que 
o consumo alimentar, à base de açúcar, café, charque, 
farinha, feijão e pão, fornecia apenas cerca de 1.645 kcal, 
custava em torno de 71,6% do valor do salário, era pobre 
em vitaminas e minerais e gerava alta mortalidade e bai-
xa esperança de vida. O perfil epidemiológico nutricional 
se caracterizava pela elevada ocorrência de doenças nu-
tricionais relacionadas à miséria, à pobreza e ao atraso 
econômico, representadas pela desnutrição energético-
-proteica e pelas carências nutricionais específicas como 
as deficiências de vitamina A, de ferro e de iodo (VAS-
CONCELOS, 2005).

Também por volta de 1930 teve início no Brasil a 
preocupação governamental com a alimentação escolar 
por influência de um grupo de nutrólogos sociais, dentre 
eles, Josué de Castro (RODRIGUES, 2004).

Foi nesse contexto que os primeiros instrumentos es-
pecíficos de política social de alimentação e nutrição fo-
ram instituídos ao longo da Ditadura Vargas (1937-1945) 
(VASCONCELOS, 2005), inaugurando um período de in-
tervenções públicas federais no abastecimento com a re-
gulação dos preços e o controle da oferta (BELIK; SILVA; 
TAKAGI, 2001), pois passou a ser reconhecida a associa-
ção da subnutrição à pobreza extrema, à práticas alimen-
tares indevidas e à serviços de saúde inadequados, e que 
somente a correção desses determinantes poderia levar a 
uma solução definitiva (SILVA, A., 1995).

Como parte de sua política trabalhista, o Governo 
Vargas tomou duas medidas que deveriam ter influência 
na alimentação da classe trabalhadora: a instituição do 
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salário mínimo, que pretendia satisfazer as necessidades 
do trabalhador e de sua família, e a criação do Serviço 
de Alimentação da Previdência Social (Saps), em 1940, 
com os objetivos de promover a instalação de refeitórios 
em empresas maiores, fornecer refeições nas menores, 
vender alimentos a preço de custo a trabalhadores com 
família numerosa, proporcionar educação alimentar, for-
mar pessoal técnico especializado e apoiar pesquisas so-
bre alimentos e situação alimentar da população. O Saps 
se expandiu mais no Rio de Janeiro onde, em 1945, man-
tinha seis restaurantes populares e fiscalizava 42, dis-
tribuía refeições quentes em caminhões térmicos a mais 
de 50 firmas e oferecia um programa de desjejum esco-
lar com refeições à base de leite, frutas e pão, somando 
450 kcal (SILVA, A., 1995). Assim, podemos afirmar que 
a oferta do desjejum escolar, por meio do Saps, foi o em-
brião para a criação do programa que hoje conhecemos 
como PNAE.

Muito provavelmente, o flagelo social da fome, que já 
era presente há muito tempo nos países pobres, encon-
trou no cenário internacional o momento propício para 
adquirir visibilidade, pois, ainda na década de 1930, o 
Estado de bem-estar social, Estado-providência ou Welfa-
re State ganhava força nos países de capitalismo avança-
do (HARVEY, 1993), como discorremos na discussão ante-
rior que fizemos sobre Estado. Um marco desse período foi 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento 
elaborado por representantes da ONU, que incluiu os di-
reitos ao trabalho, à alimentação e à educação (NAÇÕES 
UNIDAS, 1948), como também discutimos previamente.
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O segundo regime de acumulação e regulação social, 
correspondente ao período fordista, imprimiu um novo 
padrão na produção de alimentos, conforme descrito na 
teoria regulacionista proposta por Friedmann e McMi-
chael (1989), a qual especifica a história política do ca-
pitalismo entendida a partir da perspectiva da alimenta-
ção, ressaltando as relações sistêmicas entre as dietas 
alimentares e os fenômenos econômicos, sociais e políti-
cos a nível global, que resultaram na formação dos Esta-
dos Nacionais no século XIX e na expansão mundial das 
relações capitalistas, com a consequente construção de 
um sistema agroalimentar mundial. Para melhor definir 
essa dinâmica, o estudo dos regimes alimentares, deli-
neado por periodizações amplas, identifica três períodos 
que correspondem a diferentes regimes de acumulação e 
regulação social. O chamado primeiro regime alimentar 
foi constituído no período final da hegemonia britânica 
(1870 - 1914). O segundo regime se estabeleceu no fi-
nal da década de 1940 e correspondeu ao período for-
dista centrado na hegemonia americana no Pós-Segunda 
Grande Guerra (1947 - 1973). Finalmente, o terceiro re-
gime alimentar, correspondente à atualidade, caracteri-
za-se como aquele em que a globalização financeira se 
estendeu ao âmbito da produção, tornando os capitais 
do sistema agroalimentar mais livres das regulações dos 
Estados nacionais para incluir ou excluir localidades, 
matérias-primas e força de trabalho, de acordo com sua 
conveniência.

Do plano Conjuntura Alimentar e Problemas de Nu-
trição no Brasil, elaborado em 1952, que abrangia inqué-
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ritos nutricionais, expansão da alimentação escolar, as-
sistência alimentar a adolescentes, programas regionais, 
enriquecimento de alimentos básicos e apoio à indústria 
de alimentos, sobreviveu apenas a campanha da meren-
da escolar sob o controle do Ministério da Educação a 
partir de 1955 (SILVA, A., 1995).

Foi nesse contexto que a alimentação escolar brasi-
leira foi instituída por meio do Decreto nº 37.106, de 31 
de março de 1955, que criou a CME vinculada ao então 
Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 1955). Esse 
dispositivo legal já previa a promoção de medidas para 
aquisição de alimentos mediante convênios com entida-
des internacionais.

Já em 1956, com a edição do Decreto n° 39.007, de 
11 de abril de 1956, houve a mudança de denominação 
para Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME) 
(BRASIL, 1956), com a intenção de promover o atendi-
mento em âmbito nacional. 

Nova mudança ocorreu, no ano de 1965, quando o 
nome da CNME foi alterado para Campanha Nacional de 
Alimentação Escolar (CNAE) pelo Decreto n° 56.886, de 
20 de setembro de 1965. A justificativa para a alteração 
constou no próprio decreto que afirmou que as ativida-
des da CNME vinham se desenvolvendo não só na dis-
tribuição de alimentos, mas em âmbito mais amplo de 
assistência e educação alimentar aos escolares em todo 
o território nacional. Assim, foi acrescida “[...] às suas 
finalidades a faculdade de estender seus programas de 
assistência e educação alimentar às instituições gratui-
tas de educação pré-primária, supletiva e de grau médio” 
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(BRASIL, 1965). A necessidade de se incluir a educação 
alimentar na legislação ratifica a indissociabilidade entre 
a oferta da alimentação e a ação educativa relacionada à 
nutrição inserida no contexto escolar.

Juntamente com outros programas assistencialistas, 
essa política social pública esteve intimamente articu-
lada às organizações internacionais de ajuda alimentar 
criadas depois da Segunda Guerra Mundial, tais como a 
FAO, o United Nations Children’s Found (UNICEF), a Uni-
ted States Agency for International Development (USAID), 
agência dos EUA, e o Programa Mundial de Alimentos 
(TRICHES, 2010). Segundo Vasconcelos (2005), esses 
instrumentos cumpriram um papel de atenuação dos 
conflitos sociais gerados pelo processo de exploração do 
trabalho que, em última instância, determinaria a produ-
ção e a reprodução da fome.

Os EUA, segundo Friedmann (2000), escoavam seus 
excedentes de produção por intermédio de assistência ali-
mentícia a outros países (dentre os quais o Brasil, que os 
distribuiu por meio de programas como o de Alimentação 
Escolar). Esses países aceitavam a assistência mesmo às 
custas dos setores agrícolas nativos, visando acelerar a 
disponibilidade de trabalhadores assalariados urbanos 
para o emprego industrial. Alberto Silva (1995, p. 88) ra-
tifica essas informações quando afirma que:

com o apoio do Fundo Internacional 
do Socorro à Infância, a campanha 
expandiu-se rapidamente a ponto 
de, em 1968, os dados oficiais re-
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gistrarem uma cobertura de 9,5 mi-
lhões de crianças correspondente a 
75% das matrículas no ensino fun-
damental, com a distribuição anual 
de mais de 50.000 toneladas de ali-
mentos. Destes, quase 50% eram 
doados através de World Food Pro-
gram e Food for Development.

Em relação à emergência de programas de assis-
tência alimentar como a CME, existem vários indícios 
que apontam que eles se constituíram em mecanismos 
de ampliação do mercado internacional de realização 
de mercadorias, pela busca em se padronizar hábitos 
e práticas alimentares de acordo com os interesses de 
acumulação do capital. A exemplo disso, podemos citar 
a introdução de leite em pó desengordurado por meio 
dos programas internacionais de ajuda alimentar. As 
ajudas não aconteciam em forma monetária porque essa 
poderia estimular a produção e o consumo locais de ali-
mentos básicos, mas na forma de valor de uso, por meio 
do escoamento do excedente de produção que não havia 
conseguido realizar-se em mercadoria ou transformar-
-se em capital (TRICHES, 2010). Podemos observar os 
princípios da forma de produção fordista, a partir da 
padronização/homogeneização de produtos e hábitos, e 
da globalização, pela busca por novos mercados consu-
midores estrangeiros.

Então houve, como explica Nogueira (2001), uma 
transformação dos serviços sociais em mercadorias, 
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uma mercantilização dos direitos sociais que represen-
tavam e asseguravam o mínimo para as pessoas.

A década de 1970 foi marcada pela transição de 
fornecedores de alimentos: verificou-se a diminuição 
da ajuda internacional, no que se referia à doação, ao 
mesmo tempo em que ocorria a ampliação da indústria 
nacional de alimentos, observando-se a participação de 
grandes grupos do ramo, como a Nutrimental, a Nutrí-
cia, a Toddy e a Coca-Cola (ARRUDA; ALMEIDA, 2005).

O PNAE, que passou a ter essa denominação a par-
tir de 1979, manteve centralizado o processo de aquisi-
ção de gêneros alimentícios até 1994. Devido a interes-
ses da indústria alimentícia, priorizou-se a distribuição 
de alimentos formulados e industrializados que eram 
comprados de um conjunto selecionado de algumas em-
presas por meio de licitação pública e distribuídos para 
todo o território nacional. A centralização absorveu o 
maior volume dos recursos financeiros do programa, 
afetando a sua operacionalização e a eficácia dos resul-
tados em virtude de um conjunto de distorções, como: 
sistemas complexos de fornecimento e armazenamento 
dos produtos, cartelização dos fornecedores, elevação 
dos custos da alimentação, entre outros (SPINELLI; CA-
NESQUI, 2002). Além disso, os alimentos servidos não 
condiziam com os hábitos alimentares dos alunos, o 
que acarretava baixa aceitabilidade, pois os cardápios 
eram padronizados e, muitas vezes, chegavam aos lo-
cais de destino já vencidos e impróprios para o consu-
mo, aumentando ainda mais o desperdício de recursos 
(TRICHES, 2010).
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Segundo Triches (2010), a valorização da própria co-
munidade, a qual priorizava a cultura alimentar inerente 
e transformava o que era industrializado e produzido em 
massa numa comida com sabor caseiro, passou a ser me-
lhor aprovada pela comunidade escolar.

Quanto ao cenário nacional do século XXI, de 2003 
a 2010, ao longo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 
houve um projeto de desenvolvimento nacional que con-
testava minimamente o capitalismo em suas bases neoli-
berais (LIMA et al., 2015).

Reconhecendo a importância do profissional de Nu-
trição para a condução de avanços no programa, em 
2003, o então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, 
convidou a nutricionista Albaneide Maria Lima Peixinho 
para assumir a Coordenação Geral do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (CGPAE) (PEIXINHO, 2011). Ao 
longo dos 13 anos em que coordenou o PNAE, Albanei-
de participou ativamente da mudança de paradigma do 
programa impresso pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, e pela Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, sobre as quais falaremos mais à frente.

Inserida nesse contexto, o governo federal realizou 
uma avaliação do PNAE em âmbito nacional, no ano de 
2004. O estudo, apesar de eminentemente quantitativo e 
sem promover análises mais aprofundadas dos achados, 
apontou dados importantes. Somente em 46,2% das es-
colas brasileiras que integravam o PNAE, o nutricionista 
era o principal responsável pela elaboração do cardápio 
da alimentação escolar. Também apenas em 57,4% dos 
estabelecimentos, os responsáveis pela alimentação esco-
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lar haviam recebido treinamento específico para o prepa-
ro dos alimentos entre os anos de 1999 e 2004. Além dis-
so, tão somente 38,3% das escolas informaram realizar 
atividades de EAN, dentre as quais, destacaram-se: aulas 
de bons hábitos alimentares (com 32,4% de respostas), 
combate ao desperdício de alimentos (26,9%), valorização 
de hábitos alimentares locais (19,4%) e cultivo de hortas 
e pomares (11%) (INEP, 2007).

Como conclusão, esse relatório do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) estabeleceu que algumas ações do programa neces-
sitariam ser intensificadas, como a capacitação dos res-
ponsáveis pela manipulação dos alimentos nas escolas, o 
estabelecimento de parceria com o Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN), o incentivo a cardápios com mais 
opções, considerando, inclusive, a diversidade alimentar 
e agrícola brasileira, e o fomento aos hábitos alimentares 
saudáveis por meio do maior consumo de legumes, ver-
duras e frutas e da promoção de projetos de educação 
alimentar para incentivar a inclusão dessa temática nos 
currículos escolares.

Em meio às análises contidas no documento anterior, 
o MEC ressaltou o reconhecimento dado ao programa, ao 
afirmar que “Por sua abrangência, tanto em número de 
escolas como de alunos beneficiados [...], e pelo volume 
de recursos envolvidos, o Pnae é justificadamente consi-
derado o principal programa de alimentação no Brasil” 
(INEP, 2007, p. 17).

Na perspectiva das políticas desse tipo de governo, 
conforme Vasconcelos e Amorim (2015, p. 2), “ao Estado 
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cabe a função de ocupar-se essencialmente da promoção 
de ‘políticas focais’, ou seja, a formulação de programas, 
projetos e campanhas, em que se une educação e assis-
tência social”. Por essa ótica, o fomento às ações do PNAE 
vai ao encontro do proposto.

Essas alterações no ideário político a partir dos anos 
2000, cujo centro das ações e programas foi construído a 
partir da política de Segurança Alimentar e Nutricional, 
permeada por questões de produção e consumo de ali-
mentos, promoveu mudanças no sentido de que,

nos últimos anos, o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE) 
tem sido foco de atenção política e 
acadêmica ao pretender ultrapassar 
sua concepção restrita e assistencia-
lista de “merenda” destinada a alunos 
pobres para um programa que procu-
ra garantir o direito à “alimentação” de 
qualidade para todos os alunos do en-
sino público (TRICHES; BACCARIN, 
2016, p. 89, grifo do autor).

Fruto dessa conjuntura, a sanção da Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento 
da alimentação escolar aos alunos da educação básica, 
trouxe novos avanços para o programa, como sua exten-
são para toda a rede pública de educação básica e a ga-
rantia de que, do total dos recursos financeiros repassa-
dos pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% de-
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verão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se 
os assentamentos da reforma agrária, as comunida-
des tradicionais indígenas e comunidades quilombolas 
(BRASIL, 2009c).

Ainda de acordo com essa lei, a aquisição dos gêne-
ros alimentícios poderá ser realizada dispensando-se o 
procedimento licitatório, desde que os preços sejam com-
patíveis com os vigentes no mercado local e observan-
do-se os princípios da administração pública, e os ali-
mentos atendam às exigências do controle de qualidade 
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria 
(Ibidem). Segundo Peixinho (2011), a compra de alimen-
tos da agricultura familiar retira da grande indústria um 
montante considerável de lucro por repassar um percen-
tual da aquisição dos produtos da alimentação escolar 
para pequenos agricultores distribuídos por todo país. 

A partir dessa norma, também fica valorizada a par-
ticipação do profissional de Nutrição como um dos ato-
res responsáveis pela execução eficiente da política de 
alimentação (Ibidem), cabendo a ele a responsabilidade 
técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito 
Federal, nos Municípios e nas escolas federais, além da 
elaboração dos cardápios nos quais deverão ser utiliza-
dos gêneros alimentícios básicos, respeitadas as referên-
cias nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a 
tradição alimentar da localidade, pautadas na sustenta-
bilidade e diversificação agrícola da região e na alimenta-
ção saudável e adequada (BRASIL, 2009c).
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Assim, em seu Art. 2º, estão elencadas as diretrizes 
da alimentação escolar (Ibidem):

I - o emprego da alimentação sau-
dável e adequada, compreendendo o 
uso de alimentos variados, seguros, 
que respeitem a cultura, as tradi-
ções e os hábitos alimentares sau-
dáveis, contribuindo para o cresci-
mento e o desenvolvimento dos alu-
nos e para a melhoria do rendimen-
to escolar, em conformidade com 
a sua faixa etária e seu estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam 
de atenção específica;

II - a inclusão da educação alimen-
tar e nutricional no processo de en-
sino e aprendizagem, que perpassa 
pelo currículo escolar, abordando o 
tema alimentação e nutrição e o de-
senvolvimento de práticas saudáveis 
de vida, na perspectiva da segurança 
alimentar e nutricional;

III - a universalidade do atendimento 
aos alunos matriculados na rede pú-
blica de educação básica;

IV - a participação da comunidade no 
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controle social, no acompanhamento 
das ações realizadas pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municí-
pios para garantir a oferta da alimen-
tação escolar saudável e adequada;

V - o apoio ao desenvolvimento sus-
tentável, com incentivos para a aqui-
sição de gêneros alimentícios diversi-
ficados, produzidos em âmbito local 
e preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelos empreendedores fa-
miliares rurais, priorizando as co-
munidades tradicionais indígenas e 
de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação esco-
lar, visando a garantir segurança 
alimentar e nutricional dos alunos, 
com acesso de forma igualitária, res-
peitando as diferenças biológicas en-
tre idades e condições de saúde dos 
alunos que necessitem de atenção 
específica e aqueles que se encon-
tram em vulnerabilidade social.

No dia 16 de julho de 2009, um mês após a sanção 
da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, o FNDE emitiu 
a Resolução nº 38/2009/FNDE/MEC (BRASIL, 2009b). 
Essa resolução apenas citou a chamada pública como 
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forma de aquisição de gêneros alimentícios da agricultu-
ra familiar e dos empreendedores familiares rurais, sem 
muitas informações. Até então, quando da emissão da lei, 
havia apenas a previsão da dispensa de licitação para a 
aquisição de gêneros da agricultura familiar. 

A Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que 
revogou a Resolução nº 38/2009/FNDE/MEC, veio para, 
dentre outros objetivos, regulamentar a dispensa do pro-
cedimento licitatório para aquisição dos gêneros alimen-
tícios diretamente da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural ou de suas organizações, garantindo 
que ela seja feita mediante prévia chamada pública, que 
é uma modalidade específica para esse tipo de compra 
do PNAE (BRASIL, 2013a). As diretrizes para a aquisição 
da agricultura familiar por meio de chamada pública vie-
ram somente a partir dessa Resolução. Assim, a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, dispôs sobre a alimenta-
ção escolar e a Resolução do FNDE nº 26, de 17 de junho 
de 2013, regulamentou alguns itens da lei.

Outro dispositivo legal, o Art. 29 da Resolução CD/
FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, estabeleceu que o preço 
de aquisição dos gêneros alimentícios do PNAE será de-
terminado pela Entidade Executora (EEx), com base na 
realização de pesquisa de preços de mercado, a partir do 
preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados 
em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa 
ordem, priorizando a feira do produtor da agricultura fa-
miliar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no 
edital de chamada pública, tais como despesas com fre-
te, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários 
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para o fornecimento do produto. Os preços de aquisição 
definidos pela EEx deverão constar na chamada pública 
e serão os preços pagos ao agricultor familiar, empreen-
dedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda 
do gênero alimentício. Na impossibilidade de realização 
de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou or-
gânicos, a EEx poderá acrescer aos preços desses produ-
tos em até 30% em relação aos preços estabelecidos para 
produtos convencionais (BRASIL, 2015).

Como vemos, para além dos objetivos iniciais de di-
minuir os índices de subnutrição infantil, atualmente, 
há o fomento da promoção das “[...] compras públicas 
para o desenvolvimento local, regional ou, ainda, para o 
desenvolvimento sustentável” (MORGAN; SONNINI, 2008 
apud TRICHES; BACCARIN, 2016, p. 90). Essa nova cir-
cunstância ensejou pesquisas interdisciplinares sobre o 
assunto (BADUE, 2007; MELO, 2006; PEIXINHO, 2011; 
PINTO et al., 2014; ROCHA et al., 2016; STOLARSKI, 
2005; TRICHES, 2010 e VANDRESEN, 2005) e ampliou o 
leque de estudos realizados até então.

Quanto ao cenário da agricultura familiar brasilei-
ra, o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE afirmou que 
ela emprega quase 75% da força de trabalho no campo e 
detém pouco menos de 85% dos estabelecimentos agro-
pecuários. Embora ocupe menos de 25% da área total, 
responde por 38% do valor da produção agropecuária 
nacional, sendo a grande responsável pela produção da 
maioria dos alimentos consumidos no Brasil. São qua-
se 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 50% 
de aves, 59% de suínos e 46% do milho, produtos im-
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portantes para garantir a segurança alimentar do país 
(DALBERTO, 2014). Mesmo ante a esses dados, segundo 
Belik (2016), a agricultura familiar é o segmento mais 
fragilizado do meio rural.

Mudanças que ocorreram na comercialização agrí-
cola promoveram a inserção da agricultura familiar no 
comércio de alimentos e tiveram como ponto de partida 
a introdução de dois programas públicos de compra: o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o PNAE. 
Esses programas viabilizaram o acesso a um grupo de 
agricultores que, até então, estava excluído dos mercados 
mais amplos, apenas produzindo em pequenas quantida-
des e comercializando por meio de atravessadores (BE-
LIK, 2016). Instituído em 2003, no âmbito do Programa 
Fome Zero, o PAA integra o SISAN e promove a compra de 
alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dis-
pensa de licitação. Esses alimentos são destinados a pes-
soas ou famílias em situação de insegurança alimentar e 
nutricional, a entidades de assistência social, a estoques 
públicos de alimentos e ao abastecimento da rede pública 
e filantrópica de ensino (BRASIL, 2012).

Conforme Belik (2016), em países com um grande con-
tingente de pobres, como é o caso do Brasil, o Estado tem 
papel preponderante na construção de mercados, em par-
ticular para a agricultura familiar, por meio de demandas 
induzidas pela ação governamental nas quais o atributo 
origem ou procedência da produção é preconizado.

Entretanto, Rocha et al. (2016) entendem que com-
prar da agricultura familiar vai além de uma obrigação 
legal, pois é uma forma de garantir uma alimentação de 



85

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

melhor qualidade aos discentes, desenvolver ações de EAN 
e, ainda, apoiar o desenvolvimento regional sustentável.

Tendo em vista que, conforme Sonnino et al. (2016), 
a comida é uma das arenas onde a sustentabilidade é 
mais discutida, o estímulo ao pensamento crítico acerca 
do papel do alimento e de suas implicações ambientais é 
necessário para que reflitamos acerca da retórica do eco-
logismo e da sustentabilidade que é propositalmente am-
bígua e está localizada em um espaço que é muito mais 
de conformação e de adaptação aos interesses do capital 
do que de uma ruptura em relação a essa forma hege-
mônica de produzir a existência humana. Nessa direção, 
Santos et al. (2011, p. 26), afirmam:

a sustentabilidade, portanto, adjeti-
va uma categoria há muito tempo de-
fendida pelo capitalismo, qual seja: 
o desenvolvimento. Arrighi (1997), 
ao estudar a perspectiva desenvolvi-
mentista do capitalismo, conclui que 
entre os anos de 1848 a 1988 pra-
ticamente não houve alterações no 
conjunto das nações que dominam 
a economia mundial, a exceção do 
Japão que era território de interesse 
Norte-Americano na Ásia. A catego-
ria desenvolvimento vem recebendo 
vários adjetivos (desenvolvimento 
econômico, social, humano, susten-
tável, solidário), mas que no fundo 
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implicam expressões diferentes para 
um mesmo fundamento: o desenvol-
vimento do capital em uma fase de 
destruição das forças produtivas. 

Em contrapartida, Sonnino et al. (2016) enfatizam 
que os programas de alimentação escolar possuem po-
tencial de transformação significativo em termos de sus-
tentabilidade, pois operam no nível estratégico do meio 
da cadeia alimentar, de onde podem influenciar produto-
res e consumidores.

Nessa perspectiva, ao pesquisar a alimentação esco-
lar orgânica em sua dissertação, Vandresen (2005) rela-
tou que a introdução de alimentos de origem orgânica na 
alimentação escolar dos sistemas públicos se configurou 
como uma das mais promissoras iniciativas no sentido 
de incentivar a produção familiar orgânica e revitalizar a 
atividade econômica no meio rural, a partir de demandas 
de consumo do meio urbano. O autor afirmou que a ali-
mentação escolar orgânica pode proporcionar possibili-
dades pedagógicas especiais, considerando que aspectos 
ambientais, direito e cidadania podem ser trabalhados a 
partir da perspectiva da produção familiar orgânica, além 
de contribuir por meio do respeito aos hábitos alimenta-
res dos alunos e do resgate de alguns hábitos que estão 
sendo perdidos. Informou também que, nos estados do 
sul do Brasil, já acontecem experiências que mostram 
que se pode fortalecer a economia local, aumentar a ar-
recadação, ter uma maior quantidade de dinheiro circu-
lando na comunidade, criar novos empregos e viabilizar 
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a produção familiar ao introduzir alimentos orgânicos na 
alimentação escolar.

Assim, ampliando a percepção de Santos e Azevedo 
(2016), para além da inclusão dos alimentos orgânicos na 
alimentação escolar, cuja concepção original pode vir a ser 
subsumida pelos interesses do capital enquanto produto 
que, geralmente, possui maior valor de mercado e, de acor-
do com o senso comum, é procurado por um consumidor 
de maior perfil econômico, deve-se fomentar a inserção de 
uma alimentação escolar pautada nos preceitos da Agroe-
cologia que converge tanto para a não utilização de agrotó-
xicos quanto para o estímulo aos agricultores e aos valores 
regionais tradicionais e para a preservação do ecossistema 
local, haja vista que, conforme Leff (2002, p. 43), “[...] a 
Agroecologia se nutre dos saberes culturais dos povos, de 
valores tradicionais que vinculam o momento da produção 
com as funções simbólicas e o sentido cultural do metabo-
lismo social com a natureza [...]”.

Isso reforça o que Melo (2006) enfatiza: não só é impor-
tante refletir sobre o valor nutritivo da alimentação, mas 
é fundamental propor projetos ambientais dentro da esco-
la como, por exemplo, a criação de hortas escolares com 
a participação dos estudantes. Badue (2007) ressalta que 
essas hortas têm sido usadas, prioritariamente, como um 
espaço pedagógico para a valorização desses alimentos, o 
cuidado com o meio ambiente, a integração dos alunos, e 
como suporte e fonte constante de pesquisa às diversas 
disciplinas.

Como iniciativa de atividade de extensão nessa linha, 
Triches (2010) relatou a adoção de um projeto chama-
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do de Horta Escolar Familiar, no qual foram cultivadas 
hortas nas casas de pais e alunos do meio rural, sendo 
constatado que os alunos não sabiam fazer uma horta 
e que os pais também não a cultivavam, mesmo sendo 
agricultores. Também foi observado que, mesmo entre a 
população rural, não há mais uma rigidez de regras que 
determinam hábitos e culturas alimentares, mas essas 
são muito influenciadas por uma cultura massificada. 
Dentro dessa perspectiva, Viana (2007) afirma ser pre-
ciso estimular a estruturação de hortas escolares, pois 
as escolas constituem espaços sociais nos quais muitas 
pessoas convivem, o que permite grande repercussão de 
programas de educação e saúde, beneficiando tanto os 
alunos quanto a sociedade como um todo.

A Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 
também fortalece um dos eixos do programa: a EAN. 
Para fins do PNAE, a EAN consiste no

[...] conjunto de ações formativas, 
de prática contínua e permanen-
te, transdisciplinar, intersetorial e 
multiprofissional, que objetiva esti-
mular a adoção voluntária de prá-
ticas e escolhas alimentares saudá-
veis que colaborem para a aprendi-
zagem, o estado de saúde do escolar 
e a qualidade de vida do indivíduo. 
(BRASIL, 2013a).
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A Seção dessa Resolução contém incisos que vi-
sam promover a EAN inserida no currículo escolar, com 
ações que:

IV - dinamizem o currículo das es-
colas, tendo por eixo temático a ali-
mentação e nutrição;

V - promovam metodologias inova-
doras para o trabalho pedagógico;

IX - utilizem o alimento como ferra-
menta pedagógica nas atividades de 
EAN. (Ibidem).

Quanto à formação, Moura et al. (2015, p. 1059) 
afirmam que ela “[...] é produto das relações sociais e 
de produção, e a escola, espaço institucionalizado onde 
também existe parte dela, é fruto de tais relações”. Des-
sa forma, os autores salientam que a formação humana 
não é originária nem finda no sistema educacional for-
mal, pois é “[...] a necessidade vital de produzir a própria 
existência por meio do trabalho o determinante para que 
os seres humanos dominem os conhecimentos e as prá-
ticas sociais necessários a essa produção [...]” (Ibidem, p. 
1059), ou seja, também “Aprendemos no meio em que vi-
vemos, nas relações que estabelecemos. A educação não 
se descola da vida real, ela se processa na vida real [...]” 
(DALMAGRO, 2016, p. 54). Portanto, ressaltamos “a in-
dissocialibilidade entre vida e educação. Viver é o mesmo 
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processo de educar-se, ao produzir a vida produz-se a 
educação do homem, a forma como produz sua existên-
cia diz do processo educativo” (Ibidem, p. 55).

Uma experiência formativa no âmbito alimentar que 
extrapola os muros da escola é a dos Agricultores Eco-
lógicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO), em par-
ceria com a comissão de educação do Fórum do Maciço 
Central do Morro da Cruz, que constituiu o Projeto Saber 
e Sabor que procura trabalhar as dimensões educacional, 
ambiental, econômica, social e cultural da alimentação. 
Também por meio dessa parceria, foram definidos cardá-
pios diferenciados e o custo-refeição-aluno. O desafio de 
levar alimentos orgânicos a camadas da população que, 
nas condições atuais, a eles não tem acesso não está re-
lacionado apenas a aspectos técnico-econômicos (quanti-
dade e diversidade; custo e preço), mas também a aspec-
tos sociais e políticos (VANDRESEN, 2005).

Experiências como essa convergem para a formação 
onilateral, isto é:

[...] uma educação que incorpore ins-
trução tecnológica, teórica e prática, 
finalmente total, do homem real-
mente completo, não mais, platoni-
camente voltada só para completar a 
formação cultural, mas, para todas 
as formas da atividade humana, vi-
sando o homem onilateral” (MANA-
CORDA, 2011, p. 11).
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Em suma, também é preciso levar em conta que, às 
questões que envolvem domínio de conhecimentos, códi-
gos, linguagens e raciocínio lógico, próprios da natureza 
da formação escolar, somam-se outras, como vida familiar, 
ambiência cultural, condições de transporte, de alimenta-
ção, acessibilidade a livros diversos, hábitos de leitura e 
acesso a equipamentos tecnológicos, que, juntos, consti-
tuem a amplitude da formação (SILVA, M., 2009).

Nessa perspectiva, a educação, com vistas à formação 
onilateral, necessita ultrapassar a percepção tradicional 
de que o processo formativo ocorre estritamente em sala 
de aula. Devem ser incorporados outros ambientes e sujei-
tos a essas ações e, no caso da alimentação escolar, outros 
espaços, como refeitórios, pomares e hortas, nos quais as 
atividades de EAN são desenvolvidas, também devem ser 
vistos como ambientes para a formação do educando. Por-
tanto, é necessário que haja uma melhor percepção de que 
o PNAE, não somente por estar vinculado ao MEC, é um 
programa prioritariamente educativo.

Hoje, o PNAE representa um dos maiores programas 
de alimentação e nutrição do mundo, com 41,5 milhões de 
alunos beneficiados e repasse federal de quase 3,8 bilhões, 
em 2015 (FNDE, 2017). Com a Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, 30% desse valor – ou seja, R$ 1,14 bilhão – 
deveria ter sido investido na compra direta de produtos da 
agricultura familiar, visando estimular o desenvolvimen-
to econômico e sustentável das comunidades (BRASIL, 
2009c).

Segundo Stolarski (2005), dentre os principais garga-
los do programa na atualidade estão o baixo valor per capi-
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ta federal repassado (variando de R$ 0,32 a R$ 2,00/alu-
no/dia), a falta de complementação ou complementação 
insuficiente de recursos pelos governos estaduais e muni-
cipais, a falta de infraestrutura nas escolas, a falta de me-
rendeiras, equipe reduzida para monitoramento adequado 
das diferentes fases da operacionalização do programa e o 
número insuficiente de nutricionistas.

Dentre outros trabalhos acadêmicos acerca do progra-
ma, a tese de Triches (2010) sugeriu estudos mais aprofun-
dados entre política pública e capital social na construção 
dos mercados do programa, principalmente nos grandes 
centros urbanos, pois se observa que, em muitos locais, 
mesmo com a atual obrigatoriedade legal, a efetividade do 
abastecimento com produtos da agricultura familiar é de 
extrema dificuldade devido à desconsideração dos modos 
de vida dos agricultores e à norma sanitária dominante, 
que é incongruente com a agroindústria familiar. 

De fato, na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
consta que os alimentos da agricultura familiar precisam 
atender às exigências do controle de qualidade estabeleci-
das pelas normas que regulamentam a matéria (BRASIL, 
2009c). Entretanto, seria importante existir uma normati-
va sanitária específica para os agricultores familiares, os 
empreendedores familiares rurais ou suas associações que 
desejassem fornecer ao PNAE, tendo em vista que ele tam-
bém é um programa social de desenvolvimento econômico 
e sustentável da comunidade e de redistribuição de renda.

Em suma, o gerenciamento do PNAE se mostra com-
plexo em virtude de estarem diretamente envolvidos no 
processo a União, os estados, os municípios, os Conse-
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lhos de Alimentação Escolar e os estabelecimentos de en-
sino, bem como pela existência de características regio-
nais e diversidade na clientela, na infraestrutura e nos 
hábitos alimentares. Além disso, a descentralização do 
programa, a disponibilidade ou não de complementação 
do recurso federal (contrapartida estadual ou municipal) 
e outros fatores promoveram o surgimento de diversos 
cenários e modelos de gestão na alimentação escolar de 
nosso país (STOLARSKI, 2005).

Triches (2010) afirma que a condução das políticas 
públicas alimentares e nutricionais se confundiu com o 
histórico e as diferentes ideologias que nortearam o Es-
tado brasileiro. Ora, se as políticas educacionais também 
trilharam esse mesmo percurso, podemos afirmar que 
Estado, educação e alimentação escolar andaram lado a 
lado com as diferentes concepções políticas, sociais e eco-
nômicas que o Brasil seguiu historicamente.

Quanto à realidade da Rede Federal de EPCT, com 
a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, os alunos dos 
cursos técnicos integrados (regular e educação de jovens 
e adultos - EJA), subsequentes e concomitantes também 
passaram a ser beneficiados pelo PNAE. No período de 
nosso recorte temporal, que foi de 2009 a 2016, o valor 
repassado pela União aos estudantes destas instituições 
por dia letivo para cada aluno nos cursos em tempo par-
cial era de R$ 0,30, de modo a suprir no mínimo 20% das 
necessidades nutricionais diárias por meio da oferta de 
uma refeição (caso dos cursos do IFRN e dos cursos sub-
sequentes e concomitantes do IFSULDEMINAS), e nos 
cursos em tempo integral era de R$ 1,00, para abran-



94

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

ger no mínimo 70% das necessidades nutricionais diá-
rias distribuídas em, pelo menos, três refeições (realidade 
apresentada nos cursos integrados do IFSULDEMINAS) 
(BRASIL, 2013a).

No dia 8 de fevereiro de 2017, foi emitida a Resolução 
CD/FNDE nº 1 que alterou o valor per capita para oferta 
da alimentação escolar do PNAE em, dentre outros, R$ 
0,32 para os alunos matriculados na EJA; R$ 0,36 para 
os alunos matriculados no ensino médio; R$ 1,07 para os 
alunos matriculados em escolas de tempo integral com 
permanência mínima de 7 horas na escola ou em ativi-
dades escolares; e complementação financeira de forma 
a totalizar o valor per capita de R$ 2,00 para os estudan-
tes contemplados no Programa de Fomento às Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral (BRASIL, 2017).

Segundo Rocha et al. (2016), a implementação do 
PNAE se tornou um grande desafio para as instituições 
da Rede Federal de EPCT em virtude, dentre outros mo-
tivos, do desconhecimento sobre os procedimentos legais 
para gerir esses recursos, em especial a compra direta da 
agricultura familiar.
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Os dados da Tabela 1 acerca do repasse e da devolução 
do recurso financeiro para o PNAE comprovam a dificulda-
de na execução exposta por Rocha et al. (2016) ao revelar 
que do total do recurso descentralizado para as 41 institui-
ções da Rede Federal de EPCT, 55,62% dos valores de 2013 
e 60,04% dos valores de 2014 não foram executados, o que 
correspondeu a quase R$ 20 milhões devolvidos aos cofres 
públicos. Também percebemos que a região Centro-Oes-
te foi a que apresentou maior percentual devolvido nesses 
dois anos, constatando a necessidade de maior apoio para 
a execução do programa nessa região. Além disso, a quan-
tidade de instituições que não utilizou a verba, devolven-
do-a em sua totalidade, foi elevada nesses dois anos, che-
gando a 18 em 2013 (44% do total) e 16 em 2014 (39% do 
total) (FNDE, 2015).

Como constataram Rocha et al. (2016), as instituições 
da Rede Federal de EPCT foram pouco contempladas com 
informações e orientações sobre a execução do PNAE. Com 
isso, o programa tem se apresentado como um desafio para 
diversos gestores dessas instituições que, como vemos na 
Tabela 1, por vários anos, optaram pela devolução dos re-
cursos a executá-los sem informações claras sobre os pro-
cedimentos de operacionalização.

Em suma, de modo geral, o percurso do programa, 
como verificou Peixinho (2011) em sua dissertação, acom-
panhou os movimentos sociais, não ficando obsoleto diante 
das mudanças que vinham acontecendo na história políti-
ca, especialmente de construção da democracia da escola, 
da perspectiva de direito crescente em várias áreas da vida 
social e dos movimentos no campo da saúde e da educação.
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Também pudemos constatar que os aspectos sociais, 
políticos e econômicos da alimentação escolar brasileira 
têm sido orientados, desde sua origem, pelo cenário hege-
mônico do capital e que a política de alimentação escolar 
é conduzida por uma condensação de forças, na qual o 
Estado age em meio às tensões e os interesses do capital 
e da classe trabalhadora. 

Nesse cenário, reforçamos a necessidade da utilização 
do conteúdo sobre alimentação como componente da for-
mação humana integral escolar que leve ao pensamento 
crítico-reflexivo sobre o alimento como um elemento inse-
rido em meio às tensões sociais de uma sociedade de clas-
ses, no qual haja a abordagem dos hábitos alimentares 
inseridos em uma dada cultura, a problemática da fome 
e suas implicações, o tensionamento de forças entre os 
meios rural e urbano e a divergência entre a distribuição 
quantitativa e qualitativa dos alimentos entre os países.

Importa-nos ressaltar que ter a centralidade na di-
mensão humana não significa desprezar a dimensão eco-
nômica, mas colocá-la a serviço da humanidade e não o 
contrário. Nessa perspectiva contra-hegemônica, o papel 
da educação é extremante importante tal qual na visão 
hegemônica, mas radicalmente oposto.

Em meio às discussões que apresentamos, pudemos 
perceber que são inegáveis os avanços que o PNAE obteve 
com a descentralização de recursos, o percentual dire-
cionado à obtenção de alimentos da agricultura familiar 
e a inserção da EAN como eixo do programa. Entretan-
to, notamos que o aspecto formativo ainda é um desa-
fio, pois somente o conhecimento de uma dada realidade, 
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sem uma discussão de cunho crítico, não nos permite 
tecer reflexões acerca dos diferentes aspectos históricos, 
sociais, políticos e econômicos no qual ela está inserida e 
dos quais sofre influência, do contrário, continuaremos a 
reproduzir no currículo pedagógico concepções acríticas 
do papel do alimento na vida da sociedade humana.

Por fim, observamos que o PNAE ao longo de seu pro-
cesso histórico, independente das formas de implementa-
ção, vem representando, para a indústria, um segmento 
de consumo seguro e permanente no qual aplaca, de um 
lado, a fome dos filhos da classe trabalhadora e, de outro, 
a avidez do mercado. Assim, obedecendo a essa lógica 
dúbia, a moderna instituição escolar vem se constituin-
do em locus privilegiado para a realização do capital. No 
entanto, como afirmam Rocha et al. (2016, p. 13), esse 
programa pode vir a “[...] ser um grande instrumento pú-
blico de desenvolvimento rural, urbano, social, cultural 
e econômico, amplamente sustentável [...], ao prover os 
meios para a promoção da segurança alimentar e nutri-
cional dos beneficiários e ao garantir o fortalecimento da 
agricultura familiar por meio da compra de gêneros ali-
mentícios que tenham essa procedência. Esses autores 
também salientam que a execução do PNAE nos Insti-
tutos Federais precisa atuar em uma via de mão dupla, 
na qual o FNDE e as entidades da sociedade civil envol-
vidas com o programa percebam a potencialidade dessas 
instituições, em especial, na oferta de capacitações e no 
desenvolvimento de projetos de extensão que promovam 
a consolidação e o fortalecimento da alimentação escolar 
na região onde estão inseridos (Ibidem).
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A seguir, faremos a exposição de como a alimentação 
escolar é abordada nos diversos documentos das institui-
ções pesquisadas.

O PNAE NO IFRN

Para adentramos na análise do PNAE, teceremos uma 
breve discussão acerca dos documentos institucionais 
do IFRN que possuem relação com a alimentação esco-
lar. Esta etapa é importante para que possamos traçar o 
modo como a implementação do programa é tratada no 
aspecto organizacional da Instituição.

O IFRN deu início às atividades do PNAE nos Campi 
Natal-Central, Natal-Zona Norte e Currais Novos em abril 
de 2011 (TRIBUNA DO NORTE, 2011).

Pesquisando esse início de implementação, Azevedo 
(2012), ao promover um estudo sobre as dificuldades e 
perspectivas dos estudantes do ensino médio integrado 
do IFRN - Campus João Câmara que moravam no campo, 
os dados apontavam que 33% dos alunos disseram que 
nem sempre se alimentavam antes de sair para o cam-
pus e que 10% relataram não se alimentar antes do des-
locamento e estudos. Observou que os percentuais dos 
que nem sempre e nunca se alimentavam eram elevados, 
mostrando a importância de a política de alimentação do 
campus garantir o acesso irrestrito à alimentação daque-
les que moram no campo. Também constatou que, além 
das horas de estudos, 54% dos estudantes viajavam de 
uma à cinco horas de suas casas até o campus, implican-
do em desgastes físicos, psíquicos e biológicos que po-
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deriam comprometer o seu desempenho no processo de 
ensino-aprendizagem. Ao perguntar se os estudantes se 
alimentavam durante o período em que estavam no cam-
pus, 51% afirmaram que nem sempre se alimentavam. 
Por meio desses dados, Azevedo concluiu que a política 
de alimentação escolar implementada naquele campus 
desempenha uma função social indispensável junto aos 
estudantes, pois o exercício intelectual, físico e corporal 
também depende da alimentação regular dos estudantes 
nos horários corretos.

Na época em que desenvolvemos a pesquisa que deu 
origem a este livro, o IFRN contava com 5 nutricionistas 
em seu quadro de servidores lotados na Reitoria e nos 
Campi Currais Novos, Natal-Central (2 servidores) e Pau 
dos Ferros – atualmente, o Campus Nova Cruz também 
possui esse tipo de profissional.  Esse quantitativo estava 
em meio a um universo de 20 campi que ofertavam ali-
mentação escolar para cerca de 30.000 alunos, possuindo 
como média 1 nutricionista para cada 6.000 alunos. Cons-
tatamos que apenas 15% dos campi do IFRN possuíam 
esse profissional, número bem aquém da média da Rede 
Federal de EPCT encontrada por Costa (2015) que foi de 
36%. Ademais, para essa quantidade de beneficiários, a 
Resolução nº 465/2010 do CFN estabelece como parâme-
tro numérico mínimo de referência 14 profissionais (CON-
SELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2010).

Com a finalidade de analisar em que se baseia a ofer-
ta da alimentação escolar no IFRN, para fins de análise 
documental, utilizamos os seguintes documentos: Orga-
nização Didática, Projeto Político Pedagógico (PPP), Pla-
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nos de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009-2014 e 
2014-2018 (que são planos que detalham os objetivos e as 
metas estratégicas do IFRN), Regimentos Geral e Interno 
dos Campi, Plano de Assistência Estudantil e Relatórios de 
Gestão (2009 a 2015) (nos quais se apresenta à sociedade 
como a Instituição empregou os recursos públicos para o 
ano em análise).

Consideramos os documentos apenas a partir de 2009, 
pois os alunos da Rede Federal de EPCT somente passa-
ram a ter a possibilidade legal de serem contemplados pelo 
PNAE a partir daquele ano.

Inserida no contexto da abrangência do educando em 
todos os seus aspectos, além de ser um elemento basilar 
da Instituição, destacamos a função social do IFRN, pre-
sente em sua Organização Didática, que visa

[...] ofertar educação profissional e 
tecnológica – de qualidade referencia-
da socialmente e de arquitetura po-
lítico-pedagógica capaz de articular 
ciência, cultura, trabalho e tecnolo-
gia – comprometida com a formação 
humana integral, com o exercício da 
cidadania e com a produção e a so-
cialização do conhecimento, visando, 
sobretudo, à transformação da reali-
dade na perspectiva da igualdade e da 
justiça sociais. Desse modo, o IFRN 
contribui para uma formação omnila-
teral que favorece, nos mais variados 
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âmbitos, o (re)dimensionamento qua-
litativo da práxis social (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2012a, p. 8, grifo nosso).

Outro de seus princípios, norteador dos currículos, 
que está presente na Organização Didática da Instituição, 
é o “desenvolvimento de competências básicas e profissio-
nais a partir tanto de conhecimentos científicos e tecno-
lógicos quanto da formação cidadã e da sustentabilidade 
ambiental” (Ibidem, p. 11).

Como constatamos pelo exposto anteriormente, o 
IFRN, com vistas à formação humana integral, propõe-
-se a promover uma educação pautada em aspectos para 
além do conteúdo acadêmico tradicional, cuja proposta é 
a atuação na vida em sociedade de um ser compreendi-
do na completude dos elementos que o envolvem. Além 
disso, a sustentabilidade ambiental perpassa por formas 
de prover alimentos que vão de encontro aos moldes dita-
dos pelas grandes indústrias de alimentos atuais. Nesse 
mote, a alimentação, fator primordial para a existência, 
que influencia e sofre influência dos mais diversos fatores 
políticos, culturais, sociais, econômicos, etc., não poderia 
ou, ao menos, não deveria ser ignorado desse modelo de 
processo formativo.

Abordando a influência do aspecto socioeconômi-
co na aprendizagem, no PPP do IFRN destaca-se que o 
acesso, a permanência e a conclusão de cursos sofrem 
a interferência das diversas questões sociais (como, por 
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exemplo, pobreza e insegurança alimentar) nas condições 
de vida dos estudantes. Dificultam-se, assim, o desem-
penho acadêmico, a inclusão social e a qualidade de vida 
dos discentes, na perspectiva de uma formação integral 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b).

Dessa forma, consta no PDI 2009-2014, que o 
IFRN tem, ao longo dos anos, implementado ações, pro-
gramas e projetos que vêm ao encontro das necessidades 
sociais de seus alunos por meio de estratégias de acesso 
e permanência na Instituição, principalmente daqueles 
oriundos de classes menos favorecidas socioeconomica-
mente, contribuindo, assim, para a efetivação da edu-
cação como um direito social (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2009b). 

Convergindo para essas ações, foi aprovada a Re-
solução nº 23/2010-CONSUP (Conselho Superior), de 
17 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano de Assis-
tência Estudantil do IFRN. Percebemos que essa política 
deve estar relacionada ao aspecto formativo uma vez que, 
no Relatório de Gestão 2010, afirma-se que:

[...] a efetivação de uma política de 
assistência aos estudantes não deve 
se restringir apenas ao atendimento 
de necessidades básicas referentes à 
subsistência. Urge o fortalecimento 
de uma formação ética, humanista 
e crítica, condição imprescindível 
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para a inserção e as transformações 
sociais desejáveis (INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2010a, p. 207).

Ainda quanto ao Plano de Assistência Estudantil, 
existe a menção de que, referente aos estudantes do ensi-
no básico, o MEC desenvolve algumas ações, programas 
e projetos no país, os quais a Instituição acredita estar na 
esfera da assistência estudantil, mas não são reconheci-
dos e formalizados como tal, dentre eles estaria o PNAE. 
Nessa perspectiva, a política de assistência estudantil do 
IFRN é constituída por um conjunto de ações e possui, 
dentre suas modalidades, o Programa Alimentação Es-
colar, composto pela oferta de refeições (café da manhã, 
almoço e/ou jantar), e a alimentação escolar (composta 
por lanches nos intervalos de cada turno) que é ofertada 
por meio do PNAE.

De volta à análise da Política de Assistência Estudan-
til do IFRN, percebemos que, segundo o PDI 2014-2018, 
nela estão agrupadas diversas ações vinculadas ao ensi-
no, à pesquisa, à extensão e às atividades de assistência 
ao estudante, que são desenvolvidas por profissionais de 
várias áreas do conhecimento, incluindo os nutricionis-
tas, e que trabalham de forma integrada em várias verten-
tes, dentre elas, a da prevenção de doenças e recuperação 
da saúde em nível de baixa complexidade. Para isso, cada 
campus do IFRN conta com um serviço de saúde composto 
por uma equipe multidisciplinar com vistas a desenvolver 
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atividades educativas tanto individuais quanto coletivas 
e a prestar atendimentos ambulatoriais e assistenciais 
aos discentes no âmbito da atenção primária (INSTITU-
TO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). Desse modo, 
as práticas relacionadas ao PNAE, inclusive de EAN, sob 
a perspectiva desse documento, extrapolariam as ações 
da assistência estudantil e também abrangeriam a tríade 
ensino, pesquisa e extensão, além de envolver outros pro-
fissionais, fora o nutricionista, cujas atuações ocorreriam 
de forma integrada.

Também encontramos no Plano de Assistência Estu-
dantil do IFRN que o Programa Alimentação Escolar visa 
garantir a permanência dos alunos em seu curso, aten-
dendo suas necessidades básicas de alimentação me-
diante o fornecimento de alimentos por meio da contrata-
ção de refeições que é direcionado a alunos em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, integrantes dos pro-
gramas institucionais de bolsas e das equipes desporti-
vas e dos grupos artístico-culturais (INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2010c). Apesar da ampliação no 
atendimento e na quantidade de refeições contratadas, 
ressalta-se no Relatório de Gestão de 2009 que ainda se 
faz necessária a ampliação na quantidade de refeições, 
pois muitas vezes o Serviço Social se depara com um con-
tingente de alunos que demandam por esse benefício em 
função de necessidades concretas. No entanto, devido à 
falta de condições em atender a todos, são selecionados 
os de situação socioeconômica mais precária (INSTITUTO 
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2009a). Dessa forma, percebe-
mos como essa Instituição ainda não possui uma oferta 
universalizada de refeições contratadas a todos ou a uma 
parcela de alunos de determinado curso, selecionando os 
mais socioeconomicamente vulneráveis.

No entanto, constatamos o equívoco na generalização 
do discurso do direcionamento do Programa Alimentação 
Escolar apenas aos alunos em vulnerabilidade socioeco-
nômica, pois o PNAE, que está inserido nesse programa, 
ao contrário, atende à universalidade dos alunos dos cur-
sos técnicos integrados e subsequentes indistintamente.

Com relação ao PPP, a alimentação aparece como 
um indicador social da assistência estudantil vinculado 
à área de acesso e permanência do aluno. Contudo, na 
área relativa ao desempenho acadêmico, não é feita men-
ção à alimentação (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2012b). Como explicitamos anteriormente, dentre os ob-
jetivos do PNAE que constam na Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, estão a contribuição na aprendizagem e no 
rendimento escolar do beneficiário (BRASIL, 2009c). Ape-
sar do programa não abranger todos os alunos do IFRN, 
posto que somente os alunos do ensino médio são con-
templados, acreditamos que a alimentação, de uma forma 
geral, também deveria ser mencionada na área referente 
ao desempenho acadêmico, tendo em vista que a própria 
legislação sobre a alimentação escolar e autores como Sig-
man et al. (2014), citados anteriormente, ratificam a rela-
ção existente entre a aprendizagem e a alimentação.
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Ainda conforme determina o PPP, a Diretoria de Ges-
tão de Atividades Estudantis (DIGAE) é o órgão respon-
sável e estruturante da execução da maioria das políti-
cas e dos programas de assistência ao discente, inclu-
sive do PNAE (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2012b). De acordo com o Regimento Geral do IFRN, a 
DIGAE é um órgão executivo da administração geral e 
uma Diretoria Sistêmica da Reitoria do IFRN (INSTITU-
TO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010b). Já nos cam-
pi, a gestão do PNAE fica a cargo da Coordenação de 
Atividades Estudantis (COAES) e, no caso específico do 
Campus Natal-Central, da Diretoria de Atividades Estu-
dantis (DIAES) (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2011).

Também no IFRN, de forma diferenciada da maioria 
das instituições de educação, há a produção de parte de 
sua alimentação escolar em um projeto que integra seus 
campi. O projeto consiste na produção do leite na fazen-
da escola do Campus Ipanguaçu e seu processamento na 
Usina Escola do Campus Currais Novos, com a produção 
de iogurtes e outros derivados do leite. No Relatório de 
Gestão 2010, inclusive, há referência ao preparo da ali-
mentação escolar pela Usina Escola do Campus Currais 
Novos tanto para o consumo de seus alunos quanto para 
ser distribuída com a escola adotada pelo campus (INS-
TITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010a).
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No Relatório de Gestão 2012, há a menção de que 
mais de 5 mil alunos por dia foram atendidos pelo PNAE, 
ademais, ao comparar o ano de 2011 com o de 2012, 
ele relatou um aumento do número de estudantes que 
demandaram por programas de assistência estudantil 
por apresentarem dificuldades de permanência durante 
o período de seus respectivos cursos, ao mesmo tempo 
em que verificou uma ampliação dos auxílios concedidos. 
Argumentou que isso ocorreu devido à expansão da Rede 
Federal de EPCT e ao processo de democratização do en-
sino vivenciado pela sociedade brasileira, o que ratificou 
a importância da implantação de ações de assistência es-
tudantil pela Instituição (INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2012b).

Tratando do aspecto da renda, o Relatório de Gestão 
2014 ressaltou que, observando o perfil socioeconômico 
dos estudantes regularmente matriculados e caracteri-
zados da Instituição, 91,2% detiveram renda per capita 
familiar de até um salário mínimo e meio, que é o perfil 
prioritário para inclusão nas ações de assistência estu-
dantil, segundo parâmetro estabelecido pelo Decreto nº 
7.234, de 19 de julho de 2010, que instituiu o Progra-
ma Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (BRASIL, 
2010a). Um dos fatores que explicariam esses dados se-
ria o processo de expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional Técnica (EPT), como também a democratiza-
ção do ensino, por meio das políticas de ações afirmativas 
(sistema de cotas), que estariam ampliando o acesso à 
instituição de um público antes excluído. Também cons-
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ta nesse Relatório que somente um percentual de 42,91% 
dos inscritos na assistência estudantil, na situação de 
vulnerabilidade social, buscaram os meios de atendimen-
tos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). Des-
sa forma, percebemos que a demanda ao menos dupli-
caria caso os demais 48,29% dos discentes com perfil 
socioeconômico vulnerável procurassem pelas políticas, 
programas e projetos da assistência estudantil.

Assim, verificamos como os documentos do IFRN 
abordam de maneira superficial os aspectos relacionados 
direta ou indiretamente à alimentação escolar. No entan-
to, seja pela vinculação ao acesso e à permanência do 
aluno elencada pelo PPP, ou mesmo como fator intrínseco 
à formação humana, como presente na Organização Di-
dática, a alimentação ofertada na Instituição é de grande 
importância, sobretudo para o grande público em situa-
ção de vulnerabilidade social, como exposto no Relatório 
de Gestão 2014.

O PNAE NO IFSULDEMINAS

Assim como procedemos quanto ao IFRN, também 
explanaremos brevemente acerca dos documentos insti-
tucionais do IFSULDEMINAS que possuem relação com a 
alimentação escolar.

A primeira ação, que se tornou um importante mar-
co inicial de apoio à execução do PNAE no IFSULDEMI-
NAS, foi a realização de um Seminário de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar realizado pelo Campus 
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Machado, em 2012, com o objetivo de esclarecer aos agri-
cultores familiares e aos servidores da educação aspectos 
sobre a legislação vigente quanto à aquisição de produtos 
da agricultura familiar para a alimentação escolar (RO-
CHA et al., 2016).

Seguindo esse exemplo, o Campus Inconfidentes 
realizou em 2013 o Fórum Interno sobre Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar, cujo propósito foi a 
aproximação das associações de agricultores familiares 
da região, apresentando as demandas do IFSULDEMI-
NAS, no intuito de elaborar as primeiras chamadas pú-
blicas, para que os agricultores indicassem os produtos 
a serem fornecidos de imediato a médio ou a longo prazo. 
Também os produtores puderam apresentar os gêneros 
disponíveis com a finalidade de os nutricionistas analisa-
rem a viabilidade de inserção no cardápio e ajuste entre a 
demanda e a oferta (Ibidem).

Ainda em 2012, o IFSULDEMINAS iniciou suas pri-
meiras ações de caráter extensionista, visando à com-
pra de alimentos oriundos da agricultura familiar para o 
PNAE, o que culminou, em 2013, nas primeiras chama-
das públicas, por meio de atividades coordenadas entre 
diversos setores (Ibidem), conforme discorreremos no ca-
pítulo da pesquisa in loco ao relatarmos a constituição de 
portarias para tal fim.

Devido a essa experiência, o IFSULDEMINAS foi con-
vidado, em 2014, pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial (MDS) e pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) a organizar o I Seminário da Rede 
Federal de EPCT sobre Aquisição de Alimentos direto da 
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Agricultura Familiar, na cidade de Pouso Alegre, com a 
participação de representantes de 18 Institutos Federais. 
Segundo Rocha et al. (Ibidem), a partir desse encontro, 
as dificuldades de implementação do programa pelas 
instituições da Rede que se evidenciaram foram quanto 
à insuficiência de  infraestrutura, à falta de profissionais 
especializados na área de alimentos, como nutricionistas 
e auxiliares de cozinha, e, principalmente, ao desconheci-
mento do direito dos discentes em relação à alimentação 
escolar e à legislação que possibilita a aquisição de alimen-
tos dispensando o processo licitatório de praxe, realçando 
a necessidade de capacitações em nível nacional. Confor-
me apresentaremos a seguir, comprovamos esses mesmos 
fatores in loco nas duas instituições pesquisadas.

Dada a impossibilidade, naquele momento, de atuar 
como Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Es-
colar (CECANE) por meio de parceria com o FNDE para 
contribuir com informações para toda a Rede Federal de 
EPCT, Rocha et al. (Ibidem) esclarece que o IFSULDEMI-
NAS realizou um projeto piloto de capacitação inicialmen-
te apenas para seus servidores lotados nos mais diversos 
setores: compras, assistência ao educando, extensão e 
ensino. A partir daí, foram formadas comissões em todos 
os campi para o acompanhamento da execução do PNAE, 
reforçando a importância da soma de experiências para o 
desenvolvimento das ações do programa.

A cooperação anteriormente referida foi firmada com 
a SETEC por meio de um termo de execução descentra-
lizada. A partir de então, foi possível prosseguir com as 
ações de apoio ao PNAE na Rede Federal de EPCT com 
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a oferta do curso de Gestão do PNAE e PAA, em 2016, 
na modalidade de ensino a distância (EaD), cuja seleção 
ocorreu via edital público, priorizando servidores direta-
mente envolvidos nas áreas de assistência ao educando, 
Nutrição, extensão, compras e licitação. Foram selecio-
nados cerca de 360 servidores de 36 instituições da Rede 
Federal de EPCT.

As principais dificuldades elencadas pelos cursistas 
quanto à implementação do PNAE, segundo Rocha et al. 
(Ibidem), foram: o desconhecimento e a falta de interação 
com os agricultores familiares regionais, as dificuldades 
no levantamento de preços com vistas ao atendimento 
das necessidades dos produtores e o respeito às condi-
ções de mercado, o desconhecimento dos gestores sobre a 
legislação que ampara a execução do programa, a falta de 
sensibilização dos gestores sobre a importância do aten-
dimento universalizado da alimentação escolar, segundo 
previsão legal, a ausência de instalações e equipamentos 
adequados para o preparo e o fornecimento da alimenta-
ção, a falta de nutricionistas nos campi, a terceirização 
dos restaurantes escolares e a insuficiência de recursos 
para o atendimento universalizado do direito à alimenta-
ção escolar.

A partir desse diagnóstico, Rocha et al. (Ibidem) enfati-
zam que são muitos os desafios para a implementação do 
PNAE na Rede Federal e  parte deles pode ser relacionada 
ao motivo da própria sociedade civil, representada pelos 
sindicatos, o CONSEA e as organizações da agricultura 
familiar, não ter a clara percepção de que os institutos 
recebem os recursos do programa. Além disso, o FNDE 
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mesmo ofertando vários cursos de capacitação sobre o 
PNAE para agricultores, nutricionistas, conselheiros de 
alimentação escolar e gestores das escolas municipais e 
estaduais, em parceria com as universidades federais, 
por meio dos CECANEs, não o faziam até então para os 
Institutos Federais. Além disso, como a prestação de con-
tas dos recursos recebidos pelas entidades federais não é 
realizada pelo FNDE, como acontece com as prefeituras 
e os governos estaduais, mas pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), isso acarretou o desconhecimento, por par-
te do FNDE, do montante dos recursos devolvidos pelos 
institutos e a falta de cobrança da execução dessa verba.

De acordo com as discussões realizadas nos fóruns 
do curso ofertado pelo IFSULDEMINAS aos servidores da 
Rede Federal de EPCT, Rocha et al. (Ibidem) estimam que 
menos de 40% dos campi tinham nutricionista em seu 
quadro de servidores. Esse dado comprova o achado de 
Costa (2015), pois, em 2014, 36% dos 203 campi pesqui-
sados possuíam nutricionista concursado, constatando 
um número reduzido desse profissional na rede federal 
de ensino.

Rocha et al. (2016) atribuem a isso o fato de que gran-
de parte das instituições priorizou a terceirização da ali-
mentação, fazendo a concessão de espaços para empre-
sas de alimentos, as quais são remuneradas de acordo 
com a quantidade de refeições servidas.

Entretanto, o reduzido número atual de nutricionis-
tas responsáveis técnicos pelo PNAE nos Institutos Fede-
rais apresenta similaridade com a realidade das escolas 
das redes estaduais e municipais de alguns anos atrás, 
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quando, por exemplo, em 2003, havia 12% desses pro-
fissionais atuando nessas escolas, indicador com uma 
transformação significativa com o passar dos anos, pois, 
como informa Peixinho (2013), em 2011, esse número 
saltou para 82% dos municípios brasileiros. Assim, caso 
haja o avanço do programa a exemplo do ocorrido nas 
outras redes de ensino, acreditamos que o número de 
nutricionistas da Rede Federal de EPCT deva aumentar, 
pois, como ressaltam Rocha et al. (2016, p. 10): 

os institutos têm potencialidades, 
compromissos e finalidades legais 
relacionadas ao desenvolvimento re-
gional, que fazem destas importan-
tes parceiras no fortalecimento do 
PNAE no país, atuando na aplicação 
dos recursos, no apoio à Agricultura 
Familiar e na elaboração de estraté-
gias de educação alimentar.

Iniciada em 2016, outra ação promovida pelo IFSUL-
DEMINAS, em parceria com a Empresa de Assistência 
Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(EMATER-MG) e com o apoio da SETEC/MEC, foi um 
projeto de extensão com o objetivo de amenizar as difi-
culdades na realização das pesquisas de mercado para a 
formação do preço de aquisição dos produtos do PNAE, a 
partir do desenvolvimento de um sistema referencial de 
preços da agricultura familiar para a comercialização para 
o programa no Sul de Minas Gerais. Foram escolhidas 
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seis cidades Sul Mineiras para a realização da referência 
de preços cujos critérios de seleção foram a produção, 
o histórico de comercialização no PNAE e a localização 
geográfica, com os municípios informantes no máximo a 
50 km de distância um do outro. Tais cidades compõem a 
área de abrangência das superintendências regionais de 
ensino do estado de Minas Gerais das cidades de Pouso 
Alegre e Itajubá, que abrangem 51 municípios. Após a 
cotação é divulgado trimestralmente um boletim on line 
no site da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do instituto 
direcionado às EEx, associações de produtores e demais 
interessados. Rocha et al. (Ibidem) apontam como van-
tagens e/ou possibilidades da divulgação dos dados, a 
correta e adequada especificação dos produtos, seu valor 
médio por município ou região, assim como a exposição 
dos fornecedores em potencial.

Dando continuidade às ações referentes ao PNAE, a 
PROEX publicou em 16 de maio de 2016 o primeiro edital 
interno especificamente voltado ao programa. Com pre-
visão de aporte financeiro de até R$ 50.000,00, o edital 
objetivou apoiar projetos de extensão e/ou extensão em 
interface com a pesquisa voltados para o fortalecimento 
do programa na Instituição e na região para o fomento 
de ações promotoras da educação alimentar e nutricional 
dos discentes do IFSULDEMINAS, a inserção de agricul-
tores familiares e suas organizações nos mercados ins-
titucionais por meio de projetos de extensão, o apoio às 
prefeituras e escolas estaduais na gestão dos recursos do 
PNAE e o incentivo à produção, comercialização e consu-
mo de alimentos orgânicos e agroecológicos no Sul de Mi-
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nas Gerais por meio da comercialização no PNAE. Rocha 
et al. (Ibidem) afirmam que essa ação demonstra uma 
clara decisão política do IFSULDEMINAS em consolidar 
as ações de educação alimentar e nutricional na Institui-
ção iniciada pela implementação do PNAE e em contribuir 
com o desenvolvimento regional sustentável por meio das 
ações de extensão e pesquisa, demonstrando que a oferta 
de uma alimentação saudável para os discentes e que a 
aquisição de alimentos da agricultura familiar deve ser 
muito mais que uma obrigação a ser cumprida, passando 
a ser uma oportunidade de alcance também da missão 
institucional.

Fora a aquisição de alimentos oriundos da agricultura 
familiar, o IFSULDEMINAS também promove apoio à lega-
lização da agroindústria da agricultura familiar por meio 
da Orgânicos Sul de Minas (OSM), constituída em 27 de 
novembro de 2012, resultado de um projeto de extensão 
desenvolvido em parceria com a EMATER-MG e com uma 
grande articulação das associações de agricultores orgâni-
cos Sul Mineiras, objetivando promover o fortalecimento 
da agroecologia na região e o cultivo de orgânicos por meio 
da interação entre os grupos de produtores orgânicos, da 
troca de experiências, da comercialização conjunta e da 
formalização dos mecanismos que viabilizam a Certifica-
ção Participativa (HIRATA et al., 2015), que é um método 
pelo qual produtores, consumidores e associados da rede 
produtiva asseguram que as normas de produção ecológi-
ca foram seguidas (IBASE, 2011). Por meio dessa Central 
de Associações, foi mais bem viabilizada, inclusive, a aqui-
sição de alimentos orgânicos para o PNAE na Instituição.
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Além do curso para a Rede Federal de EPCT, o IF-
SULDEMINAS também ofertou no segundo semestre de 
2016 um curso sobre gestão do PNAE, com duração de 
dois meses, voltado para gestores da rede estadual de 
educação do Sul de Minas, por meio de uma parceria en-
tre a Instituição, a Secretaria Estadual de Educação, o 
FNDE, a EMATER-MG e a TV Câmara de Pouso Alegre. O 
curso conteve 60 horas, sendo realizado na modalidade 
a distância com dois encontros presenciais e capacitou 
mais de 170 servidores (INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS, 2016b). Ademais, já existe previsão da oferta do 
curso para outras regiões do estado para além da Sul Mi-
neira. Percebemos que as iniciativas para contribuir com 
o conhecimento a respeito do PNAE extrapolaram a Rede 
Federal de Educação e reforçam a mestria da Instituição 
na oferta de cursos sobre o programa, além de demons-
trar, por meio das parcerias realizadas, que o IFSULDE-
MINAS consegue trabalhar de forma articulada a outras 
instituições para fomentar a promoção de suas ações.

Segundo Rocha et al. (2016), a experiência dessa Ins-
tituição demonstra que é possível executar legalmente os 
recursos do programa e que os Institutos Federais apre-
sentam potencial para atuar além da condição de EEx, 
mas também como parceiras do programa, por meio do 
apoio a agricultores, entidades, prefeituras e escolas, 
além de, com ações de ensino, pesquisa e extensão, for-
talecer e contribuir para o desenvolvimento sustentável 
regional, evidenciando a forte relação existente entre a 
missão dessas instituições e as diretrizes da alimentação 
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escolar.
Dessa forma, na avaliação de Rocha et al. (Ibidem), 

a decisão política pela implementação do PNAE, aliada à 
formação de equipes intersetoriais nos campi comprome-
tidas com o alcance dos resultados do programa e envol-
vidas com ações de extensão, foi essencial para o êxito da 
experiência do IFSULDEMINAS com o programa. 

De agora em diante, abordaremos os documentos ins-
titucionais que embasam as ações do PNAE nessa Insti-
tuição. Com vistas à análise documental, foram utilizados 
os seguintes documentos do IFSULDEMINAS: Estatuto, 
Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI), Regimento 
Geral, Políticas de Assistência Estudantil e Relatórios de 
Gestão (2009 a 2014).

Segundo consta em seu PPI, a missão do IFSULDE-
MINAS (2010, p. 3, grifo nosso) é:

promover a excelência na oferta da 
educação profissional e tecnológica 
em todos os níveis, formando cida-
dãos críticos, criativos, competentes 
e humanistas, articulando ensino, 
pesquisa e extensão e contribuindo 
para o desenvolvimento sustentá-
vel do Sul de Minas Gerais.

Convergindo para a missão dessa Instituição, no inci-
so V do Art. 2º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
está presente como diretriz da alimentação escolar o apoio 
ao desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2009c).



119

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

Dessa forma, conforme o Relatório de Gestão 2009, a 
Instituição estaria cumprindo uma missão social da mais 
alta importância e respondendo à política do governo fe-
deral que, por meio do MEC, buscaria transformar a edu-
cação profissional em um instrumento de política pública 
de promoção social (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA-
ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GE-
RAIS, 2009).

No PPI, também se afirma que, na perspectiva de trans-
formação da sociedade e das relações de produção, faz-se 
necessário o retorno à ideia de formação integral, unitária 
do homem (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 2010).

Prosseguindo, esse mesmo documento explica que, 
para trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão de forma 
indissociável, um dos primeiros passos é a difusão da ideia 
da integração junto à comunidade institucional, compar-
tilhando com docentes, discentes, técnicos e terceirizados 
a sua importância, quebrando resistências e paradigmas. 
Para a adoção desse modelo de oferta de educação, pro-
põe-se o conceito de educação integradora baseada em 
ações conjuntas entre diferentes áreas e disciplinas nos 
projetos de ensino, pesquisa e extensão (Ibidem). 

A educação integradora, conceituada no PPI, refere-se 

a uma educação que integre as dife-
rentes dimensões da vida humana e 
permita ao sujeito a análise e a sínte-
se das relações que permeiam a sua 
vida social, que lhe permita desen-
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volver as ferramentas intelectuais 
necessárias à sua inserção crítica 
na vida produtiva e na vida social e 
política, sendo capaz de identificar 
as relações humano-societárias que 
permeiam a realidade que o cerca 
(Ibidem, p. 12).

Por fim, o documento afirma que, na educação in-
tegradora, o (a) educador(a) sempre tem em mente as 
relações entre as diferentes dimensões da vida humana. 
Ao tratar de um conteúdo específico, seja ele um conhe-
cimento científico ou tecnológico, o (a) educador(a) tem 
presentes as diferentes implicações desse conhecimen-
to, o quanto ele contribui ou não com a humanização 
dos homens e mulheres que são sujeitos da ação escolar 
(Ibidem).

A exemplo da formação humana integral presente na 
Organização Didática do IFRN, na educação integrado-
ra, a alimentação, dimensão primordial para a existência 
humana, também necessita estar presente nesse modelo 
de processo formativo.

Pelo exposto, um dos aspectos que observamos em-
piricamente in loco foi: quanto às diretrizes da alimenta-
ção escolar presentes na Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, a educação integradora preconizada pelas duas 
instituições pesquisadas se materializa?

Estão presentes nos Relatórios de Gestão 2010 e 
2011 o detalhamento dos três campi mais antigos quanto 
ao fornecimento da alimentação: 
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no Campus Inconfidentes, o refeitó-
rio atende alunos do ensino médio 
integrado e alunos do ensino supe-
rior na condição de bolsistas selecio-
nados conforme a condição socioeco-
nômica ou por meio da aquisição de 
tickets da cooperativa, são oferecidas 
cinco refeições diariamente (café da 
manhã, almoço, café da tarde, jantar 
e café da noite), além disso, os alu-
nos do PROEJA também usufruem 
do jantar e do café da noite servidos 
no refeitório; 

no Campus Machado, são oferecidas 
quatro refeições para todos os alu-
nos dos cursos técnicos que cursam 
dois períodos letivos, para os alunos 
internos são cinco refeições (café da 
manhã, almoço, lanche da tarde, 
jantar e lanche noturno) e para os 
semi-internos a oferta é de café da 
manhã, almoço, lanche da tarde e, 
eventualmente, jantar; e 

no Campus Muzambinho, há a oferta 
de quatro refeições diárias (café da 
manhã, almoço, jantar e lanche no-
turno) (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
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LOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 
2010; 2011).

O Relatório de Gestão 2010 também explicita que uma 
das ações da Assistência Estudantil, coordenada pela Pró-
-Reitoria de Ensino em colaboração com os campi, está 
atrelada à Coordenadoria Geral de Assistência ao Edu-
cando (CGAE) de cada campus, cujo objetivo é atender 
e prestar suporte às necessidades dos alunos quanto à 
moradia, lazer, ensino de qualidade, crescimento pessoal, 
disciplina e alimentação, e tem equipe constituída pelo seu 
Coordenador Geral, Psicólogos, Nutricionistas, Assistentes 
Sociais, Orientadoras Educacionais, Equipe de Saúde, do 
Esporte e de acompanhamento aos alunos internos, semi-
-internos e externos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA-
ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GE-
RAIS, 2010). Enquanto que no IFRN, percebemos que foi 
criado um órgão sistêmico específico para tratar das ações 
de assistência ao discente, a DIGAE, mas as coordenações 
dos campi são equivalentes às do IFSULDEMINAS.

Ademais, no Relatório de Gestão 2010, é mencionado, 
dentre os projetos dos Campi Inconfidentes, Machado e 
Muzambinho, o apoio à alimentação escolar dos alunos 
do ensino médio integrado, regular e EJA, por meio do 
PNAE (Ibidem).

Já no Relatório de Gestão 2012 consta que os três 
campi anteriores reforçaram a assistência estudantil em 
áreas como moradia estudantil, alimentação, transpor-
te escolar, saúde, serviço social, orientação educacional, 
atendimento psicológico e esportes, pois essas ações fo-
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ram essenciais tendo em vista que o IFSULDEMINAS re-
cebeu estudantes provindos de diferentes estados e inú-
meras cidades diferentes, a maioria deles provenientes de 
famílias pobres (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 
2012a), reconhecendo a alimentação como um dos pila-
res para que seja viabilizada a permanência dos alunos 
com esse perfil.

Outro importante documento institucional é a Reso-
lução nº 101/2013 do CONSUP, de 16 de dezembro de 
2013, que dispõe sobre a aprovação das Políticas de As-
sistência Estudantil do IFSULDEMINAS. De acordo com 
essa resolução, compõe um dos objetivos da política: es-
tabelecer e ampliar programas e projetos referentes à ali-
mentação. Assim, na sua constituição, está o Programa 
Auxílio Estudantil, composto, dentre outros, pelo auxí-
lio-alimentação (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 
2013). De acordo com o Relatório de Gestão 2014, o pro-
grama “[...] garante a igualdade de oportunidade no exer-
cício das atividades acadêmicas e promove o acesso, a 
permanência na instituição e a conclusão dos cursos, o 
que reduz a evasão escolar” (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MI-
NAS GERAIS, 2014a, p. 154).

Consta que o auxílio-alimentação tem como objetivo 
oferecer condições para o atendimento das necessidades 
de alimentação básica aos discentes, de modo a contri-
buir para sua permanência e conclusão de curso, poden-
do ser ofertado de duas maneiras: por meio do auxílio 
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financeiro (via abertura de editais) ou refeitório estudantil 
(quando existente no campus). O auxílio financeiro é dis-
ponibilizado aos discentes que não possuem o direito de 
realizar suas refeições no campus gratuitamente e se en-
contram em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
comprovada. Já o refeitório estudantil é disponibilizado, 
gratuitamente, para os discentes que estejam cursando o 
Ensino Técnico Integrado e Subsequente. Para os discen-
tes do Ensino Superior, o acesso à alimentação oferecida 
pelo refeitório estudantil é por meio da compra de tickets 
alimentação ou similar (INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS, 2013). 

Constatamos que a venda de tickets alimentação 
ocorre por meio da cooperativa-escola dos campi que 
possuem fazenda escola e que o valor é subsidiado pelos 
campi, tendo em vista ser inferior ao normalmente comer-
cializado. 

Assim, percebemos que o IFSULDEMINAS, seja pelo 
auxílio financeiro, pelo acesso gratuito ao refeitório estu-
dantil ou pela venda de tickets, oportuniza por diferentes 
vias o acesso à alimentação ofertada pela Instituição a 
praticamente todos os seus alunos.

Também está na organização da Política de Assistên-
cia Estudantil, o Programa de Assistência à Saúde, de-
senvolvido pela equipe multidisciplinar e cujo objetivo é 
oferecer ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abranjam a promoção e a proteção da saúde do dis-
cente, com medidas de prevenção a agravos e encami-
nhamento aos serviços de saúde da comunidade, quando 
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necessário, visando o bem-estar e a qualidade de vida 
do discente, de modo a contribuir para sua permanên-
cia e conclusão do curso na Instituição. Este serviço é 
prestado por equipe de saúde multidisciplinar composta 
por médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, assistente 
social, auxiliar de enfermagem, nutricionista, dentre ou-
tros, em conformidade com a realidade de cada campus 
(Ibidem). Pelo exposto, as ações de EAN podem estar in-
seridas nas medidas de prevenção a agravos decorren-
tes de más práticas alimentares no âmbito individual e 
coletivo.

Um importante reconhecimento do programa está 
no Relatório de Gestão 2013, que destacou que os crédi-
tos para a execução do PNAE foram importantes para a 
consolidação do papel dos Institutos Federais (Ibidem).

Ademais, no Relatório de Gestão 2014, afirma-se 
que pelo menos metade dos alunos matriculados nos 
cursos regulares do IFSULDEMINAS provém de famí-
lias de renda per capita inferior a dois salários míni-
mos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 2014a). Em 
comparação ao Relatório de Gestão 2014 do IFRN, no 
qual 91,2% dos estudantes detiveram renda per capita 
familiar de até um salário mínimo e meio, percebemos 
que, na Instituição mineira, o aspecto renda tem perfil 
mais favorável. Assim, entre ambas, esperava-se que a 
Instituição potiguar, devido ao caráter mais vulnerável 
de seus alunos, estivesse implementando a alimentação 
escolar do PNAE mais condizente com as diretrizes do 
programa.
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O Relatório de Gestão 2014 elenca, ainda, a criação 
de setores relacionados à alimentação estudantil ligados 
às Coordenações Gerais de Assistência ao Educando:

 
no Campus Inconfidentes, o Setor 
de Alimentação e Nutrição (possui 2 
nutricionistas), criado por meio da 
Resolução nº 032/2012, de 19 de ju-
lho de 2012 (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 
2012b); 

no Campus Machado, a Coorde-
nadoria de Alimentação e Nutrição 
(possui 1 nutricionista), instituída 
pela Resolução nº 060/2014, de 12 
de agosto de 2014 (INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS, 2014b); e 

no Campus Muzambinho, a Seção 
de Alimentação e Nutrição (possui 1 
nutricionista).

 Podemos perceber que apenas 37,5% dos campi pos-
suem o profissional de Nutrição, além de esses profissio-
nais estarem lotados nos campi mais antigos da Institui-
ção que possuem fazenda escola e regime de internato e 
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semi-internato. Entretanto, esse percentual é bem maior 
que o do IFRN, que é de 15%, mas similar à média da 
Rede Federal de EPCT encontrada por Costa (2015) que 
foi de 36%.

Também no Relatório de Gestão 2014, afirma-se que 
o IFSULDEMINAS dispõe de receita própria proveniente 
do comércio do excedente da produção agropecuária dos 
Campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho, resulta-
do das atividades pedagógicas nos setores de produção 
agrícola que os referidos campi mantêm para propiciar a 
aprendizagem em ciências e tecnologias agropecuárias. 
A produção desses setores seria revertida para o consu-
mo dos próprios campi e os excedentes eventuais seriam 
comercializados. As receitas da comercialização seriam 
destinadas, dentre outros, à alimentação.

Assim, verificamos como os documentos do IFSUL-
DEMINAS abordam, de forma mais aprofundada, os as-
pectos relacionados direta ou indiretamente à alimenta-
ção escolar, enfatizando o quanto a alimentação ofertada 
na Instituição é de grande importância tanto para o pú-
blico em situação de vulnerabilidade social quanto para 
os alunos em regime de internato e semi-internato, com 
destaque para o programa implementado nos campi que 
possuem fazendas escolas.



3

A IMPLEMENTAÇÃO DO PNAE:  
O QUE INDICA A TRIANGULAÇÃO?

Este capítulo aborda a pesquisa baseada nas visitas 
in loco à Reitoria e aos 8 campi do IFSULDEMINAS e à 
Reitoria e aos 20 campi do IFRN, a qual originou o livro. O 
Campus Educação a Distância do IFRN não fez parte da 
pesquisa por não ser ofertante do PNAE, tendo em vista 
que não existem cursos presenciais.

Como a Reitoria e os campi do IFSULDEMINAS foram 
os primeiros a serem percorridos, precisamente entre os 
dias 15 de novembro e 14 de dezembro de 2016, começa-
remos a expor esses dados. Quanto aos campi do IFRN, 
realizamos a observação participante entre os dias 3 de 
janeiro e 3 de fevereiro de 2017.

Para facilitar a compreensão, dividimos o capítulo em 
subitens agrupando os conteúdos comuns referentes a 
cada assunto.
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O INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

Como relatamos, foi com a sanção da Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, que os alunos da Rede Federal 
de EPCT dos cursos técnicos integrados (regular e EJA), 
subsequentes e concomitantes também passaram a ser 
beneficiários do PNAE e que houve a exigência de que, 
no mínimo, 30% do valor repassado pelo FNDE fossem 
investidos na aquisição de gêneros alimentícios direta-
mente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações (BRASIL, 2009c).

Assim, Abacate2 relatou, em entrevista, como era a 
oferta da alimentação aos alunos da Instituição que deu 
origem ao IFRN mesmo antes da instauração da lei su-
pracitada:

[...] era o mesmo programa, só que 
eu acho que com outro nome, o Pro-
grama de Merenda Escolar. [...] em 
86, já tinha, quem tomava conta era 
uma professora de Biologia [...] era 
um programa que era do Estado, do 
município, das escolas estaduais e 
municipais, mas que a gente... Tinha 
havido um acordo, anteriormente eu 
chegar aqui, que tinha também pra 
o Federal, [...] depois foi, na época, 
tinha a governadora, que era Wilma 

2  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 18 de novembro 
de 2016.
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Maia3, ela cortou, eu acho que de-
pois de uns 3 ou 4 anos e a gente 
ficou sem direito de ficar com essa 
merenda, a gente perdeu o direito. 
[...] Era recurso da Secretaria Esta-
dual de Educação [...]. Aí só então, 
acho que 89, 90, que 95 retomou [...] 
a gente ficou um tempo grande sem 
ter a merenda escolar aqui no IFRN. 
(ABACATE).

Comparando o programa de décadas anteriores com 
agora, esse servidor expôs:

[...] o que eu percebi, já que eu te-
nho aquela experiência antiga da 
merenda escolar de 96, que naquela 
época várias empresas foram cria-
das no sul do Brasil pra fazer aque-
las comidas semiprontas, aqueles 
cardápios semiprontos, foi uma 
questão talvez política, liofilizada, 
desidratadas, que seria pirê, sopa, 
que chegava aqui, em cada escola, 
você só colocaria água quente e es-
tava ali pra ser servido, os formu-

3  Acreditamos que tenha havido um equívoco na fala do entrevis-
tado, pois, em 1988, Wilma Maia venceu sua primeira eleição para a pre-
feitura de Natal. Somente em abril de 2002, agora Wilma de Faria, após o 
divórcio do ex-governador do RN Lavoisier Maia, foi eleita para o governo do 
estado do RN (FRANÇA, 2011).
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lados. Aí, a comparação é que hoje 
não, tem a agricultura familiar, você 
pode comprar exatamente regio-
nalizado e isso é bom porque você 
adapta a fruta da época ao pequeno 
produtor, você incentiva a produção 
regional e essa, eu posso fazer essa 
comparação, que foi muito melhor 
pra nós nutricionistas, pra execu-
ção do trabalho e também a aceita-
ção dos alunos porque você imagina 
aqui no Nordeste 9 horas da manhã 
você tomar um prato de sopa quen-
te. Diferente do sul, que pode estar 
frio, que combina bem aquela sopa. 
Então, isso aí mudou totalmente, 
eu acho que foi uma melhora muito 
grande no programa, de um modo 
geral. (ABACATE).

Cereja4  também fez um resgate histórico do início 
da implementação da alimentação escolar no IFSULDE-
MINAS:

a alimentação, ela sempre foi servida 
nos campi pré-existentes, nas Esco-
las Agrotécnicas, sempre tiveram 
refeitórios e nos campi de expansão, 

4  Entrevista concedida à autora em Pouso Alegre/MG, em 23 de 
novembro de 2016.
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nos novos, esses, assim, desde que 
iniciaram, iniciaram também com 
alimentação para o técnico integra-
do, aquele que ficava o dia inteiro 
na escola [...] por meio de bolsa do 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, não, de Assistência Estu-
dantil, do PNAES. [...] de uma cer-
ta forma, sempre teve, o Instituto 
Federal, assim, sempre se preocu-
pou com essa questão da alimenta-
ção dentro da escola. [...] aí a gente 
começou a discutir, a levantar sobre 
o PNAE, sobre o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e a verba 
do FNDE. Aí a gente descobriu que 
o Instituto Federal devolvia porque 
o Instituto Federal (referindo-se ao 
IFSULDEMINAS) começou a receber 
em 2011, como todos os institutos, 
quando o programa contemplou o 
ensino médio, vamos dizer assim. 
[...] o FNDE, ele repassa o recurso 
um ano depois [...] e os institutos 
Federais, eles foram incluídos com a 
Lei 11.947, em 2009, ou seja, ele só 
foi receber em 2011 porque aí teve 
que esperar o 2010, o censo de 2010, 
pra ele começar a receber em 2011. 
[...] aí, assim, realmente as pessoas 
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não se atentaram que era uma ver-
ba específica de um programa, e aí 
que começou essa discussão. [...] a 
alimentação escolar já tinha, só que 
era dada com recurso próprio. Em 
2013, foi quando nós fizemos a pri-
meira chamada pública. Então, em 
2012 a gente começou a discussão, 
fizemos seminário, fórum, em 2013 
saiu a primeira chamada pública e, 
com isso, a utilização do recurso do 
FNDE. (CEREJA).

Percebemos pelos relatos anteriores que previamen-
te à verba específica transferida pelo FNDE, as insti-
tuições pesquisadas, ou pela destinação financeira ou 
diretamente pela oferta da alimentação com verba pró-
pria ou repassada pelo governo municipal, já disponibi-
lizavam meios para o acesso às refeições, demonstran-
do a importância dada à alimentação escolar mesmo 
antes da legislação do PNAE abranger a Rede Federal 
de EPCT.

Também pudemos constatar que houve um período 
de um ano e meio após a vigência da Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, até que a Rede Federal de EPCT 
começasse efetivamente a receber o recurso do PNAE, 
que ocorreu somente a partir de 2011, tempo suficiente 
para que o MEC desse ciência da nova legislação e pro-
movesse a capacitação dos envolvidos com o PNAE nos 
novos estabelecimentos ofertantes.
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Entretanto, quanto à descoberta da nova legislação do 
programa que passou a contemplar a Instituição, Caqui5, 
do Instituto Sul Mineiro, relatou em entrevista:

[...] eu fui convocada pra uma reu-
nião lá na prefeitura e na reunião 
lá, eu lembro que foi, em, se não me 
engano, em setembro de 2009, eles 
falaram que tinha saído a nova legis-
lação do PNAE e que a partir daquele 
ano era obrigado a comprar da agri-
cultura familiar e, no caso, tava cha-
mando, me chamaram pra reunião, 
eu e outros componentes do CAE6, o 
pessoal da EMATER, justamente pra 
começar a implementar a compra 
da agricultura familiar e nesse ano 
de 2009 a própria prefeitura ainda 
comprou mesmo produtos da agri-
cultura familiar pra entregar aqui 
no instituto, aí a partir de 2010, é, 
a gente, eles passaram o recurso pra 
gente [...]. (CAQUI).

Percebemos que não houve um comunicado por parte 
do MEC sobre o início da oferta do programa nos insti-
tutos, tendo em vista que partiu de uma prefeitura mu-

5  Entrevista concedida à autora em Machado/MG, em 25 de no-
vembro de 2016.

6  Conselho de Alimentação Escolar.
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nicipal a socialização da informação com o servidor en-
trevistado, como também, desde esse contato inicial, a 
presença de profissionais da EMATER para a viabilização 
da obrigatoriedade da aquisição dos gêneros da agricul-
tura familiar.

O início do programa em um dos primeiros campi do 
IFRN a realizar a implementação foi descrito por Caju7:

[...] foi em 2010 e, assim, veio meio 
que repentinamente. Então, assim, 
a gente não tinha estrutura física, a 
gente utilizou um espaço que não era 
nada adequado. Agora é que foi cons-
truído o refeitório só pra merenda, 
mas lá, assim, foi meio que feito de 
improviso, a parte de estrutura física. 
[...] então a gente tentou se adaptar 
pra começar o programa [...].

Com um atraso no início de quase 3 anos em relação 
a outros campi, Carambola8, também da Instituição poti-
guar, relatou os motivos da demora na implementação do 
PNAE em seu campus:

Assim, as principais dificuldades 
foram com relação aos equipamen-

7  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 3 de novembro 
de 2016.

8  Entrevista concedida à autora em Nova Cruz/RN, em 03 de janei-
ro de 2017.
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tos porque não tínhamos quase ne-
nhum... não tínhamos geladeira, 
não tínhamos freezer, faltavam al-
guns equipamentos, como também 
dificuldade com relação às pessoas, 
não tínhamos uma merendeira e pra 
mim algo que faz muita falta tam-
bém é o nutricionista pra trabalhar 
só com essa parte da merenda.

A implementação ocorreu repentinamente no IFRN, 
tanto que aspectos quanto à estrutura física e de pessoal, 
inicialmente, tiveram que ser improvisados para que o 
programa fosse iniciado.

Quanto a maior dificuldade para implementar o pro-
grama no IFSULDEMINAS, Cereja expôs:

A maior dificuldade, na verdade, 
foi falta de informação clara dos 
órgãos, tanto do FNDE quanto da 
CGU9, do TCU, da SETEC, porque, 
quando nós começamos a investi-
gar em 2012 de onde que era a ver-
ba, a gente afirmando que existia a 
verba específica pra compra de ali-
mentos de um programa, do PNAE, 
levantando a questão da compra da 
agricultura familiar, que a gente ti-

9  Controladoria-Geral da União.
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nha a obrigatoriedade de comprar da 
agricultura familiar. Quando a gente 
iniciou essa compra, que a gente foi 
perguntar nos órgãos, tanto na SE-
TEC quanto no FNDE, o FNDE só 
dizia que a gente recebia o dinheiro, 
a própria resolução que normatiza, 
na época era a Resolução 38, ela não 
cita o controle social dos institutos, 
das Escolas Federais, ela não dá ne-
nhuma clareza sobre a prestação de 
conta porque a prestação de conta 
da prefeitura, ela trata muito do pro-
grama dentro de prefeitura e estado 
e não contempla as Escolas Fede-
rais. O próprio FNDE depois criou 
um GT10 em 2015... 14... 15 e teve 
esse entendimento que, realmente, 
a gente tinha sido esquecido na dis-
cussão, eu acho que essa foi a maior 
dificuldade, de ter essas informações 
claras pra se comprar. Quando a 
gente comprou, chegou a comprar, a 
gente teve a dificuldade de prestação 
de conta porque os nossos sistemas 
não aceitavam a compra da agricul-
tura familiar, a dispensa de licita-
ção, a modalidade de chamada pú-

10  Grupo de Trabalho.
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blica. O SIASG11, todos os sistemas 
de prestação de compra, não tinham 
um campo específico pra você justifi-
car. [...] A legislação, na verdade, não 
foi adaptada, mas aí, o que criou-se 
foi um GT, um grupo de discussão 
com participação da SETEC, do 
FNDE e dos institutos, que nós par-
ticipamos, o instituto do Rio Grande 
do Norte também participou, a gente 
criou esse espaço de diálogo pra que 
as orientações fossem mais claras e 
os órgãos que cuidam dos sistemas 
de prestação de contas, que daí já tá 
lá no Ministério do Planejamento, eu 
acredito, não sei direito, aí a gente 
começou a cobrar que eles contem-
plassem essa modalidade porque 
só existia modalidade de compra 
a 8666, compra pública, e a lei do 
PNAE, a modalidade de chamada 
pública, ela é totalmente, assim, ela 
não se enquadra. [...] quando a gente 
ousou comprar, vamos dizer, a gente 
deparou com a dificuldade de pres-
tar conta [...] isso foi uma dificulda-
de porque os gestores não queriam 

11  Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais.
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colocar o seu CPF12 numa compra 
que o sistema de prestação de conta 
não contemplava. Então, assim, nós 
tivemos, vamos dizer assim, a ousa-
dia de um campus que o diretor ad-
ministrativo, quis fazer e já tava no 
processo e não voltou atrás e falou: 
Não, se existe a lei pra comprar, nós 
vamos comprar, agora, o sistema de 
prestação de compra tem que mudar 
pra adequar esse sistema.

Assim como aconteceu com Caqui em 2009, Cere-
ja, mesmo em 2012, também não havia recebido muitas 
orientações por parte do MEC sobre o início da oferta do 
programa nos institutos. Conforme esse entrevistado, até 
mesmo os órgãos de controle da administração pública 
não tinham sido informados da inserção da chamada pú-
blica como forma de aquisição dos alimentos do PNAE, 
tendo em vista que, segundo ele, essa modalidade de 
compra de gêneros alimentícios para o programa, vigente 
desde 2009 com a Resolução nº 38 (BRASIL, 2009b), ain-
da não estava contemplada no sistema de prestação de 
contas, o SIASG.

De fato, como exposto por Cereja, tanto a Resolução 
CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 (BRASIL, 2009b) 
quanto a que a revogou, a Resolução FNDE nº 26, de 
17 de junho de 2013 (BRASIL, 2013a), não explicitam a 

12  Cadastro de Pessoas Físicas.



140

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

participação da comunidade no controle social das ações 
realizadas pelas Escolas Federais quanto ao PNAE. Tal 
circunstância não exime essas instituições de inserir a 
participação da sociedade em suas ações, posto que no 
Art. 14 da LDB a “participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 
1996) é um dos princípios que os sistemas de ensino pú-
blico na educação básica deverão definir em suas normas 
da gestão democrática. Assim, mesmo sem a obrigato-
riedade na constituição de um CAE, a Rede Federal de 
EPCT também necessita instituir a participação social no 
PNAE.

Para possibilitar essa atuação, o Campus Inconfiden-
tes constituiu a Comissão Especial de Compras da Agri-
cultura Familiar (CECAF), cuja composição mais recente 
foi instituída por meio da Portaria nº 116, de 18 de abril 
de 2016. Esta comissão é formada por servidores dos se-
tores de compras (na qual está o presidente), extensão, 
financeiro, nutrição, fazenda escola e serviço social, além 
de um discente. Dentre suas atribuições, estão a articu-
lação com os atores envolvidos no processo, a elaboração 
das especificações para a compra da Agricultura Fami-
liar, da lista de produtos e do levantamento de preços, 
a execução dos processos que envolvem a aquisição via 
chamada pública e as indicações do responsável técnico 
e do fiscal do contrato (INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS, 2016a). Ressaltamos que, apesar de louvável, 
a comissão possui atuação restrita a um aspecto do pro-
grama, que é a compra de produtos da agricultura fami-
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liar. Acreditamos que as atividades da comissão neces-
sitariam ser ampliadas para abranger outros assuntos 
pertinentes ao PNAE, como a articulação das ações de 
EAN, a aquisição de gêneros alimentícios dos fornecedo-
res convencionais e as formas de inserção do tema da 
alimentação no conteúdo curricular dos cursos.

No tocante à forma de transferência, movimentação 
e prestação de contas dos recursos financeiros, de fato 
a Rede Federal de EPCT não obedece à regulamentação 
específica do programa, mas à norma legal quanto à des-
centralização e execução de créditos orçamentários do 
FNDE para órgãos e entidades da administração pública 
federal, que é a Resolução nº 28, de 27 de junho de 2013 
(BRASIL, 2013b).

Pelo exposto, corroboramos a constatação de Cereja 
quanto à legislação contemplar bem mais as redes muni-
cipais e estaduais de ensino do que a federal, havendo a 
necessidade de uma maior clareza nas especificidades que 
a Rede Federal de EPCT possui na legislação do programa.

Sobre as dificuldades iniciais para a implementação do 
PNAE, Caqui, de um campus do IFSULDEMINAS no qual 
já havia a oferta de alimentação aos estudantes, afirmou: 

Não, não teve nenhum tipo de difi-
culdade porque eu tinha o contato 
com o pessoal da secretaria de edu-
cação municipal e tudo o que eu ti-
nha dúvida eu perguntava pra eles 
como que eles faziam e, eu tinha esse 
contato, e dentro aqui do campus 
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nunca houve nenhum tipo de impe-
dimento ou que alguém achar, que a 
direção ou qualquer gestor achasse 
que não deveria usar esse recurso, 
sempre fui... eu ia lá e avisava que 
tinha o recurso e que a gente teria 
que gastar com determinado tipo de 
alimento que não era qualquer tipo 
de alimento que poderia e a direção 
sempre apoiou e, no caso, nesses 
primeiros anos a gente comprou so-
mente do registro de preço porque a 
gente ainda não sabia fazer a com-
pra da agricultura familiar. 

Novamente, percebemos como era que a secretaria de 
educação da prefeitura dava o suporte ao processo de im-
plementação do PNAE no campus em substituição à obri-
gatoriedade da assistência pelo MEC. Também notamos 
como, em um campus no qual a alimentação escolar já 
era oferecida previamente, a oferta via PNAE ocorreu de 
maneira mais fácil. Entretanto, a realização das chamadas 
públicas, provavelmente pela inexperiência mesmo da rede 
municipal, não foi executada com facilidade semelhante.

Ainda quanto ao desconhecimento dos servidores que 
começaram a trabalhar no PNAE, Manga13, do IFSULDE-
MINAS, enfatizou: “[...] quando a gente entrou pra tra-
balhar com o PNAE caiu de paraquedas, o que é que é, 

13  Entrevista concedida à autora em Carmo de Minas/MG, em 4 de 
dezembro de 2016.
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como é que vamos fazer, tinha a obrigação de gastar os 
30% [...]”.

Outro servidor da Instituição mineira ratificou a com-
pleta falta de informação quanto ao início da implementa-
ção do programa em seu campus: “[...] foi meio que assim, 
veio o recurso, a gente tinha que gastar e não sabia como, 
sabe, não conhecia nada do programa” (PÊSSEGO)14.

AS FONTES DE VERBA E DE ALIMENTOS

Segundo a Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, o FNDE, autarquia vinculada ao MEC, é respon-
sável pela coordenação do PNAE, pelo estabelecimento 
das normas gerais de planejamento, execução, controle, 
monitoramento e avaliação do programa, bem como pela 
transferência dos recursos financeiros que deverão ser 
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros ali-
mentícios, cabendo à EEx, estando aí inclusas as escolas 
federais, a responsabilidade pela execução do PNAE, in-
clusive pela utilização e complementação da verba trans-
ferida pelo FNDE. No período de realização da pesquisa 
que culminou nesta obra, que foi de 2009 a 2016, o valor 
repassado pela União às instituições da Rede Federal de 
EPCT por dia letivo para cada aluno nos cursos em tempo 
parcial era de R$ 0,30 (caso dos cursos do IFRN e dos cur-
sos subsequentes e concomitantes do IFSULDEMINAS), e 
nos cursos em tempo integral era de R$ 1,00 (realidade 
apresentada nos cursos integrados do IFSULDEMINAS). 

14  Entrevista concedida à autora em Poços de Caldas/MG, em 5 de 
dezembro de 2016.
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O cômputo da quantidade de alunos é realizado em con-
formidade com o censo escolar do exercício anterior feito 
pelo Inep/MEC (BRASIL, 2013a).

Quanto aos valores repassados, Ciriguela15, do IFRN, 
toca em um ponto nevrálgico do programa: a contradição 
entre o valor per capita do repasse financeiro do FNDE 
versus a exigência no atendimento do percentual das ne-
cessidades nutricionais diárias do aluno:

Eu sei que o repasse do governo que 
vem pra merenda escolar é baixo, o 
valor não dá pra adquirir os gêneros 
alimentícios e fornecer a merenda 
escolar com as necessidades nutri-
cionais que eles exigem, então isso 
aí é uma grande falha que ele mesmo 
se contradiz até [...]. (CIRIGUELA).

Em outro campus do IFRN, Melancia16, cujos demais 
aspectos estão bem adequados, segundo sua concepção, 
também apontou o repasse financeiro do FNDE como um 
empecilho:

[...] a única restrição, assim, do pro-
grama é porque o valor realmente é 
muito pouco, R$ 0,30 é muito pou-

15  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 3 de novembro 
de 2016.

16  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 3 de novembro 
de 2016.



145

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

co pra se dar, mesmo assim, com a 
entrada do gestor, não é, recurso, 
ainda é insuficiente. Infelizmente 
não dá pra atingir os 20% ainda não 
porque, questão é... a estrutura tá 
ótima, tá tudo, tudo novinho, equi-
pe boa, mas o recurso ainda é pou-
quinho [...] R$ 0,30, minha filha, dá 
pra que?

Percebemos como isso corrobora o que apontou Sto-
larski (2005), que relatou dentre os principais gargalos 
do programa na atualidade o baixo valor per capita fede-
ral repassado e a falta de complementação ou comple-
mentação insuficiente de recursos pelas EEx.

Também ressaltamos que, para além da oferta da 
alimentação, a exigência na execução de ações de EAN 
não implica em nenhum tipo de destinação orçamen-
tária voltada a esse fim, pois, como informamos, os re-
cursos financeiros repassados pelo FNDE devem ser 
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros ali-
mentícios. Com isso, a União impõe que os ofertantes 
atendam às exigências legais sem garantir as condições 
financeiras para a sua execução.

A falta de adaptação do programa à realidade da 
Rede Federal de EPCT acarreta um obstáculo na execu-
ção apontado por Maçã17, do IFRN:

17  Entrevista concedida à autora em Parelhas/RN, em 2 de fevereiro 
de 2017.
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A dificuldade é com relação ao recur-
so que vem pra o número de alunos 
do ano anterior. Como é um campus 
em implantação, sempre vai vir me-
nos porque tá na linha crescente de 
número de alunos, então o recurso 
que veio agora foi baseado com 80 
alunos e a gente tá com 286, uma 
quantidade bem maior. Então, assim, 
tá sendo o recurso do campus pra su-
prir, realmente, a real demanda. 

Pitomba18, também da Instituição potiguar, ratificou 
esse empecilho, tendo que solicitar ajuda aos demais 
campi e, como ele próprio descreveu, à “união do IFRN” 
para continuar servindo as refeições até que mais recurso 
do FNDE fosse repassado.

De fato, como a quantidade de alunos a serem aten-
didos pelo PNAE é contabilizada em conformidade com 
o censo escolar do exercício anterior, em um campus da 
Rede Federal de EPCT recém-implantado, os alunos dos 
primeiros anos do ensino médio, por exemplo, somente 
receberão recurso do FNDE quando estiverem cursando o 
segundo ano. A legislação não esclarece se a execução do 
programa para esse caso seria com verba própria das ins-
tituições ofertantes. O mais preocupante é que também 
não há a clareza da obrigatoriedade da oferta de refeições 
para esses alunos, pois, temos observado na prática que 

18  Entrevista concedida à autora em São Paulo do Potengi/RN, em 
11 de janeiro de 2017.
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nesses campi a percepção da existência do programa só 
ocorre com a ciência do repasse da verba pelo FNDE, ex-
cluindo ao longo de um ano inteiro os alunos dos primei-
ros anos do direito à alimentação no ambiente escolar.

Como constatamos pela entrevista de Cereja, o recur-
so do FNDE para o PNAE foi repassado pela primeira vez 
para a Rede Federal de EPCT no ano de 2011. Entretan-
to, como em nosso formulário para coleta de dados dois 
campi do IFSULDEMINAS informaram que houve repasse 
antes desse ano, decidimos considerá-los. Assim, verifi-
camos que a Instituição apresentou uma queda no valor 
total do repasse do FNDE para o PNAE entre os anos de 
2009 e 2011, seguida por um crescimento significativo 
entre 2012 e 2014, com, a partir de então, um valor re-
lativamente estável até 2016. Quanto à devolução das 
verbas repassadas pelo FNDE ao programa, constatamos 
que o IFSULDEMINAS, com exceção dos anos de 2010 e 
2014 que apresentou um total de 42,31% e 17,03% do 
valor total recebido sendo devolvido aos cofres públicos. 
Nos demais anos, houve menos de 4% de retorno do mon-
tante repassado, chegando a um percentual mínimo de 
0,01% no ano de 2011. Verificamos que, em relação às 
médias nacionais e regionais de devolução de valores do 
PNAE que constam na Tabela 1, 55,62% e 40,03% no ano 
de 2013 e 60,04% e 61,63% em 2014, respectivamente, 
o IFSULDEMINAS vem conseguindo implementar o PNAE 
com relativo sucesso quanto à utilização de recursos des-
centralizados pelo FNDE.

Por meio da observação participante, verificamos 
que, na época da pesquisa, o único campus do IFSUL-
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DEMINAS que ainda não havia utilizado a verba prove-
niente do PNAE para a oferta de alimentação aos seus 
alunos foi o Campus Açaizeiro. A justificativa para isso 
seria a oferta recente dos cursos técnicos integrados e o 
fato de não possuir uma Unidade de Alimentação e Nu-
trição (UAN). Assim, o campus tem devolvido o recurso 
do PNAE para a Reitoria. Entretanto, existe um contrato 
para o fornecimento de refeições com uma empresa lo-
catária da lanchonete do campus. Mediante esse contra-
to, os alunos dos cursos técnicos integrados consomem 
café da manhã, almoço (servido em marmitas, pois a 
lanchonete não possui área para cocção de alimentos) e 
lanche da tarde; e os alunos dos cursos subsequentes, 
do turno noturno, têm direito ao lanche da noite. Antes 
dessa forma de concessão, havia o auxílio pecuniário no 
valor de R$ 14,00/dia, mas esse procedimento foi revis-
to, pois, segundo um servidor do campus, alguns alunos 
utilizavam o dinheiro para a compra de outros itens em 
detrimento da alimentação.

Consultando os dados de repasse do FNDE, percebe-
mos que, de fato, somente a partir de 2017 os alunos dos 
cursos técnicos integrados desse campus passaram a re-
ceber os recursos financeiros do PNAE. Entretanto, des-
de 2015, seus alunos dos cursos técnicos subsequentes 
recebem verba para a alimentação escolar, razão que por 
si justificaria já ter havido o início da oferta para esses 
alunos. Além disso, outro campus da mesma Instituição 
em situação semelhante já implementa o programa.

De modo semelhante ao IFSULDEMINAS, também le-
vantamos os dados orçamentários para todos os campi do 
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IFRN. Dessa forma, esta segunda Instituição apresentou 
um crescimento significativo no valor total do repasse do 
FNDE para o PNAE a partir de 2014, com uma pequena 
queda em 2016. Quanto à devolução das verbas repas-
sadas pelo FNDE ao programa, constatamos que o IFRN, 
com exceção do ano de 2014 que apresentou um total 
de 29,39% do valor total recebido sendo devolvido aos 
cofres públicos e, nos demais anos, houve menos de 8% 
de retorno do montante repassado, chegando a um per-
centual mínimo de 0% no ano de 2011. Verificamos que, 
em relação às médias nacionais e regionais de devolução 
de valores do PNAE que constam na Tabela 1, 55,62% 
e 51,64% no ano de 2013 e 60,04% e 49,39% em 2014, 
respectivamente, o IFRN também vem conseguindo im-
plementar o PNAE com relativo êxito no que diz respeito à 
utilização de recursos descentralizados pelo FNDE.

Considerando a média aritmética19 de toda a série 
histórica pesquisada (2009 a 2016) para as duas insti-
tuições, constatamos que o IFSULDEMINAS possui uma 
melhor gestão da verba repassada pelo FNDE, pois apre-
senta um percentual inferior ao do IFRN quanto à devolu-
ção de recursos ao MEC, 8,6% para a Instituição mineira 
contra 10,08% para a potiguar.

Também percebemos que os recursos do IFRN inves-
tidos na alimentação discente têm oscilado em relação 
ao ano anterior, indo de 16,68% a 228,12% da verba re-
passada pelo FNDE. Com isso, observamos que, mesmo 
pequeno, sempre tem havido uma complementação em 

19  A média aritmética é a soma total dos termos dividida pelo núme-
ro total de termos.



150

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

relação ao recurso do PNAE, demonstrando um compro-
metimento da Instituição em elevar o valor per capita das 
refeições servidas aos alunos, independentemente do re-
curso via MEC.

Mostrando-se como outra importante fonte financeira 
e de alimentos mesmo antes da implementação do PNAE 
no IFSULDEMINAS, a fazenda escola foi ressaltada na 
entrevista de Caqui: 

[...] antes, quando a gente não recebia 
recurso do PNAE, a escola era autos-
suficiente, praticamente, nunca veio 
dinheiro do governo pra comprar gê-
nero de alimentação, todo o recurso 
que a gente... a fazenda, o que ela 
produzia, o excedente era vendido na 
cooperativa que vai pra fonte 250 e 
depois comprava o que a escola não 
produzia aqui pro refeitório. Então, 
por ter, por ser uma fazenda, nun-
ca faltou, nunca foi pouco, sempre 
tivemos fartura pelo fato de ser uma 
fazenda porque a gente percebe que 
hoje outras escolas que não são da 
área agrícola e que não têm fazenda, 
elas têm muito maior dificuldade em 
oferecer uma alimentação escolar 
boa, de qualidade em relação à gen-
te, isso aí facilita muito a vida, a im-
plementação do programa.
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Ilustramos essa grande produção de alimentos desta-
cada pelo entrevistado nas Figuras 1 e 2 a seguir.

Figura 1 – Fotografias da produção de hortaliças, queijos e café 
que são destinados ao PNAE nas fazendas escolas 

do IFSULDEMINAS

Fonte: A autora (2016).
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Figura 2 – Fotografias do curral e da avicultura nas fazendas es-
colas do IFSULDEMINAS que produzem alimentos para o PNAE

Fonte: A autora (2016).

As fotografias das Figuras 1 e 2 mostram o plantio 
de vegetais folhosos no Campus Araçazeiro, a produção 
de queijo e café e a criação de bovinos no Campus Pesse-
gueiro-do-mato e a criação de aves no Campus Cerejeira-
-do-mato. 

Pela observação participante, notamos que existe 
uma baixa oferta de frutas via PNAE nos campi do IFSUL-
DEMINAS em oposição aos do IFRN, no qual esta oferta é 
maior, confirmada pela ausência de árvores frutíferas nas 
ilustrações da figura anterior. Atribuímos isso ao fato de 
as fazendas escolas da primeira não apresentarem uma 
produção significativa desses gêneros, confirmando como 
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a expressividade da produção de determinados alimentos 
na Instituição Sul Mineira exerce impacto nos itens ofer-
tados pelo programa.

Apesar de terem uma produção expressiva, Cereja 
esclareceu a necessidade da compra da agricultura fami-
liar a despeito da geração de alimentos nas fazendas dos 
campi Sul Mineiros:

[...] a produção, a gente acha, as-
sim, nesses três campi, ela é essen-
cial pra qualidade da alimentação 
também, pra quantidade, pra va-
riedade, então, assim, ela ajuda de-
mais na qualidade da alimentação. 
Quando a gente iniciou essa compra 
da agricultura familiar, a gente real-
mente pensou que não tinha o que 
comprar da agricultura familiar que 
a gente não produzisse. Parece que 
a gente produz tudo, né? Só que aí 
a gente chegou (à conclusão) que a 
gente produz tudo, mas a gente não 
produz o ano inteiro, por exemplo, 
quando volta às aulas a gente quase 
não tem alimento, então a gente faz 
a chamada pública no final do ano, 
principalmente pra garantir nos 
primeiros meses que a gente quase 
não tem produção e a agricultura 
familiar, por ela ser, assim, vamos 
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dizer, viver disso, os agricultores vi-
verem disso, eles acabam, algumas 
culturas, conseguindo produzir o 
ano inteiro pra comercialização e a 
gente já faz mais como unidade pe-
dagógica [...].

Em contrapartida, quanto à inserção de alimentos da 
fazenda escola de um dos campi do IFRN na alimentação 
dos alunos, Kiwi20 relatou:

Infelizmente a gente só usou até 
agora o mamão. Quando tem uma 
produção maior um pouco, aí eles 
levam pra merenda escolar, mas só 
na merenda escolar mesmo porque 
tão tentando melhorar, ver alguém 
pra ficar mais responsável por essa 
parte pra gente usar, por exemplo, 
temperos naturais, cebola, ceboli-
nha que a gente até, às vezes, tem 
uma dificuldade de entrega de for-
necedores que são de fora e é uma 
coisa que a gente pode fazer aqui 
que fica mais barato, mais prático, 
mas, em relação aos outros produ-
tos, a gente tem usado pouco na 
merenda escolar, geralmente é mais 

20  Entrevista concedida à autora em Currais Novos/RN, em 2 de 
fevereiro de 2017.
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usado pras aulas, pros laboratórios 
[...] a produção é pequena, ainda. 

Jambo21, da mesma Instituição, explicou:

Tem uma fazenda escola e ela pro-
duz algumas coisas, mas a produ-
ção é muito pequena porque é uma 
produção só didática por conta da 
seca que a gente vem enfrentando, 
então não tem água pra uma pro-
dução pra abastecer o PNAE. En-
tão é mais ou menos assim, tem 
um professor que tem um projeto, 
por exemplo, a semana passada eu 
recebi alguns quilos de macaxeira, 
então vou servir macaxeira só na-
quele dia porque eu recebi 20 quilos 
de macaxeira, mas pra semana se-
guinte não tem porque fez parte de 
um projeto, então, assim, a produ-
ção é didática, mesmo, só pra fins 
didáticos.

Esse mesmo servidor continuou relatando como é a 
produção dos gêneros provenientes da fazenda escola de 
seu campus:

21  Entrevista concedida à autora em Apodi/RN, em 23 de janeiro de 
2017.
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Tem uma fazenda escola e tem den-
tro dessa fazenda escola tem vários 
setores, por exemplo, tem o setor 
de aves, que há uma produção de 
ovos, no momento... a produção de 
ovos é boa porque quando as aves 
estão, no caso, as galinhas estão 
produzindo, é suficiente pra que 
a gente sirva ovo cozido um dia e 
outro não. Aí tem as codornas que 
também, os ovos abastecem bem. 
Aí tem algumas matrizes de bovi-
nos, de vaca, que o leite, não, vaca 
não temos leite ainda não, o leite é 
de caprino, então a gente pasteu-
riza e vai congelando e a gente vai 
complementando com o que a gente 
compra em pó. Aí tem, de vez em 
quando é preciso fazer o descarte 
de alguns animais e esse descarte 
é feito através de abate nas aulas 
práticas, como suínos, caprinos e 
aves, aí a gente utiliza também essa 
carne, o setor laboratório de ali-
mentos faz junto, nas aulas práti-
cas, faz a desossa da carne e mói e 
a gente utiliza no cuscuz, por exem-
plo, que é um alimento bem aceito 
pelos alunos. [...] é uma produção 
ainda muito pequena e nesses últi-
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mos anos é que esses laboratórios 
estão sendo implementados. Nós 
recebemos o campus e começamos 
a funcionar em 2009 com metade 
dos laboratórios em construção e 
ainda tem muita coisa na fazenda 
pra ser concluída, entendeu? Como 
a bovinocultura que ainda está em 
processo de construção. Aí algumas 
frutas, acerola é o que a gente tem 
mais, mamão e manga. Agora tá na 
época da manga, a gente tem rece-
bido alguns quilos de manga, mas 
não é ainda uma produção grande 
que a gente possa contar com ela e, 
de repente, não pedir aquela fruta 
na licitação porque a gente vai ter, 
ainda não. (JAMBO).

Para melhor confrontarmos os relatos dos servidores 
das duas instituições, também apresentamos as Figuras 
3 e 4 a seguir.
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Figura 3 – Fotografias da suinocultura, avicultura e produção de 
hortaliças nas fazendas escolas do IFRN que produzem alimentos 

para o PNAE

Fonte: A autora (2016).
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Figura 4 – Fotografias da ordenha de leite, produção de ovos e 
plantio de bananeiras que são destinadas ao PNAE nas fazendas 

escolas do IFRN

Fonte: A autora (2016).
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As fotografias das Figuras 3 e 4 mostram a criação de 
suínos, codornas e galinhas do Campus Abieiro, o plantio 
de árvores frutíferas e vegetais folhosos no Campus Co-
queiro e o cultivo de banana orgânica e a criação de gado 
leiteiro no Campus Cupuaçuzeiro. 

A quantidade de campi do IFRN que realiza algum tipo 
de produção de alimentos é a mesma do IFSULDEMINAS, 
3 campi. Entretanto, comparada com o total de 20 campi 
da Instituição potiguar contra 8 da Instituição Sul Mineira, 
proporcionalmente, o número é bem inferior, muito pro-
vavelmente pela diferenciação entre as origens históricas 
de ambas, pois o estabelecimento que originou o IFRN foi 
a Escola de Aprendizes Artífices de Natal, enquanto que, 
no IFSULDEMINAS, foi o Patronato Agrícola Visconde de 
Mauá. Além disso, o volume da produção norte-rio-gran-
dense é significativamente menor, seja pelo espaço para 
plantio, seja pelas condições climáticas desfavoráveis com 
longos períodos sem chuva ao longo do ano.

Em virtude também do baixo volume de produção, os 
campi do IFRN não dispõem de cooperativas-escolas para 
a comercialização permanente do excedente de alimen-
tos, mas desenvolve leilões periódicos, como o de bovinos, 
ovinos, suínos e caprinos. No entanto, não existe uma 
destinação direta da verba arrecadada para a alimenta-
ção escolar.

Como relatamos após a exposição das Figuras 3 e 4, a 
oferta de frutas no PNAE é maior no IFRN, mas o cultivo de 
árvores frutíferas não é tão elevado a ponto de suprir a de-
manda. Assim, a compra é a maior via de aquisição. Para 
a maioria dos demais itens, ao contrário da Instituição Sul 
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Mineira, a produção é baixa, não chegando a impactar 
significativamente na oferta da alimentação escolar.

Pelas Figuras 1 a 4, notamos a grande diferença no 
volume e na variedade de produção dos alimentos entre as 
fazendas escolas das duas instituições pesquisadas. Acre-
ditamos que o IFRN poderia fornecer melhor estrutura e 
destinar maior quantidade de pessoas para desenvolver 
as atividades em suas fazendas escolas, além de fomen-
tar ações para aplicar tecnologias que aumentem a produ-
ção dos alimentos, tendo em vista que as chuvas escassas 
também nos foram relatadas como um fator limitador para 
a produção. Ademais, os alunos dos cursos relacionados 
às ciências agrárias desse instituto também encontrarão 
essas limitações quando estiverem inseridos no mundo do 
trabalho e cabe à Instituição prepará-los para a realidade 
concreta com a qual irão se deparar.

Sobre os alimentos produzidos na fazenda escola de 
seu campus do IFRN, Murici22 relatou que a importância 
se dá: 

[...] tanto pelo custo, que é uma re-
ceita a menos, a gente tem a produ-
ção aqui nos livra de ter que comprar 
de fora. [Perguntado se essa produ-
ção supre a demanda ao longo do 
ano] Supre totalmente, assim, ques-
tão dos ovos e do leite. Leite a gente 
produz que sobra e a gente fornece a 

22  Entrevista concedida à autora em Ipanguaçu/RN, em 25 de janei-
ro de 2017.
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outros campi que devolve pra gente 
na forma de queijo.

Achamos relevante a interação entre os campi do 
IFRN, cujo produto que está como excedente de uma fa-
zenda é destinado a outros campi que o reverte na forma 
de gêneros que não são originalmente produzidos.

Outra maneira muito interessante de relação entre 
os campi da Instituição potiguar é descrita por Acerola23:

Aí há um acordo entre o Campus 
(nome do Campus) e o Campus (nome 
do Campus). Aqui, o (nome do Campus) 
arca com mão de obra, tem uma pes-
soa lá que é pago pelo campus daqui, 
pra ficar lá, dar um apoio e, em com-
pensação, eles mandam algumas coi-
sas pra cá, aí mandam leite, algumas 
frutas e, às vezes, outros alimentos, 
como ovos. Aí o leite era processado 
lá no laboratório, a gente fazia iogurte 
e o iogurte saía aqui na merenda, era 
super bem aceito, mas teve, essa io-
gurteira quebrou o ano passado e ain-
da não foi consertada, aí não tá tendo 
mais, por enquanto. E aí tá sendo o 
leite quando vem traz envasado, têm 
os saquinhos, as meninas congelam.

23  Entrevista concedida à autora em Pau dos Ferros/RN, em 23 de 
janeiro de 2017.
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Uma fonte de renda para os diversos campi que po-
deria vir a ser revertida para a compra de gêneros ali-
mentícios seria advinda da venda dos itens comercializa-
dos pela cooperativa-escola, como ocorre em três campi 
do IFSULDEMINAS. Neles, 85% dos valores arrecadados 
com os produtos vendidos são revertidos para o campus, 
mesmo não havendo a garantia de que esse valor seja em-
pregado exclusivamente na aquisição de alimentos.

De modo ilustrativo, o Quadro 1 abaixo apresenta 
quais são os gêneros alimentícios comercializados pela 
cooperativa-escola de um dos campi.

Quadro 1 – Produtos que constavam no painel localizado no pré-
dio da cooperativa-escola do IFSULDEMINAS – Campus Araçazei-

ro contendo os gêneros disponíveis para venda.

Ovos: dúzia
Ovos: caixa
Mel
Queijos: kg

Saint Paulin
Muçarela
Nozinho
Ricota
Minas frescal
Minas padrão
Gouda
Reino
Prato
Muçarela Temperado
Parmesão
Coalho

Iogurte Natural
Iogurte
Bebida láctea
Doce de leite
Doce de leite sabores
Pó de café
Leite

Fonte: A autora (2016).

Visualizando a diversidade de produtos comercializa-
dos pela cooperativa-escola, expostos no Quadro 1, con-
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seguimos ter melhor percepção dos motivos pelos quais a 
arrecadação é tão considerável, como vemos na Figura 5 
que expõe a realidade orçamentária desse campus.

Figura 5 – Gráfico com a procedência dos valores da alimentação 
escolar do IFSULDEMINAS – Campus Araçazeiro,  

de 2011 a 2016

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Como percebemos na Figura 5, apesar de não ha-
ver a garantia do destino da verba da cooperativa-esco-
la, constatamos que os valores arrecadados por essa via 
vêm compondo um montante considerável do recurso to-
tal destinado ao PNAE do Campus Araçazeiro de 2011 
a 2016, perfazendo entre 41,89% e 70,71% dos valores 
totais. Ao compararmos com a contrapartida do campus, 
notamos que, com exceção do ano de 2011, em todos os 
demais anos, a arrecadação via cooperativa-escola ultra-
passou o investimento institucional, chegando a ser mais 
de 9 vezes esse valor em 2012. Quanto à comparação com 
o repasse do FNDE para o programa, constatamos dados 
semelhantes, pois ao longo desses anos o valor da coo-
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perativa superou o valor remetido pelo MEC, chegando a 
ser mais de 3,5 vezes no ano de 2012. Os dados expostos 
comprovam que esse pode ser um importante aporte na 
verba destinada ao programa.

Dessa forma, pelo exemplo do Campus Araçazeiro do 
IFSULDEMINAS, por demonstrar que uma grande fatia 
da composição do total do recurso para o PNAE é pro-
veniente da venda da produção de alimentos da fazenda 
escola via cooperativa-escola, como percebido na Figura 
5, existem vantagens para além das nutricionais e educa-
cionais em se ter alimentos produzidos no âmbito escolar.

Já no Campus Pessegueiro-do-mato do IFSULDEMI-
NAS, além de uma fazenda escola também existe uma pa-
daria para a produção de pães e bolachas que abastecem 
a alimentação escolar e os setores administrativos. Perce-
bemos que, assim como ocorre com a fazenda escola, os 
alimentos da padaria também desempenham um impor-
tante papel quanto à economia de recursos financeiros 
e à qualidade dos produtos servidos aos alunos, pois os 
pães e as bolachas não necessitam de conservantes por 
serem produzidos diariamente para consumo.

Vejamos na Figura 6 adiante a realidade de outro 
campus Sul Mineiro que possui uma fazenda escola.
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Figura 6 – Gráfico comparativo entre os valores repassados pelo 
FNDE, a contrapartida do campus e os valores devolvidos ao 
FNDE da alimentação escolar do IFSULDEMINAS – Campus  

Cerejeira-do-mato, de 2009 a 2016

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Conforme a Figura 6, notamos uma queda nos va-
lores repassados pelo FNDE ao Campus Cerejeira-do-
-mato ao longo dos anos, devido à redução no número 
de alunos beneficiados pelo PNAE. Entretanto, os re-
cursos do campus investidos na alimentação discente 
têm sido maiores no ano subsequente em relação ao 
ano anterior, com exceção do ano de 2012, chegando a 
quase 7 vezes os valores repassados pelo FNDE para o 
ano de 2016. Com isso, observamos o comprometimen-
to do campus em elevar o valor per capita das refeições 
servidas aos alunos, a despeito da redução no recurso 
via MEC.

Resumidamente, a realidade orçamentária do pro-
grama no IFSULDEMINAS aparece no relato de Uvaia24: 
“Na verdade, eu acho que essa verba pra gente é um 

24  Entrevista concedida à autora em Inconfidentes/MG, em 17 de 
novembro de 2016.
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complemento, o que a gente usa é muito mais recurso 
institucional e produção”.  

Assim, acreditamos que as fazendas escolas podem 
ter uma função tripla no PNAE: a educativa, a de comple-
mentação de alimentos a serem ofertados e a de arreca-
dação monetária a partir da comercialização dos produ-
tos excedentes.

A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR

Conforme a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, 
no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utiliza-
dos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 
de suas organizações (BRASIL, 2009c).

No IFSULDEMINAS, já havia uma interação prévia ao 
PNAE entre alguns campi e a agricultura familiar, dado o 
histórico agrícola da Instituição, como esclareceu Cereja:

[...] nos campi pré-existentes, que 
têm uma identidade agrícola, já tinha 
muito vínculo com a agricultura fa-
miliar, o início das compras foi até em 
função de um comprometimento com 
esse público. [...] Agora, já nos campi 
novos, eles não tinham o menor co-
nhecimento da agricultura familiar, o 
programa fez com que eles se apro-
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ximassem e, inclusive, com que eles 
desenvolvessem ações de educação 
alimentar, de projetos de extensão. 
Então, aí, o PNAE já contribuiu pra 
essa aproximação. [...] eu acho que 
eles não compravam antes do progra-
ma, eles tinham muito vínculo, mui-
tas ações, mas compra, não.

Mesmo com essa trajetória histórica, a aquisição de 
gêneros da agricultura familiar pela Instituição Sul Mi-
neira somente foi iniciada no ano de 2013, como exposto 
na entrevista de Cereja. Também percebemos que o PNAE 
fez com que ocorresse o início da compra de alimentos 
com essa procedência na Instituição, pois a vinculação 
que existia entre o IFSULDEMINAS e os agricultores fa-
miliares se dava em outras instâncias. 

Na entrevista de Abacaxi25 a respeito do início da im-
plementação do programa em um dos campi Sul Mineiros, 
foi relatado o esforço para a consecução dos produtos da 
agricultura familiar: “[...] a gente correu atrás da melhor 
forma possível, sabe, a gente foi atrás de EMATER, foi 
atrás de sindicato rural, a gente ligou em tudo quanto é 
EMATER vizinha aqui, tentando descobrir fornecedores, 
possíveis fornecedores”. 

Podemos constatar, na percepção desse servidor, a 
necessidade de buscar outras instituições para melhor 
viabilizar a compra dos agricultores familiares. 

25  Entrevista concedida à autora em Passos/MG, em 30 de novem-
bro de 2016.
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Em seguida, apresentamos dados quanto à aquisição 
de produtos da agricultura familiar em dois campi do IF-
SULDEMINAS.

Figura 7 – Gráfico comparativo entre os valores investidos na 
compra de alimentos da agricultura familiar dos Campi Pesseguei-

ro-do-mato e Cacaueiro do IFSULDEMINAS, de 2014 a 2016

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Como as chamadas públicas são realizadas indivi-
dualmente por cada campus, percebemos que, na Figura 
7, em relação à compra de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar para o PNAE, os Campi Pessegueiro-do-
-mato e Cacaueiro tiveram diferentes resultados entre os 
anos de 2014 e 2016. Enquanto que o Campus Cacauei-
ro passou de 0 a 99,96% de compra pela agricultura fa-
miliar em relação aos valores repassados pelo FNDE, o 
Campus Pessegueiro-do-mato obteve, no ano de 2016, o 
menor percentual de compra desses produtos, atingin-
do 26,88%. Sobre esse dado, a nutricionista do Campus 
Pessegueiro-do-mato relatou que o baixo percentual de 
obtenção pela agricultura familiar no ano de 2016, em 
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relação aos anos anteriores, deu-se em virtude do atraso 
no lançamento da chamada pública que acabou por afe-
tar o interesse de muitos desses fornecedores na adesão 
à chamada por já estarem comprometidos com o forneci-
mento de alimentos para escolas das redes municipais e 
estaduais. A partir disso, percebemos a responsabilidade 
dos produtores da agricultura familiar com o contrato fir-
mado com as instituições de ensino que, na incerteza em 
cumprir o fornecimento, preferem não participar de no-
vas chamadas públicas. Também constatamos que, para 
a compra da agricultura familiar, é necessária uma arti-
culação com as outras redes de ensino para que se consi-
ga atingir, pelo menos, o percentual mínimo de aquisição 
dos pequenos produtores.

De forma diversa ao IFSULDEMINAS, na Instituição 
norte-rio-grandense, a realização das chamadas públicas 
e dos pregões eletrônicos é centralizada na Reitoria.

Falando dos benefícios em se comprar de produtores 
mais próximos em relação à dificuldade de aquisição da-
queles que são da capital do estado, Jambo, cujo campus 
do IFRN se localiza muito distante de Natal, enfatizou:

[...] a gente conseguiria receber os 
itens, principalmente as frutas que 
as cooperativas não produzem, como 
maçã, laranja, a gente conseguiria 
receber ela numa melhor qualidade 
semanalmente. Quando é um forne-
cedor de Natal é muito complicado 
porque, por exemplo, eu posso es-
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tar precisando só de laranja, maçã e 
abacaxi e um pedido menor que R$ 
500,00 eles não querem entregar por 
conta da distância porque não com-
pensam os custos do combustível e 
isso dificulta bastante.

Manga, do IFSULDEMINAS, também ressaltou a ne-
cessidade da compra de produtores da agricultura fami-
liar locais:

[...] a gente tá buscando até, tentando 
incentivar os agricultores aqui da ci-
dade, através da EMATER da região, 
pra conseguir deixar esse dinheiro 
também, esse orçamento do PNAE no 
local porque o coitado do menino de 
Pouso Alegre tem custo pra vir trazer 
aqui, sendo que os alimentos pode-
riam ser produzidos aqui, estar aju-
dando a economia local. 

Percebemos que, para além da compra da agricultu-
ra familiar, existe a necessidade de o produtor também 
se localizar próximo ao local de entrega, pois, do contrá-
rio, pode incorrer em dificuldades como as relatadas por 
Jambo e por Manga.

Quanto aos empecilhos no fornecimento de alimen-
tos por parte da agricultura familiar, as entrevistas no 
IFSULDEMINAS apontaram: custos para o envio dos pro-
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dutos quando o agricultor não reside na cidade na qual 
a entrega deve ser efetuada (MANGA), desconhecimento 
da legislação pelo agricultor (PÊSSEGO), questões cli-
máticas e oscilação dos preços dos produtos ao longo do 
ano em relação ao valor fixo que compõe o da chamada 
pública (UVAIA), quantidade reduzida de produtores e, 
após o comprometimento com as prefeituras, não haver 
excedente em quantidade suficiente para o contrato com 
o campus (FIGO)26, desconhecimento do programa pelos 
servidores (ATEMOIA)27 e itens nas chamadas públicas 
em que não existe nenhum interessado (ROMÃ)28.

Pêssego, da Instituição Sul Mineira, analisando a 
conduta do fornecedor da agricultura familiar em com-
paração aos demais fornecedores do PNAE, enfatizou que 
a relação do primeiro com o campus da Instituição “[...] é 
uma parceria mesmo. Na verdade, quando eu preciso: Ó, 
eu estou precisando aqui, dá pra você me arrumar? Dá. 
Então, essa parte também, eles são... é mais humano o 
contato com eles, sabe?”. 

A percepção de Atemoia, da mesma Instituição, tam-
bém convergiu para a fala de Pêssego:

26  Entrevista concedida à autora em Muzambinho/MG, em 2 de 
dezembro de 2016.

27  Entrevista concedida à autora em Pouso Alegre/MG, em 8 de 
dezembro de 2016. 

28  Entrevista concedida à autora em Inconfidentes/MG, em 18 de 
novembro de 2016.
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[...] o familiar, ele é mais preocu-
pado no fornecimento, não sei se é 
por ele estar aqui mais próximo à 
gente também, então fica mais fácil 
de você cobrar e fica mais fácil dele 
cumprir também, aquele que fornece 
pra você de longe ele não tem tanto 
vínculo, então eu acho que fica um 
pouco mais complicado.

Em relação à qualidade dos alimentos da agricultura 
familiar em comparação à qualidade dos demais fornece-
dores, Atemoia também afirmou: 

[...] a qualidade do produto é bem 
superior à do convencional, por 
exemplo, se você for pegar o iogurte 
que a gente dá hoje pra eles, a gente 
sabe que o iogurte que é produzido 
nas indústrias aí ele vai soro de leite 
na composição, o que nós fornece-
mos ele não vai soro de leite, ele vai 
leite puro pasteurizado. O morango, 
a produção também é produção do 
morangueiro mesmo, [...] é o fru-
to mesmo, então, eles processam o 
fruto [...] e têm também os biscoitos, 
biscoitinhos de polvilho, que a gente 
faz pros alunos. Esse biscoitinho, ele 
foi elaborado, foi até em conjunto, a 
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EMATER trabalhou com o pessoal lá 
pra produção dele, o pessoal produz 
ele em três sabores, não são sabores, 
na realidade ele é produzido com ve-
getais no meio, então a gente tem o 
natural, que é o biscoitinho natural, 
mas tem um que é feito com cenoura 
e outro é feito com beterraba, já foi 
feita uma análise inclusive das vita-
minas, então todos na realidade eles 
têm realmente a vitamina [...].

A respeito dos derivados do leite, a Nota Técnica 
da Gerência de Vigilância Sanitária/Supervisão de Ali-
mentos – GVS/SUSA/001/2015 esclarece que o iogurte 
apresenta maior teor de proteínas, cálcio e de bactérias 
lácteas benéficas ao organismo do que a bebida láctea. 
Nesse sentido, ele é mais vantajoso para a saúde, contri-
buindo para o alcance das necessidades diárias de nu-
trientes, além de seu consumo auxiliar na qualidade da 
flora intestinal. Já a bebida láctea tem menor teor caló-
rico, pois é mais diluída por acrescentar o soro do leite e 
outros produtos alimentícios (GVS/SUSA, 2015). Assim, 
a compra de iogurte em vez de bebida láctea é melhor do 
ponto de vista nutricional.

Ademais, esses produtos adquiridos por meio da agri-
cultura familiar são mais naturais pela ausência de sa-
borizantes que imprimem o sabor artificial aos alimentos 
industrializados, tendo em vista o uso do fruto no iogur-
te e dos vegetais nas bolachas, além do biscoito caseiro 
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não possuir conservantes e ter maior aporte de vitaminas 
e minerais, pelo uso de gêneros naturais. Dessa forma, 
percebemos como a inserção de alimentos in natura, via-
bilizados pela compra de agricultores familiares, pode ser 
benéfica à saúde e promover hábitos alimentares mais 
saudáveis aos alunos beneficiados pelo programa.

Ainda notamos como o servidor entrevistado, mesmo 
não sendo nutricionista, reconhece as vantagens desses 
produtos, demonstrando que foi realizado um trabalho de 
formação quanto aos diversos aspectos que permeiam o 
programa.

De modo semelhante, no IFRN, Cajá29 destacou a 
aquisição de um produto mais natural proveniente da 
agricultura familiar:

Eu noto, no caso da polpa, [...] aque-
la polpa que a gente compra em su-
permercado, ela é um pouco mais 
industrializada [...] a que vem aqui 
pro campus, elas são maiores, eu 
acredito que elas são mais naturais, 
mais artesanais, como se fosse mais 
robusta a polpa.

Quanto às disparidades entre o agricultor familiar e o 
fornecedor convencional, Caqui, do Instituto Sul Mineiro, 
também relatou: 

29  Entrevista concedida à autora em Macau/RN, em 05 de janeiro de 
2017.
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[...] eu percebo uma grande diferença. 
Uma, assim, que o agricultor, ele se 
preocupa em entregar um produto 
de qualidade, ele não quer entre-
gar coisa ruim, eu sinto que ele não 
quer, assim, queimar o filme dele. 
Entendeu? Ele quer produzir e en-
tregar um produto de boa qualida-
de e quando, por acaso, ele entrega 
alguma coisa que, às vezes, a apa-
rência tá boa, mas no momento em 
que eu fui descascar, que eu fui uti-
lizar, eu percebi que tava estragado 
por dentro, que tinha algum tipo de 
praga, algum tipo de doença ali den-
tro, eu reclamo pra eles, eles repõem 
de imediato. Eles falam assim, ó: 
pode pesar aí e ver o quê que estava 
estragado porque a gente faz ques-
tão de repor. Eles têm essa grande 
preocupação que é diferente de um 
comerciante comum, que ele entre-
ga o produto, ele não tá nem aí se o 
produto... Às vezes, a gente reclama 
e ele não quer nem repor esse pro-
duto e ele não tá muito interessado 
em fornecer nada de qualidade não, 
você percebe que ele está mais inte-
ressado no lucro e muito pouco na 
qualidade do produto. (grifo nosso).
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Compreensão semelhante à de Caqui também tive-
ram alguns servidores do IFRN, como Laranja30, Cajá e 
Pitomba. Já outro entrevistado da mesma Instituição, 
Pera31 teceu críticas à qualidade e ao valor de um dos 
itens adquiridos desse tipo de fornecedor, demonstrando 
como é necessária a realização de uma atenção rigorosa 
no momento da elaboração das chamadas públicas e das 
entregas dos gêneros independentemente da origem dos 
produtos do programa.

Também notamos que a percepção da maior facilidade 
em lidar com os fornecedores da agricultura familiar em 
relação aos demais foi relatada em diversas entrevistas 
com servidores do IFSULDEMINAS. Já para os servidores 
do IFRN, esse entendimento não estava tão presente.

Concordamos com Santos e Azevedo (2016) quanto à 
efetiva inserção de alimentos da agricultura familiar ser 
uma possibilidade contra-hegemônica à estrutura do-
minante, pois aplaca a lógica hegemônica do lucro em 
detrimento da qualidade e retira uma parcela do capital 
que iria para o agronegócio, investindo-a no produtor fa-
miliar, o responsável por grande parte dos produtos que 
chegam à mesa dos brasileiros, como relatado por Dal-
berto (2014).

No tocante à avaliação que os fornecedores do PNAE 
provenientes da agricultura familiar fazem do programa, 
Pêssego disse: “Eles sempre falam muito bem do progra-

30  Entrevista concedida à autora em Santa Cruz/RN, em 01 de feve-
reiro de 2017.

31  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 09 de janeiro de 
2017.
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ma, [...] eles sempre relatam que tem só aumentado e que 
pra eles é muito bom [...]”. Sobre essa experiência, Pês-
sego também afirmou: “Eu acho que esse contato com o 
agricultor, também, foi uma coisa que, até pessoalmente 
pra mim, foi muito interessante [...]”.

Reportando-se à história da Instituição, ao perfil dos 
alunos e aos cursos ofertados pelo IFSULDEMINAS, Ca-
qui enfatizou: 

[...] eu queria que comprasse, aqui 
no instituto, gêneros da agricultura 
familiar porque eu achava de extre-
ma importância por a gente ser uma 
Escola Agrotécnica. Aqui dentro têm 
vários alunos que são filhos de agri-
cultores familiares e a gente não tava 
cumprindo a lei, era uma lei e eu 
achava que tinha que ser cumprida 
até pra servir de exemplo pra outros 
campus, outros Institutos e pro país 
inteiro porque, afinal de contas, nos-
so aluno aqui, a gente nasceu com 
cursos... agropecuária. Antigamen-
te, era só o técnico em agropecuária, 
hoje são outros, mas continua sendo 
o nosso carro-chefe a área agrope-
cuária e ciências agrárias do nosso 
campus continua sendo os princi-
pais cursos, a gente é muito mais re-
conhecido por esses cursos. Então, 
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eu achava que, por isso, a gente devia 
isso à sociedade aqui do sul de Minas, 
a gente comprar produtos e estimular 
a agricultura familiar na região.

Constatamos a maneira como o entrevistado relacio-
nou o programa, em especial a compra da agricultura fa-
miliar, à trajetória histórica da Instituição que ao longo 
de 90 anos foi voltada exclusivamente aos cursos para o 
trabalho agrícola, desde o Patronato Agrícola, em 1918, 
até as Escolas Agrotécnicas, em 2008, ano em que fo-
ram denominadas de Instituto Federal e passaram a ofer-
tar cursos de outras áreas. Além disso, como explicitado 
pelo entrevistado, cursos das ciências agrárias tendem a 
atrair discentes que tenham relação com a temática abor-
dada. Assim, a presença de alunos que são filhos de agri-
cultores familiares possibilita à Instituição aproximar o 
PNAE da realidade vivenciada por esse público e ampliar 
o leque de possibilidades que eles possam vir a vislum-
brar para sua inserção no mundo do trabalho, tendo o 
programa como uma das possibilidades de distribuição 
de seus produtos, caso também venham a trabalhar com 
a agricultura familiar. 

Ao falar da possibilidade da compra de gêneros da 
agricultura familiar para o programa, Cambuci32, do 
IFRN, afirmou: 

32  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 26 de janeiro de 
2017.
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[...] eu acho que a Instituição deve ter 
a ação inicial de tentar viabilizar de 
um modo mais forte. [...] eu acho que 
tem que partir de nós essa atitude de 
buscar a agricultura familiar e a Rei-
toria, inclusive, vem recomendando 
que seja feito dessa forma, que tenha 
também contratos da agricultura fa-
miliar, mas eu ainda acho um pouco 
tímido [...].

Cajá, também da Instituição norte-rio-grandense, 
tem a mesma percepção quanto a que:

[...] fosse fortalecido essa questão 
com a agricultura familiar, acho que 
precisa ser fortalecido. Se fosse pos-
sível, a gente ter mais fornecedores 
da agricultura familiar do que do 
convencional, seria mais interessan-
te. [...] Além da questão também de 
você estar incentivando um peque-
no produtor. Então acredito que até, 
digamos assim, socialmente para a 
Instituição seja mais viável.

Concordamos com Cambuci quanto ao fato de tam-
bém ser papel das instituições da Rede Federal de EPCT 
a busca pela inserção dos produtos da agricultura fami-
liar nos programas por elas implementados, não apenas 
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pelo aspecto da obrigatoriedade legal, mas por uma fun-
ção social que essas instituições assumem para com o 
desenvolvimento político, social, econômico e cultural da 
sociedade como um todo, cuja viabilização pode ser inse-
rida ao longo dos diversos eixos contemplados pelo PNAE.

A percepção do entrevistado Cereja, de Minas Gerais, 
quanto à aquisição dos alimentos dos agricultores fami-
liares, foi a de que:

[...] não tivemos nenhuma dificuldade, 
vamos dizer assim, de encontrar 
alimentos. Assim, acho que isso é até 
uma facilidade porque a região, ela 
tem muitos produtos da agricultura 
familiar e, assim, outra característica, 
embora se fale 30% da agricultura 
familiar, todo mundo que quis usar 
o recurso do PNAE, quis comprar 
100%. Então, assim, a meta, 100%, 
ninguém falava assim: “Minha meta 
é 30%, agora eu compro no pregão. 
Não, a meta é 100%, o que eu não 
alcançar, vai pro registro de preço”. 
Sempre teve essa preocupação de 
gastar todo o recurso.

No IFRN, Caju afirmou que a mais importante e re-
cente conquista foi a tentativa de destinação de 100% do 
recurso do FNDE para a compra de produtos da agricul-
tura familiar:
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Eu acho que o principal avanço, pelo 
menos nesse período que a gente tá 
aqui, foi a gente tentou sempre forta-
lecer o máximo a compra da agricul-
tura familiar. Então, assim, a gente 
começou usando o que a legislação 
pede que é 30%. Hoje, a gente, do 
PNAE, a gente usa 100%. Às vezes 
não consegue alcançar durante o 
processo, mas a gente lança chama-
das com 100% do recurso [...].

Ameixa33, do IFSULDEMINAS, enfatizou que, mesmo 
com todo o trabalho realizado, ainda existe a dificuldade 
de aquisição de todos os produtos elencados nas chama-
das públicas:

Nas chamadas, públicas nós temos, 
às vezes, itens desertos ainda que a 
gente coloque e o pessoal não tem 
conhecimento de como funciona 
muito bem e acaba tendo alguns 
problemas de itens desertos, não sei 
ainda exatamente o motivo, mas os 
produtores, às vezes, têm algumas 
desconfianças em relação a vender, 
a fazer contrato, achar que é muito 
burocrático, enfim, não têm muita 

33  Entrevista concedida à autora em Inconfidentes/MG, em 17 de 
novembro de 2016.
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noção de planejamento. Por exem-
plo, nós colocamos uma chamada 
com a quantidade pra ser recebida 
de mês a mês, o pessoal tem medo 
de assumir esses compromissos des-
sa forma, então, assim, tem ainda 
um pouco de desconhecimento, mas 
vem evoluindo bastante.

Dessa forma, percebemos como as duas instituições 
convergem quanto ao interesse no alcance de destinar 
toda a verba repassada pelo MEC para a compra de ali-
mentos advindos de agricultores familiares, embora per-
cebamos que mais entrevistados do IFSULDEMINAS te-
nham relatado maiores facilidades na aquisição em rela-
ção aos do IFRN.

Sobre as inovações implementadas recentemente no 
programa, Caqui, do IFSULDEMINAS, informou:

[...] inseri mais, que antes não ti-
nham, a compra de alimentos orgâ-
nicos, eu não fazia quando o recur-
so era pela prefeitura, que a própria 
prefeitura não oferecia orgânicos, e 
hoje eu coloco na chamada públi-
ca, eu faço questão de sempre estar 
colocando nem que seja pelo menos 
um alimento orgânico pra incenti-
var a agroecologia e uma agricultura 
mais sustentável [...]. 
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Notamos que existe a percepção da necessidade da in-
serção de orgânicos para o fomento à Agroecologia. Como 
relatamos anteriormente, essa medida é incentivada pelo 
dispositivo legal que oportuniza o acréscimo aos preços 
desses produtos em até 30% em relação aos preços esta-
belecidos para produtos convencionais, na impossibilida-
de de realização de pesquisa de preços (BRASIL, 2013a).

Cereja, da Instituição Sul Mineira, elencou como os 
dois fatores que fizeram com que a compra da agricul-
tura familiar para o programa na Instituição atingisse 
um grau de excelência e notoriedade na Rede Federal de 
EPCT e fora dela: 

[...] tinha esse grupo de pessoas que 
queriam fazer, aí tinha esses que 
queriam e tinha a gestão que não co-
locou nenhum obstáculo, pelo con-
trário. Vocês sabem como fazer? Vo-
cês querem fazer? Vamos em frente. 
O quê que vocês precisam pra fazer? 
Então, eu acho que, assim, esses 
dois fatores, pessoas que queriam e 
conheciam e pessoas que... e gesto-
res que apoiaram [...].

Esse mesmo entrevistado também afirmou quanto à 
compra da agricultura familiar:

[...] se não existisse a obrigatorieda-
de legal, a gente nunca teria discu-
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tido essa possibilidade [...] eu acho 
que sem a obrigatoriedade, as insti-
tuições não teriam essa iniciativa de 
comprar. Agora, a partir do momen-
to que a lei criou a obrigatoriedade, 
eu acho que a gente sai da zona de 
conforto e começa a enxergar as 
possibilidades que isso traz [...].

Pelo relato do entrevistado, concluímos que a previ-
são legal instigou uma mudança de postura na aquisi-
ção de alimentos para o PNAE, além de ensejar as dis-
cussões que a compra da agricultura familiar suscita.

OS DADOS EDUCACIONAIS DOS BENEFICIÁRIOS

Vejamos o que revelaram os indicadores pesquisados 
quanto ao perfil educacional dos alunos beneficiários do 
PNAE no IFSULDEMINAS e no IFRN que constam nas 
Tabelas 2 e 3 a seguir.
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https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/01_TAXA_RETENCAO/2016/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2009/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2010/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2011/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2012/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2013/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2014/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2015/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2016/8_7_13_41_45_3_1_6_9_47_10_4_16_48_15_11_12_17_43_2/11/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2009/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2010/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2011/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2012/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2013/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2014/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2015/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
https://suap.ifrn.edu.br/edu/variaveis/02_TAXA_CONCLUSAO/2016/8_41_9_10_11_43_2/13/0/
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Para a análise dos indicadores educacionais por nós 
levantados, apresentaremos dados da SETEC/MEC que 
investigam esses números a partir de consultas especí-
ficas no Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC).

Tabela 4 – Relação de concluintes por matrículas atendidas36 
(RCM) no IFRN, no IFSULDEMINAS e total, de 2011 a 2015

RCM – DADOS DE 2015 RCM – SÉRIE HISTÓRICA

IN
ST

IT
U

T
O

MATRICULADOS CONCLUINTES 2015 2014 2013 2012 2011

IF
R

N
 

40.071 3.445 8,60% 10,81% 22,05% 42,1% 20,0%

IF
SU

LD
E

M
IN

A
S

 

18.911 8.877 46,94% 53,41% 29,80% 43,8% 47,1%

To
ta

l

772.277 88.392 11,45% 11,37% 12,97% 15,2% 15,4%

Fonte: Adaptado de BRASIL (2016b).

36  Esse indicador mede a capacidade de alcançar êxito escolar, por 
meio da equação: 
RCM =           CONCLUINTES            x 100
            MATRÍCULAS ATENDIDAS
Concluintes são estudantes que concluíram o curso com êxito e estão aptos 
a colar grau.
Matrículas atendidas são todas as matrículas que estiveram em curso ou 
integralizadas em fase escolar, por pelo menos um dia no período analisado 
(BRASIL, 2016b).
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O relatório da SETEC/MEC apresentado revelou para 
o ano de 2015, como consta na Tabela 4, que, em es-
cala nacional, o índice de concluintes por matrícula foi 
de 11,45%. Percebemos que, ao longo dos últimos anos 
analisados, o percentual de concluintes tem se estabiliza-
do entre 11 e 16%, mostrando que, para haver aumento, 
medidas mitigadoras e inovadoras devem ser adotadas 
tanto na permanência como no êxito dos alunos. Segun-
do a SETEC/MEC, esses números também não têm au-
mentado devido à constante expansão da Rede, que vi-
nha crescendo na média de 50 novas unidades por ano. 
Com a criação de novas escolas, novos cursos também 
são criados, e somente depois de alguns anos ocorrem as 
primeiras formaturas. Portanto, para a Secretaria, esse 
quadro não deve mudar ainda nos próximos três anos, 
mesmo que cesse a construção de novas escolas (BRASIL, 
2016b), como o cenário nacional atual promete.

Ainda conforme a Tabela 4, constatamos que, para as 
duas instituições por nós pesquisadas, de 2011 a 2015, o 
IFSULDEMINAS apresentou RCM bem superiores à mé-
dia nacional. Já no IFRN, o índice de concluintes por ma-
trícula chegou a ser inferior aos nacionais nos anos de 
2014 e 2015. Acreditamos que no IFRN isso possa, em 
parte, se dever à política de expansão. Chama-nos aten-
ção a grande diferença entre as duas instituições para 
os anos de 2014 e 2015, pelo fato de ambas estarem em 
franca expansão, apesar de atentarmos para o número 
bem maior de campi e, consequentemente, de cursos no 
IFRN em relação ao IFSULDEMINAS. Apesar de não po-
dermos afirmar que a política de assistência estudantil 
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da Instituição Sul Mineira, cuja alimentação está inseri-
da, tenha influência direta nesse indicador, creditamos 
a ela um impacto nessa ação enquanto componente de 
uma política de permanência e redução de evasão que 
atua positivamente na conclusão discente.

Para dados da Rede Federal de EPCT, visualizemos a 
seguinte Tabela 5 da SETEC/MEC.

Tabela 5 – Alunos evadidos, por tipos de cursos, de ciclos de ma-
trícula iniciados a partir de 2004 e encerrados até dezembro de 

2011

NÍVEL TIPO DE CURSO TAXA DE 
EVASÃO

TAXA DE 
RETENÇÃO

TAXA DE 
CONCLUSÃO

Educação 
Básica

Técnico integrado 
para estudantes em 
idade própria

6,40% 44,42% 46,80%

Técnico integrado 
e concomitante na 
modalidade EJA

24,00% 37,99% 37,50%

Técnico Subsequente 18,90% 49,34% 31,40%

Educação 
Superior

Licenciatura 8,70% 64,53% 25,40%
Bacharelado 4,00% 68,09% 27,50%
Tecnólogo 5,80% 50,82% 42,70%

Fonte: BRASIL (2014).

Nosso estudo mostrou uma taxa de conclusão média 
no IFSULDEMINAS de 71,88 em 2016, conforme a Tabe-
la 2, valor superior à média de toda a série histórica que 
consta em documento da SETEC/MEC, que foi 44,21% 
(Tabela 4). Como os dados da SETEC/MEC consideram 
todos os cursos da Instituição, ao passo que este estudo 
se limitou aos alunos dos cursos beneficiados pelo PNAE 
no IFSULDEMINAS, que foram os cursos técnicos inte-
grados e subsequentes, e sabemos que os cursos inte-
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grados têm conclusões superiores aos demais (conforme 
a Tabela 5), essa realidade pode ter se refletido no valor 
elevado da taxa.

Embora o indicador relativo à conclusão das Tabelas 2 
e 3 não se assemelhe à média da série histórica dos dados 
apresentados na Tabela 4 (20,71 para o IFRN e 44,21 para 
o IFSULDEMINAS), uma relação se manteve, a quantidade 
de alunos que conseguiu concluir seu curso na Instituição 
mineira foi bem superior à da Instituição potiguar.

A seguir, observemos na Tabela 6 os dados da SE-
TEC/MEC quanto à retenção.

Tabela 6 – Retenção do fluxo escolar37 (RFE) no IFRN, no IFSUL-
DEMINAS e total, de 2011 a 2015

RFE – DADOS DE 2015 RFE – SÉRIE HISTÓRICA
Instituto Matriculados Retidos 2015 2014 2013 2012 2011
IFRN 40.071 17.873 44,6% 39,46% 36,53% 62,7% 56,5%
IFSULDEMINAS 18.911 6.249 33,04% 22,53% 39,66% 25,4% 39,8%
Total 772.277 336.832 43,62% 40,04% 36,25% 39,6% 34,0%

Fonte: Adaptado de BRASIL (2016b).

Ao longo dos anos analisados, tem ocorrido um au-
mento progressivo do valor da RFE, chegando a 43,62% 
em 2015. Segundo a SETEC/MEC, esse é um quadro 
preocupante, que demanda ações relativas ao processo 
pedagógico e de assistência estudantil. Para a Secretaria, 

37  Esse indicador mede a relação de alunos que não concluem seus 
cursos no período previsto, calculado por meio da equação: 
RFE =                RETIDOS                x 100
           MATRÍCULAS ATENDIDAS
Retidos são matrículas que estiveram ativas (em curso ou integralizado em 
fase escolar) após a data prevista para o término de seus ciclos de matrícula 
(BRASIL, 2016b).
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os planos estratégicos de permanência e êxito dos Insti-
tutos Federais, elaborados em 2015 e iniciados em 2016, 
poderão melhorar o quadro. 

Quanto ao IFRN, apenas o ano de 2014 apresentou 
indicador inferior ao nacional. Em comparação ao IFSUL-
DEMINAS, o ano de 2013 foi o único no qual a Instituição 
potiguar foi melhor que a Sul Mineira. A maior abrangên-
cia da assistência estudantil no IFSULDEMINAS, segundo 
o que salienta a SETEC/MEC, pode ter contribuído para 
índices inferiores aos nacionais em quase todos os anos 
pesquisados e, talvez, também menores que os do IFRN.

Ainda que o indicador relativo à retenção das Tabelas 
2 e 3 não se assemelhe à média da série histórica dos 
dados apresentados na Tabela 6 (47,96 para o IFRN e 
32,09 para o IFSULDEMINAS), uma condição permane-
ceu, a quantidade de alunos que não conseguiu concluir 
seu curso no período previsto foi bem maior na Institui-
ção potiguar que na Instituição Sul Mineira.

Em suma, confrontando os dados das Tabelas 2 e 
3, observamos que o IFSULDEMINAS apresentou menor 
média de reprovação em seus cursos técnicos (8,54) que o 
IFRN (10,44 na média dos cursos), maior média de evasão 
(19,74) que o IFRN (13,14 na média dos cursos), menor 
média de retenções (3) que o IFRN (19,59 na média dos 
cursos) e maior média de conclusão (71,88) que o IFRN 
(6,68 na média dos cursos).

Juarina Souza (2014) afirma que a evasão escolar é 
bastante frequente nos cursos técnicos subsequentes, 
como observamos na Tabela 5. Dessa forma, como a ofer-
ta da alimentação escolar no IFSULDEMINAS se estende 
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a todos os alunos desses cursos, sendo que em alguns cam-
pi, como no Jabuticabeira, os dados de evasão considera-
dos por nós foram referentes somente a essa modalidade, 
talvez esse fator possa explicar o motivo da evasão nesses 
campi e, por conseguinte, a média no IFSULDEMINAS, ter 
sido elevada.

Dentre os fatores específicos que aumentam as chan-
ces de evasão e de retenção elencados no documento 
orientador para a superação da evasão e retenção na 
Rede Federal consta a indisponibilidade da alimentação 
escolar (BRASIL, 2014). Como percebemos, a ausência da 
oferta do programa aos alunos dos cursos técnicos sub-
sequentes da maioria dos campi do IFRN pode, segundo o 
documento, ter relação direta com a maior taxa de reten-
ção do fluxo escolar do IFRN em relação à do IFSULDE-
MINAS que consta na Tabela 6.

Dados levantados pelo campus Sul Mineiro Pesse-
gueiro-do-mato revelaram as seguintes causas da evasão.

Tabela 7 – Motivos da evasão do IFSULDEMINAS – Campus Pes-
segueiro-do-mato, em 2016

MOTIVOS DA EVASÃO QUANTIDADE %

Dificuldade de adaptação ao regime de internato 8 17,39

Falta de oportunidade 1 2,17

Intriga em sala de aula 1 2,17

Motivação quanto à Instituição ou ao curso 7 15,22

Motivo de trabalho 1 2,17

Mudança de cidade 3 6,52

Perda de alojamento 2 4,35
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MOTIVOS DA EVASÃO QUANTIDADE %

Problemas familiares 4 8,71

Problemas particulares ou motivos de saúde 2 4,35

Questão financeira 1 2,17

Recebi outras oportunidades fora da escola 1 2,17

Repetência, reprovação, estudo muito puxado ou 
dificuldade quanto às notas 15 32,61

TOTAL 46 100

Fonte: Elaborado pela autora (2017)38.

Segundo a Tabela 7, o maior contingente de alunos 
evadidos (32,61%) se atribuiu a causas relacionadas a di-
ficuldades quanto aos estudos, o que ratifica a afirmação 
de Juarina Souza (2014, p. 73): “[...] alunos com histórico 
de reprovações/retenção escolar são alunos em grupo de 
risco para futuras evasões”.

O PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS BENEFICIÁRIOS

A Tabela 8 a seguir apresenta um trecho do que cons-
ta no Relatório da SETEC/MEC quanto à renda dos alu-
nos da Rede Federal de EPCT.

38  Obs.: Uma pessoa pode ter dado mais de uma resposta.
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Tabela 8 – Matriculados classificados de acordo com a renda fa-
miliar per capita (MRF)39 no IFRN, no IFSULDEMINAS e total, 

em 2015

MRF (%) - DADOS DE 2015

Instituto 
0,0 - 0,5

SM 
0,5 - 1,0

SM 
1,0 - 1,5

SM 
1,5 - 2,5

SM
2,5 - 3,0

SM 
3,0 - ...

SM
IFRN  64% 23% 7% 4% 1% 1%
IFSULDEMINAS 2% 10% 30% 31% 12% 16%
Total 30% 25% 19% 13% 6% 8%

Fonte: Adaptado de BRASIL (2016b).

Vejamos também o que consta no Art. 5º do PNAES:

Art. 5o Serão atendidos no âmbito do 
PNAES prioritariamente estudantes 
oriundos da rede pública de educa-
ção básica ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e 
meio, sem prejuízo de demais requi-
sitos fixados pelas instituições fe-
derais de ensino superior. (BRASIL, 
2010a, grifo do autor).

Confrontando os dados da Tabela 8 com a disposição 
legal, percebemos o IFRN, no ano de 2015, possuía 94% 

39 Esse indicador mede a capacidade de inclusão social da instituição:
MRF =                  FAIXASM               x 100
             MATRÍCULAS ATENDIDAS 
Descrição: Contagem dos alunos matriculados em cursos regulares, aos 
quais tenham sido aplicados questionários socioeconômicos, para identifi-
car em qual faixa de renda familiar per capita (em salários mínimos) cada 
aluno se enquadra.
Fonte: Questionário a ser respondido por todos os alunos da Instituição, 
que servirá também para ações da Assistência Estudantil (BRASIL, 2016b).
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de seus alunos inseridos na faixa monetária per capita 
prioritária de atendimento das políticas de assistência 
estudantil (realidade até mais preocupante que a média 
nacional, cujo valor foi de 74%).

Vejamos também o perfil econômico atual dos alunos 
do IFRN na Figura 8 a seguir:

Figura 8 – Gráfico contendo o total de alunos ingressantes nos 
cursos técnicos integrados do IFRN em 2016 por renda média fa-

miliar per capita

Fonte: SUAP/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (2017b).

Conforme os dados da Figura 8, a quantidade de alu-
nos dos cursos técnicos integrados do IFRN ingressantes 
em 2016 com renda familiar per capita de até um salário 
mínimo e meio foi de 93,69%. Ou seja, a descrição de 
2015 do Relatório da SETEC/MEC permaneceu estável, 
em torno de 94%.

No IFSULDEMINAS, o perfil econômico discente, 
igualmente presente no Relatório da SETEC/MEC, foi 
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bem mais favorável: 42% de seus alunos possuíam renda 
familiar per capita de até um salário mínimo e meio em 
2015, além de também ser bastante inferior à média na-
cional de 74%.

Os Relatórios de Gestão 2014 das duas instituições 
(apresentados nos tópicos que abordaram o PNAE em 
cada uma delas) apresentaram dados similares aos exibi-
dos na Tabela 8: no IFRN, 91,2% dos estudantes regular-
mente matriculados e caracterizados da instituição deti-
veram renda per capita familiar de até um salário mínimo 
e meio (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014), e 
no IFSULDEMINAS, pelo menos metade dos alunos ma-
triculados nos cursos regulares provém de famílias de 
renda per capita inferior a dois salários mínimos (INSTI-
TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 2014).

Dentre as ações de intervenção elencadas no docu-
mento orientador para a superação da evasão e reten-
ção na Rede Federal consta: “Implementar o suporte ali-
mentar e residencial/moradia estudantil para estudan-
tes oriundos de regiões afastadas da unidade de ensino” 
(BRASIL, 2014, p. 48). Como percebemos, o documento 
envolve uma concepção de assistência alimentar e re-
sidencial para além da condição socioeconômica ou da 
modalidade cursada, mas considerando também o local 
de procedência da residência do aluno, convergindo para 
os achados do estudo anteriormente citado de Azevedo 
(2012) quanto aos estudantes do ensino médio integrado 
do IFRN – Campus João Câmara que moravam no campo.
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Quanto à variável renda familiar e aspectos que a in-
fluenciam, informações repassadas por servidores do ser-
viço social do IFSULDEMINAS revelaram que os indicado-
res de raça, nível de escolaridade do principal responsá-
vel financeiro, zona residencial e inserção em programas 
sociais eram coletados somente para os alunos que se 
inscreviam para os editais de assistência estudantil. Além 
disso, por não haver um sistema no qual esses dados fi-
quem compilados, como o SUAP no IFRN, a seção dessas 
informações para a pesquisa precisaria ser feita por meio 
da consulta a cada uma das inscrições individualmente, 
o que demandaria um investimento substancial de tem-
po. Dessa forma, optamos por utilizar apenas as informa-
ções para dois dos indicadores que foram sistematizadas 
e cedidas pelo Campus Cerejeira-do-mato para efeitos de 
análise no IFSULDEMINAS.

Figura 9 – Gráfico contendo o total de alunos beneficiados pelo 
PNAE por raça no IFSULDEMINAS – Campus Cerejeira-do-mato, 

em 2016

Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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Percebemos pela Figura 9 como mais de 70% dos alu-
nos beneficiados pelo PNAE no IFSULDEMINAS – Cam-
pus Cerejeira-do-mato se autodeclararam brancos. Já os 
pardos e pretos perfizeram menos de 25% dos discentes.

Agora, avaliemos o perfil do IFRN para esse indicador 
na Figura 10 que segue.

Figura 10 – Gráfico contendo o total de alunos ingressantes nos 
cursos técnicos integrados do IFRN em 2016 por raça

Fonte: SUAP/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (2017b).

Segundo os dados da Figura 10, a quantidade de alu-
nos dos cursos técnicos integrados do IFRN ingressantes 
em 2016 que se autodeclararam pretos ou pardos foi de 
66,15%.

A realidade racial das duas instituições converge 
para a consecução de maiores rendimentos dos alunos 
do IFSULDEMINAS em relação aos do IFRN expostos na 
Tabela 8, pois dados da Pesquisa de Orçamentos Familia-
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res (POF), realizada pelo IBGE, indicam que, no período 
de 2008-2009, o rendimento médio per capita domiciliar 
de pessoas de referência de cor preta ou parda foi metade 
(cerca de 50%) dos rendimentos de domicílios de pessoas 
de cor branca. Observa-se, portanto, a existência de uma 
desigualdade econômica expressiva entre brancos e ne-
gros (CONSEA, 2010), fator que deve ensejar a investi-
gação pelas duas instituições para com a divisão racial 
discente e sua relação com o indicador relativo à renda.

Ademais, o relatório do CONSEA (2010) apontou que, 
além dos baixos rendimentos familiares, outras condi-
ções sociais comprometem o acesso aos alimentos, por 
exemplo, entre pretos e pardos, 19,2 e 18,3%, respectiva-
mente, conviviam com insegurança alimentar moderada 
ou grave. Já entre os autorreferidos brancos, a proporção 
foi 7,5%. Assim, a cor autodeclarada da população tam-
bém explicou diferenças nos padrões de segurança ou in-
segurança alimentar.

A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), com base nos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), também enfatizou o abis-
mo ainda existente entre brancos e negros, pois os pretos 
e pardos têm, em média, 1,9 anos a menos de estudos do 
que os brancos, com essa situação sendo mais grave no 
Norte e no Nordeste do Brasil (CONSEA, 2010).

A mesma publicação do Ipea ainda revelou que, a 
despeito dos avanços registrados, a situação da popu-
lação negra no país continua bastante vulnerável. Con-
tinua a persistir a necessidade de mecanismos sociais, 
institucionais e legais de ampla cobertura que alterem a 
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situação de desigualdade e possibilitem a inclusão da po-
pulação negra nos segmentos mais dinâmicos e de maior 
renda (Ibidem). Quanto a isso, vale ressaltar o papel de-
senvolvido pela Rede Federal de EPCT, por meio de polí-
ticas de ação afirmativa, na inserção da população negra 
no mundo do trabalho.

Assim, seja quanto a menores rendimentos, maior 
insegurança alimentar e menos anos de estudos, a po-
pulação negra apresenta piores condições de vida que a 
população branca.

Averiguemos os dados quanto ao tipo de zona residen-
cial nas Figuras 11 e 12, a começar pelo IFSULDEMINAS.

Figura 11 – Gráfico contendo o total de alunos beneficiados pelo 
PNAE por tipo de zona residencial no IFSULDEMINAS – Campus 

Cerejeira-do-mato, em 2016

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Na Figura 11, surpreendeu-nos o fato de o Campus 
Cerejeira-do-mato ofertar uma gama de cursos voltados 
às Ciências Agrárias, tendo em vista que possui fazenda 
escola, mas apenas 7% dos seus alunos serem da zona 
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rural. Vejamos este mesmo indicador para o IFRN na 
Figura 12.

Figura 12 – Gráfico contendo o total de alunos ingressantes nos 
cursos técnicos integrados do IFRN em 2016 por tipo  

de zona residencial

Fonte: SUAP/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (2017b).

Conforme os dados da Figura 12, a quantidade de 
alunos dos cursos técnicos integrados do IFRN ingres-
santes em 2016 que declararam morar na zona rural foi 
de 15,34%, percentual superior ao dobro dos alunos do 
IFSULDEMINAS – Campus Cerejeira-do-mato apresenta-
do na Figura 11 (7%).

No entanto, como esse indicador foi cedido por apenas 
um dos campi Sul Mineiros com maior oferta de cursos 
voltados à área agrícola, não temos como afirmar que, a 
despeito da origem histórica, o IFSULDEMINAS tem mais 
alunos provenientes da zona urbana que da rural em re-
lação ao IFRN.
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Como o Relatório de 2010 do CONSEA afirmou 
que a escolaridade também é um fator importante na 
determinação da situação de segurança alimentar, pois 
quanto maior o nível de escolaridade, menor a proporção 
de insegurança alimentar moderada ou grave (CONSEA, 
2010), é relevante o levantamento do grau de instrução 
referente ao principal responsável financeiro pelo discen-
te. Assim, segue a Figura 13 relativa ao IFRN.

Figura 13 – Gráfico contendo o total de alunos ingressantes nos 
cursos técnicos integrados do IFRN em 2016 por nível de escolari-

dade do principal responsável financeiro

Fonte: SUAP/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (2017b).

Podemos visualizar na Figura 13 que a quantidade de 
alunos dos cursos técnicos integrados do IFRN ingressantes 
em 2016, cujo nível de escolaridade do principal responsá-
vel financeiro é até o ensino médio completo, foi de 77,73%. 
Os extremos de escolaridade também se destacaram.

Vejamos o indicador referente aos beneficiários de 
programas sociais do governo federal.
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Figura 14 – Gráfico contendo o total de alunos ingressantes nos 
cursos técnicos integrados do IFRN em 2016 que eram beneficia-

dos por programas sociais do Governo Federal

Fonte: SUAP/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (2017b).

O Programa Bolsa Família foi instituído pela Lei 
no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, com a finalidade de 
unificar os procedimentos de gestão e execução das ações 
de transferência de renda do Governo Federal, atendendo 
às famílias que vivem em situação de pobreza e de extre-
ma pobreza40 (BRASIL, 2004c).

Dentre os objetivos básicos desse programa, que 
constam no Art. 4o do Decreto nº 5.209, de 17 de setem-
bro de 2004, estão o combate à fome e a promoção da 
segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2004b).

Já o Programa Benefício de Prestação Continua-
da (BPC) consta na Lei Orgânica da Assistência Social 

40  Atualmente, podem fazer parte do programa famílias com renda 
por pessoa de até R$ 85,00 mensais (9,07% SM) e famílias com renda por 
pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00 mensais (9,07% - 18,14% SM), desde que 
tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Disponível em: <http://
mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/como-funciona/como-funcio-
na>. Acesso em: 24 abr. 2018.
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(LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e consis-
te na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso aci-
ma de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer 
idade com impedimentos de natureza física, mental, inte-
lectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza 
efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que o impossibilite 
de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter 
direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo fa-
miliar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente (R$ 
238,50) (BRASIL, 1993).

Conforme os dados da Figura 14, a quantidade de 
alunos dos cursos técnicos integrados do IFRN ingres-
santes em 2016 cujas famílias são beneficiárias de um 
desses dois programas sociais do governo federal foi de 
36,02%.

Relacionemos os números apresentados à fala de Ba-
nana41, que é assistente social do IFRN:

Quando o pai do aluno chega aqui, 
eles elogiam o programa, principal-
mente o pai que me procura. Por quê? 
O pai que procura o serviço social é 
aquele pai cujo seu filho é cotista, ele 
veio de escola pública, ele tem uma 
situação socioeconômica mais fragi-
lizada. Então, para esse pai o fato da 
escola fornecer um lanche e fornecer 

41  Entrevista concedida à autora em Mossoró/RN, em 24 de janeiro 
de 2017.
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esse lanche de forma, como se diz, 
qualitativa, ter como parâmetro um 
lanche saudável, pra eles é um be-
nefício muito grande porque custear 
esse lanche pra o filho dele todos os 
dias seria bastante oneroso. 

Assim, pelo perfil de renda que a família do aluno 
precisa ter para ser contemplada por um desses progra-
mas, percebemos como o fator econômico do discente do 
IFRN é um grave risco para a sua segurança alimentar, 
fazendo com que o PNAE seja uma importante política 
não somente para a oferta de uma alimentação de quali-
dade, mas para a economia do valor que seria despendido 
com a compra da refeição correspondente à alimentação 
escolar no horário letivo, conforme exposto por Banana.

A COMPREENSÃO SOBRE O PROGRAMA

No IFRN, Tangerina42 relatou: 

Observando a grandiosidade do pro-
grama, eu considero, assim, meu co-
nhecimento com relação à legislação, 
até à parte específica de Nutrição, já 
que eu não tenho formação na área, 
não tive curso de capacitação, eu con-
sidero ela como, no mínimo, ruim.

42  Entrevista concedida à autora em Ceará-Mirim/RN, em 09 de 
janeiro de 2017.
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Diferente de outros entrevistados, Cajarana43, também 
da Instituição potiguar, afirmou que: “[...] a legislação é 
compreensível, sim, dá pra compreender. Como eu disse, 
assim, não dá, não tem como a gente se comparar a uma 
profissional da área, mas, pra o dia a dia, assim, foi sufi-
ciente pra compreender bem”.

Constatamos que não somente a maioria dos servido-
res desconhece o programa, mas também os agricultores, 
como relataram os entrevistados do IFSULDEMINAS, Pês-
sego: “[...] às vezes, o que atrapalha um pouquinho sempre 
é a nossa chamada, às vezes dá probleminha porque falta 
do conhecimento do agricultor da documentação [...]”; e 
Atemoia: “[...] o outro dificultador da implementação é o 
total desconhecimento que o pessoal da área rural tem do 
programa [...]”.

O servidor Atemoia), da Instituição Sul Mineira, que já 
havia trabalhado com o programa em outra rede de ensino, 
enfatizou que: “[...] não adiantava só eu saber mexer se o 
setor de licitações não sabia como é que funcionava exata-
mente o processo, o setor de contratos também não sabia 
[...]” (ATEMOIA). Assim, percebemos como servidores de di-
versos setores necessitam deter o conhecimento a respeito 
de diferentes processos que envolvem o PNAE para que a 
execução do programa possa ser efetuada, o que, provavel-
mente, também vem contribuindo para o baixo percentual 
de execução dessa política na Rede Federal de EPCT.

A despeito da concepção de formação humana inte-
gral no IFRN, Cambuci afirmou que a visão tradicional 

43   Entrevista concedida à autora em Caicó/RN, em 03 de fevereiro 
de 2017.
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pela qual perpassa a execução da política de alimentação 
escolar na Instituição potiguar:

[...] revela um pouco o que é ainda a 
nossa concepção de educação ape-
sar de termos um excelente projeto 
político-pedagógico, fala da concep-
ção de educação e tudo mais, mas, 
no geral, ainda é uma visão muito 
tradicional de educação como aula, 
o estudante tem que estar em sala 
de aula, tem que construir uma 
sala. Então, um prédio como esse 
aqui, quando construíram as salas 
de aula nos disseram que estava 
pronto: “Pronto, tá pronto, pegue”. 
E viemos aqui e só tinham as sa-
las de aula porque o que importa 
é aula. Então, não contratar o nu-
tricionista, não ter a dimensão do 
que é o PNAE revela a nossa visão 
tradicional de educação, sala de 
aula, sala de aula, conteúdo... e 
estamos perdendo um pouco espa-
ços que poderíamos utilizar na sala 
de aula, poderíamos ampliar nossa 
concepção de educação e fazer va-
ler o que tá no PPP porque o PPP 
tem uma concepção bem avançada 
de educação, de integração do co-
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nhecimento que a gente ainda tem 
um pouco de dificuldade pra fazer 
no dia a dia.

Banana, da mesma instituição, possui uma percep-
ção similar à do entrevistado anterior:

[...] como nós estamos numa ins-
tituição de educação, eu creio que 
isso aí também parte do MEC pela 
própria leitura que a gente faz e 
tudo, que uma visibilidade sempre 
é maior com relação ao professor, 
não é, até porque se você é um téc-
nico, quando você está lá no MEC 
você é um técnico, a sua percepção 
de educação, muitas vezes, eu não 
estou dizendo que são todos, mas, 
muitas vezes, ela é voltada, assim, 
única e somente só para o professor 
em sala de aula e nós sabemos que 
educação não se faz só com o pro-
fessor dentro da sala de aula, mas, 
infelizmente, essa é uma visão que 
perpassa muitos profissionais.

Pelo exposto, percebemos como a presença de uma 
concepção de educação que extrapole os limites da sala 
de aula, a figura do profissional docente e até mesmo 
os muros da instituição de educação ainda é limitada. 
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Ademais, isso corrobora o que afirmamos previamente 
quanto à incorporação de outros ambientes e sujeitos no 
processo formativo discente, como, no caso do PNAE, re-
feitórios, pomares, hortas e manipuladores de alimentos.

OS CURSOS DE FORMAÇÃO

Quanto a seu conhecimento atual sobre o PNAE, 
comparando-se ao total despreparo inicial para trabalhar 
com o programa, Pêssego o avaliou como ótimo, chegan-
do a ser tutor por duas vezes em cursos sobre alimenta-
ção escolar ministrados pelo IFSULDEMINAS e reforçou 
como a formação promovida pela Instituição impactou 
nessa mudança de perfil: 

[...] o curso foi... sem ele a gente es-
taria bem mais perdido, que por 
mais que a gente receba informa-
ções da Reitoria, vem aquela coisa, 
vem email, vem legislação, é diferente 
dessa troca, igual a gente tem muita 
troca com o pessoal dos campus mais 
antigos, [...] não fica aquela forma fria 
de passar, é sempre essa interação, aí 
dá pra aprender bastante [...].

Ressaltamos a importância da oportunidade que a 
Instituição Sul Mineira oferece a seus servidores de atuar 
como tutores em cursos sobre o PNAE para outras re-
giões do país e até para outras redes de ensino, permi-
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tindo a aprendizagem por meio da troca de experiências 
com outras realidades. Além disso, outras ações estavam 
previstas para os servidores que participaram da forma-
ção inicial:

[...] um encaminhamento do curso 
foi que a gente voltasse pros campus 
e sugerisse o grupo de trabalho, aí 
a gente fez uma reunião com a Di-
reção de Administração, o diretor na 
época, aí a gente falou o que a gente 
aprendeu e pediu a criação do grupo 
de trabalho, [...] aí a gente se reuniu 
com o grupo e começou a disseminar 
essas informações dentro do grupo 
e o grupo foi passando pra outros 
também pra buscar mais ajuda nes-
sa questão da distribuição, de fisca-
lização de contrato. (PÊSSEGO).

Já na concepção do servidor Tangerina, do IFRN: 

Eu acredito que a maior dificuldade 
aqui está relacionada à capacitação, 
tanto dos terceirizados que organi-
zam e fornecem no dia a dia a ali-
mentação como nossa enquanto, di-
gamos assim, coordenador ou gestor 
desse programa. 
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Quanto à importância da oferta dos cursos sobre o 
PNAE, o mesmo servidor afirmou: 

Com certeza eu vejo uma necessida-
de desse treinamento das pessoas 
que estão, já que essas pessoas, na 
maior parte, não têm a formação 
adequada, não é o nutricionista, en-
tão, acho que a instituição deveria, 
no mínimo, trazer um curso pra ca-
pacitar essas pessoas que estão à 
frente. 

Segundo Caju, também de um campus potiguar, exis-
tem iniciativas pontuais de oferta de formação acerca do 
programa nos campi em que o nutricionista está presente 
e nos que solicitam a presença desse profissional para 
ministrar cursos:

Nos campi que têm o profissional, é 
feita essa capacitação. Teve alguns 
campi quando eu estava aqui que fo-
ram implantados o PNAE que a gente 
ofereceu um curso básico, que foram 
os campus Ceará-Mirim, São Paulo 
do Potengi e Canguaretama. O pro-
blema maior é que a gente não tem 
a figura da merendeira e a maioria 
dos campi, a gente também não tem 
a figura de auxiliar de cozinha, não, 
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geralmente são copeiros ou ASGs44 
que são, tipo, colocados pra essa 
função de preparar e servir a meren-
da. Então, nos campi que não têm o 
profissional isso também tá um pou-
co falho. Assim, eu tentei fazer. Nos 
campus que pedem, a gente vai lá, 
faz. A gente até pensou em fazer uma 
vídeo, mas aí é muito complicado a 
adesão, porque se a gente fizer uma 
vídeo, pelo menos a gente vai ter que 
também fazer polos, mas é toda uma 
logística que os campus colocaram 
muitas dificuldades. Então, os cam-
pus que solicitam, a gente vai lá, faz. 
[...] Os que a gente fez foi mais pros 
manipuladores.

Também do IFRN, Cambuci nos relatou:

Pois é, eu acho que era o mínimo, 
assim, que a gente tivesse essa preo-
cupação com a formação dos servi-
dores que estão envolvidos, mesmo 
se tivéssemos o nutricionista era im-
portante pra equipe da COAES poder 
integrar mais as suas ações com o 
PNAE e com o nutricionista [...].

44  Auxiliares de Serviços Gerais.
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Kiwi, da mesma Instituição, salientou: 

[...] querendo ou não, várias pessoas 
mexem com o programa, atuam. En-
tão, se tivesse uma capacitação faci-
litaria, melhoraria, até padronizaria 
algumas coisas. Eu acho que seria 
bem interessante tanto pra nós, nu-
tricionistas, como pra os outros pro-
fissionais.

Corroboramos as percepções de Cambuci e Kiwi, 
pois, para além das atribuições do nutricionista, diversos 
outros profissionais do campus lidam direta ou indireta-
mente com o PNAE, como o setor responsável pelas lici-
tações e/ou chamadas públicas, docentes de disciplinas 
relacionadas às ciências da saúde e agrárias e equipe téc-
nico-pedagógica e de serviço social, para quem uma for-
mação mínima sobre o programa poderia promover um 
despertar a respeito de aspectos da alimentação escolar 
dos discentes que eles desconhecem. Salientamos a ne-
cessidade na formação, em especial, dos manipuladores 
dos alimentos, pois, como exposto por Caju, alguns não 
são contratados para o trabalho relacionado à alimenta-
ção, mas como ASGs.

Em opinião contrária, Pera, do IFRN, salientou:

Não tem capacitação pra fazer não, 
na minha opinião. O que a institui-
ção tem que fazer é passar a cumprir 
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a regulamentação desse programa. 
É contratar profissionais, é contra-
tar merendeiras, é contratar pessoas 
pra trabalhar no programa. Se é um 
programa, se tá instituído, ele tem 
que cumprir todos os seus ritos. Não 
adianta capacitar improviso, não [...].

A partir desses relatos, fica evidente a urgência na 
formação prévia para atuação no PNAE na Instituição po-
tiguar, tanto dos servidores quanto dos funcionários das 
empresas terceirizadas que manipulam os alimentos. 

Pelas experiências enquanto gestora do PNAE, per-
cebemos que mesmo para as funções de auxiliares de 
cozinha e copeiros, as contratadas, apesar de constar a 
exigência no termo de referência do edital de licitação, 
não encaminham pessoas que tenham experiência na 
manipulação de alimentos ou que já tenham passado por 
capacitações antes de começar a trabalhar. Assim, por 
vezes, cabe ao responsável pela implementação do pro-
grama ministrar as orientações básicas desse processo. 
Ora, se o gestor do PNAE, como vemos pelos relatos, ge-
ralmente é uma pessoa leiga na área da nutrição, como 
pode detectar que a contratada não atende às exigências 
de envio de pessoal especializado para a preparação de 
refeições e também acumular a responsabilidade pela ca-
pacitação que seria das empresas terceirizadas?

Pelo exposto, notamos a discrepância entre a postu-
ra adotada pelo IFSULDEMINAS e pelo IFRN quanto às 
orientações mínimas sobre o PNAE. Entretanto, na ava-
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liação de Figo, da Instituição Sul Mineira, apesar de o 
curso sobre o PNAE que foi promovido pela Reitoria ter 
sido aberto a todos os servidores e não somente àqueles 
que estariam diretamente trabalhando com algum aspec-
to do programa, a procura foi pequena:

[...] às vezes, até a direção mesmo 
desconhece a importância disso por-
que nenhum dos gestores, dos dire-
tores fizeram o curso e aí a gente vai, 
explica o porquê e eles entendem, 
acatam, sem problema algum, mas 
não houve esse interesse de mais 
servidores em participar.

Finalmente, Ameixa sintetizou o que foi ministrado 
no curso de formação sobre o PNAE promovido pelo IF-
SULDEMINAS:

A primeira ação que nós fizemos, na 
época, foi a capacitação dos servi-
dores porque como a gente já notou 
desde o início a dificuldade de conhe-
cer a legislação, a gente viu que uma 
ação de capacitação aos servidores 
do IFSULDEMINAS seria primordial 
até para o pessoal entender tudo o 
que envolve o programa, não só a 
ponta, a questão da alimentação, 
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do direito à alimentação, a ques-
tão da saúde alimentar, educação 
alimentar, a questão da agricultu-
ra familiar, a questão da compra 
em si, da gestão do recurso em si, 
a questão do desenvolvimento, da 
sustentabilidade, então, a gente viu 
que precisava a gente capacitar os 
servidores pra depois ter uma mo-
bilização maior pra implementar o 
programa.

Diante disso, percebemos como diversos outros te-
mas permeiam o assunto mais específico do alimento em 
si e que, assim como expusemos ao longo do texto desta 
obra, necessitam ser abordados para que o desvelamento 
da alimentação escolar ocorra.

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PNAE

Como já afirmamos, o Art. 11 da Lei nº 11.947, de 16 
de junho de 2009, atribui a responsabilidade técnica pela 
alimentação escolar nos estados, no Distrito Federal, nos 
municípios e nas escolas federais ao nutricionista res-
ponsável (BRASIL, 2009c).

Nesse mote, Cajarana, comprovado por Caju, ambos 
do IFRN, elencaram a ausência do responsável técnico 
como a maior dificuldade para a implementação do PNAE:
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[...] a principal dificuldade que a gen-
te tem no PNAE é o fato de a gente 
não ter um profissional de Nutrição. 
Acho que isso é a realidade da maio-
ria dos campi. Não ter o profissional 
de Nutrição já complica um pouco 
porque a gente já fica fazendo esse 
papel. [...] eu entendo como o grande 
problema a falta do profissional em 
si, de Nutrição, pra que acompanhe 
a execução desses alimentos, pra ter 
uma segurança alimentar pros nos-
sos alunos [...]. (CAJARANA).

Também abordando a questão da responsabilidade 
técnica do programa, Laranja, da mesma Instituição, re-
velou:

Nós já recebemos duas visitas do 
Conselho de Nutrição. Eles deixa-
ram, inclusive, dois documentos 
com prazo dizendo que era neces-
sário ter uma nutricionista até pela 
quantidade de alunos que nós já 
possuímos. Nós, tanto pela questão 
do PNAE quanto pela questão da 
oferta e fiscalização do contrato da 
alimentação escolar já solicitamos à 
direção [...]. Desde que eu cheguei 
no campus que passei a assumir a 
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função de fiscal do contrato e, as-
sim, aqui em (nome da cidade), nós 
passamos por muitos aperreios com 
outra empresa de alimentação e esse 
foi um dos motivos que nós sentamos 
com a direção, na época era o profes-
sor (nome), solicitamos a contratação 
de uma nutricionista. Ele entrou em 
contato com a Reitoria e o que ele nos 
repassou é que não existe o código 
de vaga, que a Reitoria tem também 
esse conhecimento de que (nome da 
cidade) precisa e outros campi preci-
sam, mas o MEC que precisa liberar 
essas vagas. Então, assim, é unâni-
me, onde você chegar aqui nos seto-
res vai ser unânime a necessidade de 
um nutricionista no instituto. 

Constatamos, pela exposição de Laranja, que existe a 
percepção da necessidade desse profissional pela gestão 
do campus. Pelo relato, também notamos a contradição na 
postura do MEC que, ao atrelar a responsabilidade técnica 
do programa ao nutricionista e aumentar sua abrangência 
para os alunos do ensino médio, o que ensejou a oferta 
para os discentes da Rede Federal de EPCT, não disponi-
bilizou o quantitativo adequado de códigos de vaga para a 
contratação via concurso público de nutricionistas.

Acerola, também do IFRN, fez a seguinte alegação so-
bre o fato de seu campus ter nutricionista:
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Foi uma decisão da direção porque 
o que eu sei é que, como eu falei, 
antes de eu vir, o programa de ali-
mentação era todo a cargo da as-
sistência social e a assistente social 
não estava conseguindo adminis-
trar tanta coisa, ela estava sobre-
carregada e aí, conversando com a 
direção, falou das dificuldades, da 
necessidade, a direção entendeu e 
aí bateu o pé e quis a vaga de nutri-
cionista. Antes de eu chegar aqui, o 
que eu ouvia era, não, vai uma nu-
tricionista para (nome da cidade) e 
uma pra (nome da cidade) porque 
são os únicos campi que têm o cur-
so de alimentos, e aí precisa ou têm 
que ter um profissional nutricionis-
ta, mas essa alegação não se justi-
fica porque eu, como nutricionista 
aqui, o que eu menos faço é coisa no 
curso de alimentos, eu não sou do-
cente. Quando eles precisam, claro, 
eu dou algum suporte [...] Então, foi 
realmente uma exigência, uma deci-
são da direção do campus.

Pela explicação desse entrevistado, percebemos que a 
vaga para nutricionista em seu campus foi conseguida a 
partir de uma exigência da direção. Entretanto, sobre a 
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reduzida quantidade de nutricionistas no IFRN, Cambuci 
pontuou:

A gente sabe que essa questão dos 
códigos de vaga é uma questão que 
não é fornecida pelo MEC o ideal pro 
funcionamento dos campi, mas o 
fato de não contratarmos um nutri-
cionista pra participar e encaminhar 
um programa que exige legalmente 
o nutricionista termina sendo uma 
decisão mesmo de gestão porque a 
gente faz a opção de não contratar 
um profissional específico pra ter no 
quadro um servidor que possa atuar 
de modo genérico.

Pitomba, também do estabelecimento potiguar, foi 
mais além, reforçou a necessidade de um nutricionista no 
cargo efetivo e não de um terceirizado, como está presente 
nos contratos de fornecimento de refeição (almoço e jantar) 
com empresas particulares dessa Instituição.

Pelo fato de a mesma realidade ter sido observada no 
IFSULDEMINAS, caberia uma investigação mais aprofun-
dada a esse respeito, pois, de fato, o MEC disponibilizou 
quantos códigos de vaga para nutricionista nas duas ins-
tituições? Caso tenham sido disponibilizados mais códigos 
do que a quantidade de profissionais existente, o que teria 
ocorrido com os demais códigos? Teria havido permuta por 
outros cargos? Se houve permuta, quais teriam sido os 
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motivos? Será que foi uma decisão de gestão por atribuir 
uma importância maior a outros profissionais em de-
trimento do nutricionista? Indagações como essas ape-
nas aumentam nossa certeza da importância de estudos 
mais aprofundados sobre os meandros do PNAE da Rede 
Federal de EPCT.

Dada a falta de nutricionistas, Cambuci reportou que 
“[...] a solução que se encontrou naquele momento foi re-
correr a um estagiário. [...] Após a implementação foi con-
tratado um estagiário para tentar melhorar o funciona-
mento do programa”. Continuando seu relato, completou: 
“[...] ele (o estagiário de Nutrição) é muito próximo dos es-
tudantes, então ele tá sempre orientando, conversando. 
Os estudantes, é um ponto bom, recorrem a ele, pergun-
tam sobre alimentação [...]” (CAMBUCI).

Percebemos como, pela falta do profissional concursa-
do, a Instituição recorreu a um estudante na tentativa de 
contribuir com o programa no campus do IFRN. Também 
notamos que, com a existência de um profissional ligado 
à Nutrição, existe a busca por informações pertinentes à 
área de alimentos.

No entanto, o Art. 12 da Resolução FNDE nº 26, de 
17 de junho de 2013, imputa a coordenação das ações de 
alimentação escolar, sob a responsabilidade dos estados, 
do Distrito Federal, dos municípios e das escolas federais, 
a um nutricionista habilitado, ou seja, um estudante não 
pode arcar com essa competência (BRASIL, 2013a).

Quanto à legislação do programa, Cambuci assinalou: 
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[...] eu já recorri algumas vezes ao 
normativo do PNAE, a pontos especí-
ficos, não fiz aquela leitura minucio-
sa, cuidadosa. [...] eu tive um pouco 
de dificuldade na compreensão e fui 
auxiliado por (nome do estagiário de 
Nutrição). Na verdade, o estagiário de 
Nutrição, vez ou outra, quando a gen-
te precisa de uma informação mais 
específica da legislação do PNAE, a 
gente termina recorrendo, daí a im-
portância do nutricionista, termina 
recorrendo ao profissional [...].

Constatamos como, para profissionais que não sejam 
da área de alimentos ou mesmo que não tenham conhe-
cimento sobre os trâmites licitatórios, a legislação apre-
senta certo grau de dificuldade de entendimento dadas 
algumas especificidades que apenas profissionais com 
conhecimentos mais específicos conseguem elucidar.

A respeito de uma parceria firmada com a rede muni-
cipal, Laranja explicou: 

Nós não temos nutricionista, mas ti-
vemos, eu acredito que foi no ano de 
2015, uma parceria com a prefeitu-
ra onde, nessa parceria, a prefeitura 
de (nome da cidade) disponibilizava 
uma nutricionista pelo menos 2 ve-
zes por semana e aí nessas duas ve-



224

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

zes que ela vinha pra cá, nesses dois 
dias, ela trazia mais duas estagiárias 
de Nutrição da (nome da faculdade), 
mas como ela não teve mais condi-
ções de vir pra cá, a prefeitura tava 
requisitando os serviços dela, ela 
não pôde mais vir e a gente também 
não teve como ficar com as estagiá-
rias sem a profissional de Nutrição. 

Identificamos na fala de Laranja que mesmo a gestão 
de um campus no qual o responsável técnico pelo PNAE 
não está presente reconhece a importância do profissio-
nal ao ponto de viabilizar uma cooperação com outras 
entidades. Entretanto, o §3º da Resolução FNDE nº 26, 
de 17 de junho de 2013, enfatiza que o nutricionista que 
atua no programa deverá ser obrigatoriamente vinculado 
à EEx (BRASIL, 2013a).

Sobre a contribuição que esse profissional fornecia 
ao programa em seu campus, Laranja complementou:

Nossa, ela contribuía bastante. Pri-
meiro, ela passava uma segurança 
bem maior pra os profissionais que 
aqui estão porque, tendo em vista a 
falta de um nutricionista, os profis-
sionais que ficam aqui são requisi-
tados constantemente a fazer coisas 
que não têm competência, a assumir 
atribuições para as quais nunca ti-
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veram instrução. Então, com a figu-
ra da nutricionista aqui, ela já se en-
gajava, montava o cardápio a partir 
da dieta mínima diária, a partir do 
que é preconizado pela legislação, 
ela fazia ações com os alunos. Então, 
assim, e a gente sentia uma contri-
buição dela. Quando ela saiu, ela fez 
muita falta.

Sobre a possibilidade de melhoria na execução do 
programa mediante a existência de um nutricionista em 
seu campus do IFRN, Maçã revelou:

Melhoraria, sim, até porque ele tem 
mais propriedade do que ele tá tra-
balhando. Assim, como eu sou de 
uma área diferente, eu não tenho 
tanta precisão do que se está sendo 
feito. Eu sei a respeito das orienta-
ções que ela (nutricionista de outro 
campus que o auxilia) me passa dos 
cuidados que eu tenho que ter, tam-
bém o suporte da nutricionista da 
Reitoria. Então, assim, o que eu tra-
balho é com base no que eu leio e no 
que elas me aconselham, mas, com 
certeza um profissional da área, ele 
trabalharia de forma melhor e mais 
adequada, digamos assim.
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A partir das entrevistas, notamos que, apesar das 
limitações do programa na rede municipal, a existência 
do profissional de Nutrição nas prefeituras geralmente é 
garantida, como reportou Peixinho (2013), apresentando 
dados de 2011, nos quais 82% das escolas das redes es-
taduais e municipais brasileiras possuíam responsáveis 
técnicos pelo PNAE. Tanto que, na contramão do senso 
comum, que seria o suporte das instituições da Rede Fe-
deral de EPCT às prefeituras das cidades nas quais estão 
instaladas, constatamos como, para o PNAE, o número 
reduzido de responsáveis técnicos na rede tem acarre-
tado parcerias com os municípios ou a contratação de 
estagiários de Nutrição para esse auxílio.

Cambuci declarou sua percepção da necessidade do 
responsável técnico no programa:

[...] o que mais me chamou atenção 
no programa com a experiência na 
COAES foi justamente a necessida-
de do nutricionista porque a gente 
observa que tem o estagiário aqui, 
observa o trabalho que ele desem-
penha e como ele é importante pro 
programa e não consegue imaginar 
como é que esse programa funcio-
na sem ter um profissional, sem ter 
um técnico da área que possa dar 
suporte e, às vezes, até entra numa 
questão de pensar na nossa respon-
sabilidade enquanto instituição por-
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que estamos servindo alimentos aos 
estudantes e, sem o profissional, po-
demos cair numa oferta de alimentos 
descuidada. Por mais que seja feita 
com boa vontade de quem tá ali ad-
ministrando e tentando fazer o me-
lhor, mas não é o ideal e pode oca-
sionar problemas com essa oferta aí 
do lanche. Então, eu acho que o que 
mais chamou atenção foi isso, eu não 
tinha, fora da COAES, eu não tinha 
a dimensão da importância do nu-
tricionista na COAES. [...] E depois, 
hoje, a gente tem a pauta do setor e 
o primeiro item dessa pauta é justa-
mente a contratação do nutricionis-
ta. [...] se tivéssemos um profissio-
nal dessa área, o programa ganharia 
uma outra dimensão... Que hoje a 
preocupação é o dia a dia, é servir, 
e a gente tenta viabilizar isso da me-
lhor forma, mas se tivesse alguém da 
área, a gente ia sair desse imediatis-
mo e ia conseguir pensar numa ação 
mais a longo prazo, numa ação mais 
formativa, seria ótimo, e não apenas 
seria ótimo, não é só um sonho, um 
desejo, é questão de lei, mesmo, tem 
que ter, tem que ter esse profissional 
pra que exista o programa, Hoje, nós 
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temos o programa e não temos o pro-
fissional, estamos com uma posição 
não tão adequada.

De fato, a responsabilidade das instituições de ensino 
para com possíveis danos à saúde dos alunos quanto às 
doenças transmitidas por alimentos também é negligen-
ciada pela falta do profissional que pode vir a detectar e 
minimizar esses fatores de risco.

Caju expôs quem conduz o programa nos campi do 
IFRN onde não há responsável técnico:

Nos campi que não têm, a parte de 
acompanhamento, aí geralmente 
fica com o Coordenador de Ativida-
des Estudantis, que aí vai depender 
de cada campus muda um pouco a 
formação, tem assistente social, tem 
assistente administrativo, tem nutri-
cionista, coincide de ser nutricionis-
ta, tem até técnico de enfermagem 
nos campi, então varia dependendo 
da formação desse profissional.

Nessa perspectiva, Damasco45 relatou sua experiên-
cia enquanto assistente social em um campus potiguar 
sem nutricionista no qual coordena a alimentação escolar:

45  Entrevista concedida à autora em Parnamirim/RN, em 10 de ja-
neiro de 2017.
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[...] nos campi onde a assistente so-
cial ou é coordenadora ou é substi-
tuta eventual deve acontecer como 
acontece aqui comigo, essa situa-
ção de por ser uma atividade muito 
complexa, demanda muito trabalho 
mesmo, então acaba impactando 
nas nossas atividades diárias do 
serviço social.

Notamos pelo exposto como a falta do responsável 
pelo PNAE repercute nas atividades dos demais servido-
res que necessitam acumular suas atribuições à condu-
ção do programa.

Prosseguindo, Damasco também falou:

[...] a gente precisa reforçar essa ques-
tão de ter um profissional realmente 
da área, inclusive pra que a gente 
possa avançar na qualidade desse 
cardápio. A gestão aqui do campus 
ainda alimenta esse desejo de imple-
mentar aquele cardápio, sabe, aque-
le cardápio com alimentação cozida 
preparada aqui no campus, e muitos 
alunos também já colocaram a vonta-
de de ter esse cardápio, essas prepa-
rações mais... entendeu? Do que um 
lanche mais simples, aquela merenda 
mais reforçada, como se diz.
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Resumindo a condução do PNAE no campus Sul Mi-
neiro no qual atua, Ameixa descreveu a interação exis-
tente entre a CECAF, a fazenda escola, a atuação dos nu-
tricionistas e de outros profissionais:

No momento da escolha dos pro-
dutos a gente discute junto com os 
nutricionistas. Por exemplo, a gen-
te discute se na região há a oferta 
daqueles produtos, se é interessan-
te colocar produtos orgânicos que 
já estão disponíveis, se na época há 
sazonalidade de produção, de repen-
te um produto não é época de pedir. 
Então, isso a gente acaba discutindo 
na comissão em conjunto, mas eles 
vêm com a proposta de produtos na 
comissão e a gente discute o que é 
que é melhor, ficar, tirar, ajustar, 
sempre a gente faz em conjunto lá, 
mas a palavra final do que vai ficar é 
deles, a gente faz uma conversa até 
pra melhorar o que é que eles estão 
colocando porque eles não sabem da 
produção local, então tem o pessoal 
da extensão que já conhece mais a 
agricultura familiar local, eles não 
sabem o que tá produzindo na fazen-
da, nos laboratórios didáticos da fa-
zenda, então a pessoa responsável lá 
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senta e já fala, não, agora nós temos 
a beterraba, nós temos a cenoura, 
nós temos a abobrinha, então isso 
não precisa colocar na chamada, e 
vai ajustando.

Dessa forma, percebemos como a inter-relação existen-
te entre os diversos atores do campus fomenta a implemen-
tação do programa por meio da soma de conhecimentos.

A ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL 
PARA EXECUÇÃO DO PNAE

Como os recursos financeiros transferidos pelo FNDE 
deverão ser utilizados exclusivamente na aquisição de gê-
neros alimentícios, conforme a Resolução FNDE nº 26, de 
17 de junho de 2013 (BRASIL, 2013a), cabe à EEx arcar 
com os demais custos para a execução do PNAE, inclusi-
ve de estrutura física e de pessoal. Dessa forma, esta foi 
a avaliação de Maçã quanto ao aspecto estrutural em um 
campus recém-implantado do IFRN:

[...] em termos de estrutura, o pla-
nejamento do refeitório, ele já ficou 
bem dimensionado, cada setorzinho 
pra sua real demanda. Por exemplo, 
corte de carne, tem lá no projeto do 
refeitório, armazenamento de frutas 
e verduras, também tem no projeto 
do refeitório. Então ele, assim, foi 
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todo planejado em cima do funcio-
namento pra um refeitório. 

Na observação participante realizada, percebemos 
que já constou no planejamento de alguns campi da Fase 
III de expansão da Instituição potiguar o espaço para o 
refeitório melhor estruturado para a oferta da alimenta-
ção escolar por meio do PNAE, o que demonstrou que o 
programa, pelo menos quanto ao quesito infraestrutura, 
já tem instigado melhorias adaptativas.

Além disso, Laranja, do IFRN, alertou para a baixa 
quantidade de manipuladores de alimentos que traba-
lham com o programa em seu campus: 

[...] nós temos uma certa dificul-
dade, também, no que diz respei-
to à quantidade de profissionais. 
Atualmente, nós contamos somen-
te com duas e quando, geralmente, 
nós pensamos em fazer um cardápio 
mais elaborado, tendo em vista que 
muitas vezes os alunos passam o dia 
aqui no IFRN e sempre solicitam algo 
mais elaborado, que tenha uma sus-
tância maior, que é o que geralmen-
te eles nos dizem, a gente tem uma 
certa dificuldade pelo tempo. En-
tão, nós temos duas servidoras (re-
ferindo-se a funcionárias), uma fica 
pela manhã, as duas ficam à tarde e 
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uma fica sozinha à noite, então pela 
manhã e à noite a gente tem essa 
certa dificuldade pra elaborar ali-
mento que sejam mais elaborados, 
que sejam mais fortes. 

Percebemos que os esforços para a aquisição dos 
alimentos também dependem da logística da execução 
final da preparação. Ademais, notamos que, para além 
das questões estruturais, orçamentárias e de responsa-
bilidade técnica, a quantidade reduzida de manipulado-
res de alimentos impacta diretamente na execução do 
programa.

Dentre as ações de intervenção elencadas no Docu-
mento orientador para a superação da evasão e reten-
ção na Rede Federal constam: “Investir em infraestrutu-
ra para atendimento do programa de merenda escolar” 
(BRASIL, 2014, p. 49) e “Realizar o planejamento da con-
tratação de profissionais especializados para o desenvol-
vimento dos programas de merenda escolar” (BRASIL, 
2014, p. 50). Como notamos pela pesquisa in loco, as 
duas instituições necessitam realizar adequações quan-
to a essas ações. No IFSULDEMINAS existe uma maior 
necessidade quanto à questão estrutural e em ambas, 
com maior demanda para o IFRN, são urgentes as con-
tratações de profissionais para trabalhar no programa, 
em especial, do responsável técnico nos diversos campi.
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OS BENEFICIÁRIOS DO PNAE

Sobre a falta de clareza na Instituição Sul Mineira, 
de onde seriam os beneficiários do PNAE, Pêssego relem-
brou: “[...] em 2014, mesmo, nem tinha esse entendimen-
to que os alunos do subsequente seriam atendidos pelo 
PNAE, a gente, assim, demorou, a gente achou que era 
só pro integrado, aí é que foi vindo as informações da Ex-
tensão lá da Reitoria [...]”. Figo ratificou que essa dúvida 
foi dirimida após a realização do curso promovido pela 
Reitoria do IFSULDEMINAS:

 [...] foi até depois que nós fizemos o 
curso, mesmo, que nós nos atentamos 
pra isso porque até então a gente não 
sabia se ensino técnico subsequente 
era considerado educação básica ou 
não era e depois do curso nós conse-
guimos esclarecer isso, que eles te-
riam direito à alimentação escolar en-
quanto alunos da educação básica e 
aí, hoje, todos os alunos da educação 
básica fazem refeições aqui dentro. 

Os beneficiários também não estavam claros para os 
servidores do IFRN, dado o entendimento equivocado da 
exclusividade do programa apenas aos alunos dos cursos 
técnicos integrados.

A realidade apresentada pode estar fazendo com que 
o direito à alimentação esteja sendo negado diariamente 
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a um número considerável de alunos dos cursos técnicos 
subsequentes e concomitantes em toda a Rede Federal de 
EPCT, demonstrando a necessidade de orientações mais 
específicas por parte do MEC para que as instituições 
componentes executem o PNAE, dadas as particularida-
des de seus diferentes cursos em relação às escolas mu-
nicipais e estaduais. Assim, é necessário o esclarecimen-
to de que esses cursos também são formas de educação 
profissional técnica de nível médio (BRASIL, 2008a), com-
pondo o ensino médio e, por conseguinte, estão inseridos 
na educação básica, modalidade contemplada na Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, dentre os beneficiários 
do PNAE (BRASIL, 2009c).

O relato de Goiaba46, confirmado por Acerola, atenta 
para um fato comum no IFRN:

[...] e a gente além de ter muitos alu-
nos que atendem o perfil de vulnera-
bilidade, a gente tem muitos alunos 
de outras cidades que saem de casa 
muito cedo e muitas vezes não se ali-
mentam, não tanto por poder aquisi-
tivo, também, mas a questão de tem-
po, mesmo, precisa sair de casa mui-
to cedo, sai sem lanchar. (GOIABA).

Um aspecto particular aos alunos da Rede Federal 
de EPCT em relação às demais escolas públicas que ofer-

46  Entrevista concedida à autora em Lajes/RN, em 25 de janeiro de 
2017.
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tam o ensino médio é que muitos deles moram em ou-
tras cidades e, como detectou o estudo de Azevedo (2012), 
levam muito tempo para chegar ao campus. Para além 
disso, os alunos dos cursos técnicos integrados são, em 
sua grande maioria, adolescentes que, comumente, não 
realizam o desjejum, conforme relatado por Jorge et al. 
(2011). Dessa forma, frequentemente, os alunos do tur-
no matutino chegam aos campi sem ter se alimentado, 
reforçando a necessidade do lanche como forma de mini-
mizar a ausência do café da manhã. Assim, para além da 
questão socioeconômica, existe a necessidade nutricio-
nal fisiológica de as instituições ofertarem uma alimenta-
ção para esses discentes, de modo que, na sua ausência, 
pode haver um impacto negativo no aprendizado, como 
apontado por Sigman et al. (2014).

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 
dispõe que as EEx são responsáveis pelas ações de EAN 
inclusas no processo de ensino e aprendizagem a to-
dos os alunos matriculados, que perpasse pelo currículo 
escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o 
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na pers-
pectiva da SAN. Essas ações deverão ser coordenadas 
por nutricionista habilitado e realizadas em conjunto 
com a direção e com a coordenação pedagógica da escola 
(BRASIL, 2013a).

Assim, abordando o aspecto nutricional, Banana, do 
IFRN, afirmou:
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Bem, no início, foi todo um proces-
so de adaptação principalmente pelo 
fato de que o lanche da merenda es-
colar ele é um lanche nutritivo e sau-
dável, então eu acredito que o maior 
impacto na vida dos alunos foi uma 
adaptação de mudança de cardápio, 
eles deixaram de consumir frituras, 
salgados, refrigerantes e passaram a 
consumir um lanche saudável. Agora, 
claro que esse início ele teve o que? 
Teve uma resistência até chegarmos 
ao que nós estamos hoje, em 2017, 
onde o nosso alunado ele está bem 
adaptado, sim, ao nosso lanche, mas 
no início realmente foi difícil nesse 
quesito do cardápio. (BANANA).

Essa mudança de hábitos alimentares para uma die-
ta mais saudável se constitui em um dos fatores primor-
diais do elemento educativo do programa, com a inserção 
de alimentos que, por vezes, não são consumidos pelo 
público alvo e a substituição por aqueles que possuem 
uma composição mais rica nutricionalmente.

Sobre as ações desenvolvidas em um campus poti-
guar com responsável técnico, Kiwi afirmou: 

A gente conseguiu fazer ano pas-
sado uma ação com a disciplina de 
Biologia. Eu fiz uma parceria com a 



238

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

professora, a gente conseguiu sair 
em algumas turmas porque ela es-
tava dando essa parte de macro e 
micronutrientes, então, a gente viu 
o consumo alimentar dos alunos, eu 
fiz umas palestras falando sobre os 
grupos alimentares. Foi bem bacana 
essa experiência. Também participei 
de dois projetos de extensão que uma 
professora me convidou e era sobre 
alimentação escolar, o outro era so-
bre boas práticas e deu pra partici-
par um pouquinho também, mas não 
tanto como eu gostaria, na verdade. 
A gente até, o grupo de Nutrição, o 
GT de Nutrição tá tentando fazer uma 
programação pra esse próximo ano de 
atividades conjuntas pra fazer em to-
dos os campi, de desperdício, pra ten-
tar melhorar esse aspecto, aumentar 
as ações de educação nutricional.

No IFRN, Caju, enquanto nutricionista da Instituição, 
expôs:

[...] como a gente não tem um nu-
tricionista em cada campus, então a 
gente fica meio de mãos atadas pra 
fazer esse trabalho. No campus que 
tem o profissional, não, as meninas 
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já tão desenvolvendo, Currais, Pau 
dos Ferros, eu também. Por exemplo, 
a gente desenvolvia trabalhos com o 
professor de Biologia, com o professor 
de Língua Portuguesa, então a gente 
ia dar alguma aula, e nesses dois cam-
pi ainda tem uma particularidade que 
são cursos relacionados a alimentos, 
que é o Tecnólogo em Alimentos. [...] 
Eu cheguei a dar aula de rotulagem, a 
parte de educação, mesmo, como eles 
lerem o rótulo. Então, a gente conse-
gue desenvolver alguns trabalhos nes-
se sentido. Quando eu tava lá a gente 
fazia até um pouco junto com a pe-
dagogia, pegava algum horário do pro-
fessor, tentava encaixar e tudo. Agora, 
trabalhos a nível sistêmico, a gente tá 
tentando até junto agora com o GT de 
Nutrição e o GT Saúde, mas, é muito 
complicado a gente fazer esse traba-
lho por causa do profissional. E quem 
assumiria no campus esse trabalho? 
Então, fica um pouco comprometido 
nesse sentido.

Desse modo, notamos que o conteúdo trabalhado nos 
currículos dos cursos versa sobre os alimentos e não so-
bre o programa de uma forma geral.
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Graviola47, em cujo campus da Instituição potiguar 
não existe responsável técnico, explicou: “A gente tem na 
Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, a 
SIPAT, que ocorre todo ano, a gente tem uma série de pa-
lestras e atividades no qual a gente sempre encaixa uma 
de segurança alimentar [...]”.

Sapoti48 elencou a grande dificuldade na execução 
das ações de EAN pelos coordenadores do setor respon-
sável pelo programa no IFRN:

[...] eu mesmo na condição de coor-
denador e acho que os coordenado-
res que passaram anteriormente não 
têm, vamos dizer, afinidade com a te-
mática, a gente procura articular o 
trabalho e buscar daqueles que têm 
mais afinidade a esse, o desenvolvi-
mento dessa atividade. Hoje, a gen-
te tá numa situação que, embora eu 
ache superimportante essa ativida-
de, mas a gente não vem realizando 
de fato, recentemente, não.

Em continuidade, relatou se ocorre a articulação 
dessas ações ao currículo das disciplinas que abordam o 
tema da alimentação:

47  Entrevista concedida à autora em Canguaretama/RN, em 4 de 
janeiro de 2017.

48  Entrevista concedida à autora em Natal/RN, em 21 de outubro de 
2016.
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De maneira clara, não. Essa interfa-
ce, assim, não. Quero dizer o seguin-
te, não havia esse trabalho articula-
do, que eu saiba. Porém o professor 
(nome do professor), eu me lembro 
dele me falar um pouco de algumas 
atividades dele, alguns temas da dis-
ciplina de Biologia, em que ele trata-
va do valor nutricional dos alimentos, 
da importância de uma boa alimen-
tação. Eu lembro do professor (nome 
do professor) me relatando isso, por 
exemplo, e da própria professora 
(nome da professora), também, de 
Espanhol, ela ao tratar da cultura 
na América Latina, por exemplo, de 
ela fazer pequenos seminários com 
os seus alunos pra tratar justamente 
da alimentação e discutir os valores 
daqueles alimentos não só em termos 
culturas e, claro, pra aprimorar o vo-
cabulário, mas também falando em 
termos nutricionais, mas não são tra-
balhos que estejam articulados, não 
tem essa articulação, não.

Referente à dificuldade no desenvolvimento de ações 
de EAN no campus do IFSULDEMINAS no qual trabalha, 
Atemoia enfatizou: 
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Eu creio que como nós não temos o 
profissional de Nutrição, por exem-
plo, fica mais difícil porque a comis-
são mesmo não consegue fazer esse 
processo sozinha, ela precisaria de 
alguém dentro da área de Nutrição 
pra poder fazer isso. Então, hoje, 
não é desenvolvido. 

A mesma dificuldade tem Ciriguela, de um dos campi 
do IFRN: “Creio eu que a questão é a falta mesmo do nu-
tricionista porque a demanda do setor fica bem elevada e 
dificulta um pouco”. 

Em relação à articulação das ações de EAN com a di-
reção e a coordenação pedagógica, Romã, da Instituição 
Sul Mineira, relatou: 

[...] eu acho que essa parte deixa um 
pouco a desejar, a gente tem vários 
cartazes lá no refeitório colocando 
certas situações, desperdício, agricul-
tura familiar e tudo, mas eu acho que 
precisa haver dentro da escola, por 
parte dos professores, dentro da sala 
de aula, partir para uma conscienti-
zação maior a respeito do que venha 
a ser isso. [...] Nós temos os cursos 
lá de alimentos, tem de agropecuária, 
tudo, mas o que é que acontece, ficam 
voltados mesmo para os conteúdos 
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da matéria, eu acho que se a gente se 
envolvesse mais, mostrasse um pou-
co mais essa parte da agricultura fa-
miliar e tudo mais eu acho que ficaria 
mais interessante, mas já existe até 
uma proposta aqui dentro da escola 
de se colocar alguma coisa no currí-
culo da escola, alguma coisa voltada 
pra alimentação pra poder ter uma 
educação mais abrangente a respeito 
disso. 

Sobre o mesmo assunto, Acerola, da Instituição nor-
te-rio-grandense, afirmou:

Se eu buscar tem, eles se interessam 
também. O que eu já participei, algu-
ma coisa em sala de aula, por exem-
plo, eu já fui, mas é mais quando um 
professor convida, aí eu vou. Já dei 
aula sobre qualidade de vida, sobre 
suplementação. [...] O pessoal da pe-
dagogia, uma vez a gente fez também, 
eu não diria um evento, uma reunião-
zinha, aí falamos sobre, na época do 
ENEM, falamos sobre alimentos an-
tes da prova, aí a psicóloga também 
entra, faz a parte dela [...].
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Ainda quanto à interação com outros setores, Kiwi, 
também do IFRN, relatou: “É mais pontual do próprio se-
tor. A gente procura a pedagogia quando pensa em fazer 
alguma ação pra pedir a parceria, pra ver essa questão 
de encaixar em horários, mas a gente não tem realmente 
essa parceria estabelecida, não”.

A realidade presente em todos os campi das duas ins-
tituições pesquisadas é exposta por Caqui, da Instituição 
Sul Mineira: 

[...] eu fico um pouco angustiada 
porque eu ainda não consegui sen-
sibilizar a área da pedagogia aqui no 
campus. Eu já fui em reunião com 
eles, já conversei, expliquei o que é 
que era o programa e tudo e que a 
gente deveria colocar, inserir dentro 
do currículo, deveria ser conversa-
do, mas eu não senti o apoio, eu não 
tive esse apoio dentro dos pedagogos 
e o pessoal da área de ensino, com 
exceção desses professores que eu 
citei aqui que eles têm o interesse 
particular na questão da alimenta-
ção saudável e dos ligados à área de 
extensão. Então, esses gostam? Gos-
tam. Então, eles trabalham em prol 
de uma alimentação saudável, mas 
eu não consegui, por exemplo, sen-
sibilizar um professor lá da Física, 



245

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

da Química a estar inserindo na aula 
dele, ele puxar pro tema da alimen-
tação escolar, sabe? Eu não consegui 
como um todo, todo mundo, não. 

Percebemos que, em alguns campi nos quais não exis-
te nutricionista, as ações de EAN chegam a ser efetuadas, 
porém de maneira esporádica. Assim, o aspecto educativo 
do PNAE, primordial para ser desenvolvimento em um es-
paço formativo, não consegue vir a ser executado, estando 
a implementação quase que restrita à oferta de alimentos. 
Já naqueles que possuem o profissional de Nutrição, ações 
são feitas com maior regularidade, mas o seu desenvolvi-
mento em conjunto com a direção e com a coordenação 
pedagógica tem uma articulação fraca, bem como a asso-
ciação ao conteúdo curricular dos cursos, apesar da gama 
de ofertas relacionadas à área de alimentos presentes nas 
duas instituições pesquisadas.

Pitomba, da Instituição potiguar, expõe como são sis-
tematizados os momentos de realização das ações de EAN 
bem como uma certa dificuldade em articular essas e ou-
tras atividades de cunho educativo:

Normalmente, quando a gente faz 
esse tipo de trabalho a gente pega e 
faz um horário reduzido, um horário 
especial nesse dia, reduz a hora-au-
la de algumas disciplinas e aprovei-
ta aquele horário e insere esse tipo 
de atividade. [...] Na verdade, a gente 
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sente até um pouquinho de dificulda-
de não só a questão só do Programa 
de Alimentação Escolar, toda e qual-
quer atividade da Coordenação de Ati-
vidades Estudantis aqui no campus, a 
gente ainda sente um certo bloqueio. 
[...] A gente consegue, mas é difícil, 
ainda tem um certo bloqueio, eles não 
cedem com tanta facilidade assim pra 
gente fazer algum tipo de atividade.

Essa atitude de resistência corrobora a percepção ain-
da muito atual de que a educação precisa se dar dentro de 
sala de aula, via conteúdo pré-estabelecido com finalidades 
avaliativas e promovido exclusivamente pelo docente, con-
tradizendo o que apregoam os projetos políticos pedagó-
gicos de muitas instituições educativas, inclusive das por 
nós pesquisadas, que primam pela formação integral do 
discente cujas ações podem e devem se dar em diferentes 
espaços e ser promovidas por diferentes atores dentro e 
fora do ambiente escolar.

Por fim, Cereja, do IFSULDEMINAS, enfatizou: “[...] não 
é porque não é um campus agrícola, que ele é tecnológico, 
que ele não pode ter o espaço de horta [...]”.

De fato, o cultivo de hortas escolares como espaço pe-
dagógico não demanda uma grande estrutura nem muito 
tempo de plantio e de manutenção. Ademais, citamos di-
versos trabalhos, como o de Melo (2006), de Badue (2007), 
de Triches (2010) e de Viana (2007), que reforçam a impor-
tância de projetos dessa natureza para a formação discente.
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OS PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS 
AO PNAE

Rocha et al. (2016) revelaram que no ano de 2012 o 
IFSULDEMINAS iniciou suas primeiras ações de caráter 
extensionista voltadas à compra de alimentos da agricultu-
ra familiar, o que culminou, em 2013, nas primeiras cha-
madas públicas. Assim, a instituição elaborou os primei-
ros processos de compra dessa modalidade na Rede Fede-
ral de EPCT a partir de ações coordenadas entre diversos 
setores, dentre eles, o de extensão. Além da aquisição de 
alimentos provenientes da agricultura familiar, ainda se-
gundo esses autores, outras ações têm sido desenvolvidas 
na instituição, tais como: projetos de apoio à certificação 
para produtos orgânicos, projeto de apoio à legalização de 
agroindústria da agricultura familiar, criação de um sis-
tema de referência de preços e capacitação de servidores 
das redes federal, estadual e municipal de ensino sobre 
gestão do PNAE.

À época de nossa observação participante, os projetos 
de extensão envolvendo o PNAE no IFSULDEMINAS eram:

1. Incentivo ao consumo de alimentos integrais e ve-
getarianos no IFSULDEMINAS – Campus Machado;

2. Viabilização da Oferta de Alimentos Saudáveis – In-
tegrais e Vegetarianos nas Cantinas do IFSULDE-
MINAS – Campus Machado;

3. ALIMENTARTE: Comer Saudável – Campus Carmo 
de Minas;

4. Mapeamento e assessoramento da agricultura fa-
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miliar agroecológica na microrregião de Passos: 
rumo a uma participação efetiva no PNAE;

5. Incentivo à alimentação saudável em crianças da 
rede municipal da cidade de Inconfidentes através 
de atividades lúdicas e interativas;

6. Inclusão de Cogumelos Shimeji Produzidos no Mu-
nicípio de Ouro Fino-MG na Alimentação Escolar.

Como observamos, o projeto do Campus Passos era 
voltado para a aproximação com os agricultores familia-
res e os dos campi Machado, Carmo de Minas e Inconfi-
dentes estavam relacionados às ações de EAN, inclusive 
envolvendo cantinas particulares e escolas de outra rede 
de ensino. Acreditamos que esses projetos vão ao encontro 
do que preconiza a legislação do programa e fomentam a 
participação da comunidade no PNAE.

Na Fotografia 1 a seguir, visualizamos um instrumento 
de divulgação de um desses projetos de extensão.

Fotografia 1 – Ação do projeto de extensão: Incentivo ao consumo 
de alimentos integrais e vegetarianos no IFSULDEMINAS –  

Campus Machado

Fonte: A autora (2016).



249

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

Na Fotografia 1, vemos um dos informativos coloca-
dos nas mesas do refeitório explicando os benefícios da 
dieta vegetariana e incentivando a experimentação da op-
ção de proteína vegetal inserida no cardápio do almoço e 
do jantar. O projeto também contempla a oferta de arroz 
integral nessas refeições. Essa ação pode ser considerada 
uma importante atividade de EAN pela disseminação de 
informações sobre o vegetarianismo e pelo trabalho edu-
cativo de incentivo ao consumo de alimentos integrais, 
além da oferta de preparações para degustação e que 
também contemplam os adeptos da dieta vegetariana.

Outro projeto de extensão executado pelo IFSULDE-
MINAS e que apoia o PNAE na região Sul Mineira, com 
financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e em parceria com a EMA-
TER-MG e a Prefeitura de Conceição dos Ouros, é intitu-
lado Desenvolvimento de Produtos de Mandioca e Polvi-
lho para Inserção na Alimentação Escolar, na Perspectiva 
da Segurança Alimentar e Empoderamento das Mulheres 
Rurais de Conceição dos Ouros (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE 
MINAS GERAIS, 2015). O projeto objetiva o desenvolvi-
mento de produtos alimentícios viáveis econômico e nu-
tricionalmente para a comercialização na alimentação es-
colar (ROCHA et al., 2016). Para a execução do projeto, o 
CNPq liberou cerca de R$ 90 mil. Uma parte do valor no 
intuito de organizar uma agroindústria e comprar equi-
pamentos e outro montante para o pagamento de três 
alunos bolsistas do Campus Inconfidentes, sendo um es-
tudante do Curso de Engenharia de Alimentos e dois do 
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Curso Técnico em Alimentos para auxiliar as mulheres 
nos cursos de qualificação, bem como realizar análises 
das receitas culinárias (INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS, 2015). Ao final da execução do projeto, Rocha et 
al. (2016) afirmam que se espera a geração de renda no 
campo, a melhoria da qualidade dos alimentos oferecidos 
nas escolas, além do resgate de hábitos e da cultura ali-
mentar da região, bem como a melhoria da autoestima e 
o empoderamento das mulheres rurais do município de 
Conceição dos Ouros. 

Constatamos como esse projeto em particular anga-
ria um volume considerável de financiamento extrainsti-
tucional e possui uma importante função social na região 
relacionada a um dos objetivos dos Institutos Federais de 

desenvolver atividades de extensão 
de acordo com os princípios e fina-
lidades da educação profissional e 
tecnológica, em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos 
sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhe-
cimentos científicos e tecnológicos 
(BRASIL, 2008b).

Em meio à observação participante, também estive-
mos presentes na Assembleia Geral Ordinária da OSM, 
realizada no dia 22 de novembro de 2016, no IFSULDE-
MINAS - Campus Inconfidentes, que elegeu a nova Dire-
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toria Executiva e o Conselho Fiscal que coordenarão os 
trabalhos em 2017 e 2018 (OSM, 2016). Na ocasião, em 
conversa com um servidor da instituição, foi-nos relatado 
que os agricultores que produzem orgânicos são mais es-
clarecidos do ponto de vista político e educacional em re-
lação aos demais agricultores, tendo em vista que alguns 
fazem cursos de graduação e até mesmo de mestrado. Há 
também aqueles que eram estudantes de cursos das ciên-
cias agrárias e foram trabalhar com a produção orgânica. 
Assim, percebemos que o fomento à compra de produtos 
orgânicos para o PNAE pode contribuir também com o pro-
cesso de empoderamento dos agricultores.

Fruto do projeto de extensão intitulado “Mapeamen-
to e assessoramento da agricultura familiar agroecológica 
na microrregião de Passos: rumo a uma participação efe-
tiva no PNAE”, participamos de outro evento no dia 29 de 
novembro de 2016 denominado “Agricultura e Alimenta-
ção Escolar”, organizado pelo Campus Passos, que reuniu 
mais de 120 pessoas da cidade e região, entre produtores 
rurais, diretores de escola, profissionais da educação, nu-
tricionistas, membros da Vigilância Sanitária, secretários, 
autoridades, técnicos da EMATER-MG, representantes 
do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), da SEDESE 
(Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento So-
cial) e de associações. Na ocasião, houve palestras sobre o 
Programa de Alimentação do instituto, uma dinâmica que 
envolveu demanda e oferta de produtos, relatos de produ-
tores rurais e troca de experiências sobre o tema (INSTITU-
TO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO SUL DE MINAS GERAIS, 2016c). 
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Quanto a esse evento, impressionou-nos a quantida-
de e a diversidade dos públicos que compareceram para 
discutir a interação do PNAE com a agricultura familiar, 
comprovando que existe a possibilidade de inserção des-
ses agricultores na comercialização de produtos para o 
programa, desde que haja diálogo entre os diferentes seg-
mentos envolvidos. 

Uma das queixas dos agricultores participantes do 
evento foi relacionada às dificuldades quanto à adequação 
à legislação sanitária, assim como apontou o estudo de 
Triches (2010).

O último evento do qual participamos foi a aula de en-
cerramento do curso a distância sobre Gestão do PNAE no 
dia 9 de dezembro de 2016, no Campus Pouso Alegre do 
IFSULDEMINAS, que capacitou mais de 170 servidores da 
rede estadual de educação Sul Mineira.

Já em um dos campi do IFRN, apesar de não compor 
um projeto formalmente constituído, Cambuci afirmou: 
“[...] inclusive, na cantina, nós temos, no almoço, aqui, 
a opção vegetariana, fruto desse debate com a comuni-
dade [...]”.

Apesar de não serem diretamente relacionados ao 
PNAE, mas à agricultura familiar, o IFRN - Campus Ipan-
guaçu possui dois projetos de extensão, com fomento do 
CNPq, vinculados ao Núcleo de Estudos em Agroecolo-
gia (NEA) intitulados: Sementes Crioulas para o Forta-
lecimento da Agricultura Familiar no Vale do Açu – RN 
e Manutenção do Núcleo de Estudos em Agroecologia 
do IFRN Campus Ipanguaçu - Biênio 2016 a 2018. O 
primeiro projeto se propõe a desenvolver e aplicar co-
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nhecimentos e tecnologias agroecológicas no setor agro-
pecuário e apoiar a pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção tecnológica e extensão. Já o segundo projeto, visa 
consolidar a atuação do NEA-IFRN Campus Ipanguaçu 
em estudos e disseminação de práticas agropecuárias 
de base ecológica na Região do Vale do Açu-RN. Para 
isso, será realizado um curso de qualificação profissio-
nal / Formação Inicial e Continuada (FIC) de 160 horas 
sobre Agricultura e Pecuária de Base Ecológica. No de-
correr do processo, será construído um Diagnóstico dos 
Sistemas de Produção dos agricultores familiares envol-
vidos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017a).

Dessa forma, constatamos que a abordagem peda-
gógica dos temas relacionados ao programa está inseri-
da em projetos de extensão.

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Para os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
no âmbito de suas respectivas jurisdições administrati-
vas, o Art. 18 da Lei nº 11.947, de 16 de julho de 2009, 
estabelece a constituição de órgãos colegiados de caráter 
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessora-
mento denominados de Conselhos de Alimentação Esco-
lar (CAE), cuja composição mínima deve possuir um re-
presentante indicado pelo Poder Executivo do respectivo 
ente federado, dois representantes das entidades de tra-
balhadores da educação e de discentes, indicados pelo 
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respectivo órgão de representação, dois representantes 
de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, 
Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, e 
dois representantes indicados por entidades civis orga-
nizadas (BRASIL, 2009c). 

Apesar de não ter sido contemplada na Lei nº 11.947, 
de 16 de julho de 2009, a constituição dos CAE na Rede 
Federal de EPCT, a “participação das comunidades es-
colar e local em conselhos escolares ou equivalentes” 
(BRASIL, 1996) está prevista no Art. 14 da LDB, não 
eximindo essas instituições de viabilizar a atuação da 
sociedade no PNAE.

Assim, quanto à participação social no PNAE, veja-
mos o que revelaram as entrevistas.

Caju, do IFRN, apontou essa disparidade na legisla-
ção do programa ao afirmar:

[...] a legislação, ela pede um Con-
selho Escolar, o CAE. Sendo que a 
nível de Instituto Federal, que foi até 
uma discussão que (nome do servi-
dor) tava até fazendo em Brasília, 
junto do FNDE, eles não veem isso 
pra os Institutos Federais, pras es-
colas federais. Então, a gente tava 
até tentando utilizar o próprio... que 
tem aqui no IF... o próprio Conselho 
Escolar do IF mesmo, que é formado 
só pelos estudantes, essa parte, sen-
do que até agora a gente realmente 
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não foi a frente isso. Então, assim, 
a nível de comunidade, aqui no IF, a 
gente não tem muito essa participa-
ção, não. Não é formado um conselho 
como é formado a nível de município 
e de estado, não, justamente por cau-
sa dessa brecha.

Quanto à melhoria na implementação do programa 
impressa pela comissão que foi constituída para executar 
o PNAE no IFSULDEMINAS, Caqui disse: 

Com certeza melhorou porque assim, 
no início, eu falava pra gestão, pros 
gestores que tinha que cumprir a lei, 
que tinha que fazer, aí eles falavam 
assim: Ah, que ótimo, então você vai 
lá e faz. E eu fiz sozinha durante dois 
anos, praticamente, fiz tudo sozinha, 
simplesmente montou uma pequena 
comissãozinha só pra me ajudar a 
montar o edital, colocaram dois téc-
nicos-administrativos, uma do se-
tor de compras e uma outra que era 
técnico-administrativo que não tinha 
nenhuma área específica, mas como 
ela era estudante de Direito ela me 
ajudou a montar o edital, entendeu? 
Então, assim, eu fiz praticamente a 
compra toda sozinha. Aí, a partir do 
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momento em que a gente montou um 
curso e que resolveu espalhar essa 
ideia e essa vontade, esse desejo pra 
todo o IFSULDEMINAS, juntamente 
com outros profissionais da área de 
extensão, a gente achou que seria 
interessante montar essa comissão 
em todos os campus justamente pra 
essa política ficar mais forte dentro 
do IFSULDEMINAS e com isso aí eu 
tive apoio de professores da área de 
extensão, os técnicos da área de pro-
dução aqui de dentro do campus, eles 
também fizeram curso, eles conhece-
ram o programa e se motivaram a tra-
balhar pra esse programa, entendeu? 
Justamente pra ser um trabalho de 
extensão, um a mais além dos que já 
existiam aqui dentro do Campus [...].

Quanto à influência dos membros da comunidade 
escolar do IFRN na concepção e na execução do programa, 
Sapoti enfatizou:

Em relação à concepção, eu diria que 
não, diria que a coisa já vem lá de 
cima, inclusive da própria Reitoria já 
pré-definida, digamos assim. Agora, 
em relação à execução, eu estou sem-
pre em contato com eles, e aqui acolá 



257

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

eles vão fazendo algumas críticas [...], 
mas tem esse feedback, digamos as-
sim, e a opinião deles em relação ao 
cardápio principalmente, eles cobram 
uma diversidade maior, mas eu acho 
que falta, falta esse elo mais claro, 
digamos assim. [...] muito embora o 
grêmio, às vezes, também, os alunos 
do grêmio façam essas questões e o 
presidente do grêmio já veio a minha 
procura pra fazer algumas reclama-
ções em relação ao que a gente oferta 
no dia a dia.

Pelo relato acima, notamos como a maior parte das 
diretrizes a serem tomadas para o programa fica a cargo 
de um setor da Reitoria. Podemos atribuir isso à ausência 
de responsáveis técnicos na grande maioria dos campi 
do IFRN, fato que, em parte, explica a existência de um 
profissional de Nutrição lotado na DIGAE para a sistema-
tização dessas ações.

Como no IFSULDEMINAS, o responsável técnico tam-
bém não está presente em todos os campi, a implantação 
das comissões de compra da agricultura familiar possibi-
litou que a aquisição dos gêneros alimentícios fosse fei-
ta por cada campus, mais adequada à realidade de cada 
região e descentralizando os processos de compra para a 
realização in loco.

Também percebemos como nas duas instituições os 
alunos exercem maior influência na parte executória, 
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quando está ocorrendo o momento da oferta da alimen-
tação. A concepção do que e como ofertar e os modos 
de condução do programa são, em geral, realizados pelos 
servidores. A partir disso, destacamos a importância da 
participação dos beneficiários e diretamente impactados 
pela execução do PNAE, que são os discentes, em todas 
as fases do processo de implementação da alimentação 
escolar nas redes públicas de ensino, praticando, inclu-
sive, a gestão democrática preconizada nos projetos pe-
dagógicos das instituições pesquisadas.

Resumindo, Cereja, do IFSULDEMINAS, ressaltou:

Eu acho, assim, a comissão, ela é 
fundamental, até porque o que a 
gente percebe é que o programa, ele 
não está em um setor, ele é multidis-
ciplinar, você fala do contato com os 
agricultores, você fala da elaboração 
de lista de compra, você fala de di-
reito de aluno, você fala de recurso, 
de gestão de recurso. Então, o que 
a gente percebe é que se for tratado 
como uma compra qualquer, a cha-
mada pública não acontece, pode 
acontecer a compra de alimentos 
por meio de licitação, mas 30% do 
recurso você devolveria porque você 
não conseguiria comprar se for tra-
tado só no setor de compra isolado. 
Então, o que eu percebo, que a co-
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missão, ela contribui nesse enten-
dimento de que o programa não tá, 
não é um assunto, você tem a ques-
tão do direito do aluno, então se você 
não tem o pessoal da assistência ao 
educando tratando aquilo como um 
direito do aluno, discutindo essa 
questão da alimentação, o nutricio-
nista discutindo a questão da qua-
lidade, se você não tem a extensão 
dialogando com a comunidade, com 
os agricultores, então você fica, as-
sim, como uma compra tradicional, 
você abre um processo e ninguém 
vai aparecer, o agricultor não é um 
fornecedor qualquer que está ligado 
no diário da união que vai ler lá a 
sua licitação, ele não vai ler, se você 
não tiver uma divulgação na comu-
nidade, assim como faz o pessoal 
da extensão, de entrar em contato, 
de avisar os agricultores, de passar 
lista dos fornecedores da região, de 
quem produz o que. Então, acho que 
a comissão multidisciplinar é funda-
mental no programa.

Corroboramos a percepção de Cereja quanto à imple-
mentação multiprofissional que precisa perpassar o pro-
grama e que a atuação de diferentes segmentos represen-
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tados pela comissão reforça esse entendimento além de 
contribuir para que a pluralidade de ações que abrange a 
alimentação escolar seja melhor conduzida.

O CONFRONTO COM OUTRAS REDES PÚBLICAS 
DE ENSINO

Comparando o programa entre as redes federal e es-
tadual, Figo, do IFSULDEMINAS, avaliou:

[...] eu estou agora como tutora nes-
se mesmo curso que eu fiz pras Se-
cretarias Estaduais (de Educação) 
e eu fiquei espantada quanto eles 
estão muito mais organizados que 
a Rede Federal. Neles, as chamadas 
públicas acontecem duas, três vezes 
por ano e os agricultores já estão afi-
nados com o programa [...] eu achei 
a Rede Federal bem aquém da esta-
dual [...]. 

O relato de Caqui, da mesma instituição, contradisse 
essa afirmação:

[...] eu já tive muito contato com o 
pessoal da prefeitura, por exemplo, 
eu percebo que eles têm muito mais 
dificuldade de chegar no agricul-
tor familiar do que a gente aqui de 
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dentro do instituto, justamente por 
aqui ter os cursos, a vida inteira os 
agricultores vieram participaram de 
cursos aqui, de treinamento, de ca-
pacitação, então eles conhecem mui-
to o instituto, e, no caso, prefeitura 
e escola estadual fica um pouco dis-
tante do agricultor, exceto as escolas 
rurais, que ficam lá pertinho. 

Figo também atribuiu à maior organização do PNAE, 
nas demais redes, um dos empecilhos para o programa 
no campus onde trabalha: “[...] acredito até aí uma difi-
culdade que nós encontramos porque quando nós fomos 
aos produtores eles já estavam inseridos no programa 
através das entidades estaduais e municipais” (FIGO). 
Contradições à parte, o relato demonstra como os for-
necedores da agricultura familiar possuem maior com-
prometimento com as escolas, pois, inclusive, preferem 
desistir de participar dos certames licitatórios de outras 
instituições quando já estão com contratos firmados an-
teriormente ou quando não existe a certeza no cumpri-
mento do fornecimento. 

É fato que a maior longevidade do programa nas re-
des municipal e estadual, além da maior cobrança quan-
to à prestação de contas por parte do FNDE, impactam 
em uma maior experiência, melhor controle social por 
meio do CAE e maior conhecimento da população quanto 
à oferta da alimentação escolar nessas escolas. Em con-
traposição, o percurso histórico do IFSULDEMINAS con-
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verge para uma maior interação com os trabalhadores do 
campo, existente bem antes da vigência da Lei nº 11.947, 
de 16 de julho de 2009, que instituiu a compra mínima 
da agricultura familiar para o PNAE. Porém não conse-
guiremos elucidar esse paradoxo, primeiro por não fazer 
parte de nossos objetivos e, segundo, por talvez ser uma 
percepção subjetiva dos entrevistados.

A TERCEIRIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Já no início de sua entrevista, o servidor Abacaxi re-
velou uma preocupação não apenas com os alimentos 
comprados pelo próprio campus do IFSULDEMINAS, mas 
também com a procedência dos alimentos ofertados pela 
empresa terceirizada contratada para a oferta das refei-
ções: “[...] o nosso restaurante é terceirizado, [...] a gente 
não tem influência sobre o que, de quem eles compram, 
na verdade, isso a gente não influencia, não tem como, 
eles têm que seguir aquele contrato, mas compram de 
quem ele queira [...]” (ABACAXI). A partir do relato, ob-
servamos que a visão desse servidor vai além da simples 
oferta do alimento, mas também perpassa a origem des-
ses gêneros e do pouco controle dos itens adquiridos pe-
las empresas que são contratadas por meio da terceiriza-
ção de refeições.

Convergindo para a fala de seu colega de instituição, 
Atemoia afirmou: 

[...] os restaurantes tinham que ser 
da instituição [...] porque nós que 



263

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

executamos o PNAE, você tem a 
preocupação de comprar itens sau-
dáveis, itens de agricultores fami-
liares, de saber a procedência, que 
não tenha agrotóxico, essas coisas, 
já o terceirizado do restaurante, ele 
não tá preocupado com isso, ele tá 
preocupado com o lucro, entendeu? 
Vai procurar um negócio que é mais 
barato, entendeu? Vai procurar um 
negócio que de repente não atenda 
aquilo que ele deveria estar aten-
dendo, isso eu já expus uma vez, 
tem pessoas que concordam comi-
go, muitas, mas as equipes de ges-
tão não, a gestão não concorda, não 
concorda assim, ela acha que não é 
a nossa finalidade, se você faz o cur-
so lá do, como é que chama? Profun-
cionário. Você vê que todo mundo 
faz parte da educação, então, quer 
dizer, tudo, tudo é atividade fim. 
Se você falar que o restaurante não 
é atividade fim, pra mim ele é tam-
bém. A partir do momento que você 
desenvolve alimentação equilibrada 
ali dentro, você tá dando mais con-
dições da pessoa aprender melhor, 
aprender melhor e mais, [...]. Ainda 
falta um pouco de vontade política, 
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acho que falta, na realidade, acho 
que talvez o pessoal prefira, fazer 
igual ao governo faz, pagar pra não 
ter uma dor de cabeça, tipo assim, 
eu pago mais caro pra alguém fazer 
uma coisa, mas eu não fico respon-
sável por isso. Eu acho que hoje se 
a gente executasse, a gente executa-
va melhor e com menos dinheiro, eu 
acho, não, eu tenho certeza [...]. 

Não apenas no IFULDEMINAS os servidores têm essa 
percepção, Acerola, do IFRN, ressaltou:

[...] acho que o maior problema hoje 
em dia aqui é o almoço, nosso almoço 
e nosso jantar, esse contrato de re-
feições, se pudesse realmente haver 
uma produção de refeições pelo IFRN 
seria ótimo, mas, claro, que com toda 
a estrutura, tanto de equipamentos, 
quanto de espaço, quanto de pes-
soal, em todos os campi porque esse 
contrato de refeições, na maioria 
deles, é o peso, na maioria dos cam-
pi que eu sei [...]. Eu já tenho uma 
dor de cabeça enorme, ano passado, 
ano retrasado eu já nem, perdi as 
contas de quantas notificações eu 
tive que enviar pra empresa [...] por-



265

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

que só o que a gente escuta desses 
contratos de refeições terceirizadas 
é reclamação, é muito ruim, muito 
ruim mesmo.

Em outro momento da entrevista, Atemoia disse: 

[...] A grande dificuldade que a gente 
notou aqui na região é, na realidade, 
é o desconhecimento de fornecedo-
res, entendeu? Como nós não pro-
duzimos, não podemos manipular 
alimentos aqui dentro do campus, 
porque a gente já tem uma cozinha 
terceirizada, então todos os produtos 
que a gente consome aqui dentro eles 
têm que vir prontos pra uso, enten-
deu? Tanto é que eu não distribuo 
esses lanches do PNAE na cantina 
do restaurante, eu distribuo em ou-
tro local, então a grande dificuldade 
foi isso, é conseguir fornecedores de 
alimentos já em embalagens já indi-
viduais, prontos pra uso [...]. 

Com base no discurso do servidor desse campus, 
também cabe uma reflexão quanto ao impacto da tercei-
rização das demais refeições sobre os lanches do PNAE, 
pois a concessão do espaço do refeitório para empresas 
privadas e a falta de um outro espaço para a manipu-
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lação de alimentos acarretaram a diminuição da gama 
de produtos a serem adquiridos para o programa, fora 
a restrição nas preparações a serem oferecidas e, pro-
vavelmente, o aumento do custo das refeições, uma vez 
que a oferta em porções individuais necessita do acon-
dicionamento em algum tipo de embalagem e, por con-
seguinte, eleva o preço do produto, além de gerar uma 
grande quantidade de resíduos inorgânicos a serem des-
cartados no meio ambiente. Assim, a despeito da tercei-
rização de alguma outra refeição (fato que reprovamos, 
pois defendemos a autogestão da alimentação por parte 
das instituições) acreditamos que isso não deve impac-
tar negativamente em nenhum sentido a oferta de ali-
mentos pelo PNAE.

OS DEMAIS ASPECTOS ABORDADOS

Em relação à visão dos professores quanto ao progra-
ma como uma possível área de atuação para os alunos, 
Caqui, do IFSULDEMINAS, relatou:

Vislumbram, sim, mas são poucos, 
eu considero que esses professores 
que trabalham com a extensão, eles 
trabalham com o curso de Agrono-
mia e na área de Zootecnia, também, 
eles, sim, mostram pros alunos da 
Agronomia que isso aí pode ser um 
futuro pra eles, que eles podem ter a 
chance de estar trabalhando depois 
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que formarem com essa área de ali-
mentação, produção de alimentação 
pra fornecimento do PNAE, do PAA, 
também, isso aí é divulgado. 

Essa realidade converge para a constatação de que 
muitos docentes das ciências agrárias provavelmente 
também desconheçam o programa ou, pelo menos, não 
o reconheçam enquanto possível campo de inserção de 
trabalho dos egressos desses cursos. Daí a necessidade 
da difusão de informações sobre o do PNAE para toda a 
comunidade escolar da Rede Federal de EPCT.

Confrontando o PNAE com o outro programa de ofer-
ta de refeições (almoço e jantar) implementado pelo IFRN, 
Pera expôs:

[...] aqui no campus, no IFRN, as 
pessoas questionam muito assim. 
Não, mas a gente também não pode 
ter um programa de merenda como 
se tem no estado porque a gente tem 
o Programa de Alimentação, mas se 
a gente pensar que a gente tem, aqui 
a gente trabalha com quase 1250 
alunos e a gente só tem 235 alunos 
no Programa de Alimentação. En-
tão, quer dizer, quase que 60 a 70% 
desses alunos, a única refeição que 
eles fazem aqui é a merenda.
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Sobre isso, enfatizamos que, como se tratam de 
redes diferentes de ensino, a comparação, ou mesmo 
a tentativa de padronização do programa nas redes 
municipal, estadual e federal é fadada ao fracasso. As 
realidades são diversas e os públicos, na maioria dos 
casos, são diferentes. A alimentação ofertada não só 
pode como deve ser diferente para alunos da educação 
infantil, do ensino fundamental e do ensino médio (in-
cluindo a EJA nesses dois últimos). Ademais, fatores 
como estrutura física e de pessoal, logística de entre-
ga, disponibilidade de verba, dentre outros, divergem 
bastante entre as redes, sobretudo da federal para as 
demais.

O possível choque entre o PNAE e o Programa de 
Alimentação Estudantil do IFRN tem no exemplo do 
próprio IFSULDEMINAS, cuja abrangência no segundo 
é muito maior, pois é universalizada aos alunos dos 
cursos técnicos, o melhor exemplo de contestação.

Em sua reflexão a respeito do programa como um 
todo, Figo, do Instituto Sul Mineiro, expôs:

[...] eu acho a ideologia do progra-
ma muito boa, eu acho que toda a 
legislação dela dificulta um pouco o 
funcionamento porque faz uma série 
de exigências que talvez a gente não 
consiga cumprir, mas eu penso que 
dentro da possibilidade eu acho que 
está todo mundo tentando caminhar 
pra isso.
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Ainda quanto a isso, Caju, da Instituição potiguar, 
disse:

Eu acho que o PNAE é um dos pro-
gramas mais importantes e bonitos 
que a gente tem hoje, é um progra-
ma bem universal mesmo, mas que a 
gente aqui no instituto, a gente ain-
da encontra alguns problemas que 
a gente queria que fosse uma coisa 
mais consolidada, uma coisa que a 
gente tivesse até mais condições de 
realmente desenvolvê-lo como a le-
gislação pede, como a gente como 
nutricionista gostaria de desenvolver, 
trabalhos com os estudantes, com os 
cooperados da parte da agricultura 
familiar que é um trabalho eu acho 
fantástico, também. [...] um progra-
ma que eu acho que funciona e que 
contribui, de alguma forma até pra 
permanência do estudante na escola.

Como vemos, perpassa pelos servidores de ambas 
as instituições a importância do PNAE. Também existe a 
percepção de que a implementação está aquém das exi-
gências legais.

Ameixa, do IFSULDEMINAS, resumiu sua percepção 
sobre a importância da gestão para a consecução dos ob-
jetivos do PNAE:
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O que eu vejo, assim, a execução do 
programa, é que ela vai muito da von-
tade do gestor, dos gestores. Se os ges-
tores, eles assumirem a execução do 
programa e passar isso pra equipe, a 
equipe de gestão, gestor enquanto di-
retoria, enquanto reitoria, nos níveis 
mais altos de gestão, da política admi-
nistrativa do órgão mesmo se o progra-
ma for assumido como um programa 
que deve ser inserido na instituição, 
deve ser executado na instituição, e 
com envolvimento dos setores multi-
disciplinares, nós estamos aí falando 
da nutrição, da extensão, da parte de 
ensino, da parte administrativa mes-
mo, da parte de compras, financeiro, 
aí o programa vai bem. Agora, quando 
a gente vê que o gestor não apoia ou 
não se interessa pela execução desse 
recurso, ou não apoia isso, ou não co-
loca isso como uma política dentro da 
gestão programática administrativa 
da unidade, aí isso dificulta um pou-
co a execução porque daí os demais 
também não conseguem fazer a im-
plementação desse programa porque 
o programa, ele é muito dinâmico, ele 
é complexo, dinâmico, abrangente, 
então tem que haver um comprome-
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timento da gestão macro, do mais alto 
posto pra baixo. Por mais que uma 
comissão pegue isso, mas se não tiver 
o apoio da gestão administrativa mes-
mo é difícil a coisa andar porque tem 
vários aspectos assim que tem que 
ser envolvidos. Fazer o programa só 
com o setor de compras, não faz, só 
com o setor de alimentação, não faz, 
só com o setor de extensão, não faz, 
é como se fosse uma mesa de quatro 
pernas, se tirar uma sempre vai estar 
pendendo e caindo praquele lado. En-
tão o que eu vejo assim, que eu consi-
go identificar é sobre isso, tem que ter 
um apoio administrativo de gestão, 
nós precisamos de gestão pra que o 
programa consiga atingir os objetivos, 
as diretrizes que estão lá na lei.

Corroboramos a percepção de Ameixa, pois, de fato, se 
existir o desejo de superar o aspecto assistencialista, de 
mera oferta de alimentos, cuja concepção se reporta ao iní-
cio da concepção do programa, é necessário o engajamento 
de diversos atores e, para isso, os gestores das instituições 
necessitam promover o devido apoio para a consecução dos 
objetivos atuais do PNAE.

Por fim, Cereja, do IFSULDEMINAS, enfatizou a con-
vergência entre PNAE e Institutos Federais:
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Uma questão que a gente percebeu 
desde o início é a sintonia que o 
PNAE tem com a missão dos Institu-
tos Federais. O PNAE, nas próprias 
diretrizes dele, ele tem que contri-
buir com a promoção do desenvolvi-
mento sustentável e isso tá na nos-
sa missão também que é contribuir 
com o desenvolvimento do território 
que você tá inserido [...].

De fato, no inciso V do Art. 2º da Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, está presente como diretriz da ali-
mentação escolar o apoio ao desenvolvimento sustentável 
(BRASIL, 2009c). Ademais, no inciso IX do Art. 6º da Lei 
nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, consta, dentre as 
finalidades e características dos Institutos Federais, pro-
mover a produção, o desenvolvimento e a transferência 
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à pre-
servação do meio ambiente (BRASIL, 2008b). Especifi-
camente para as instituições pesquisadas, na missão do 
IFSULDEMINAS, que consta em seu PPI, está a contribui-
ção para o desenvolvimento sustentável do sul de Minas 
Gerais (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, 2010) e 
quanto ao IFRN, cabe aos processos tecnológicos desen-
volvidos na Instituição a contribuição para a constituição 
de uma sociedade ambientalmente sustentável (INSTITU-
TO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b).
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Dessa forma, a afirmação de Cereja converge para as 
percepções de Rocha et al. (2016), para quem a aquisição 
de alimentos da agricultura familiar para o PNAE deve 
ser uma oportunidade de alcance também da missão ins-
titucional e as ações de ensino, pesquisa e extensão dos 
Institutos Federais devem fortalecer e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável regional, evidenciando a 
forte relação existente entre o compromisso dessas insti-
tuições e as diretrizes da alimentação escolar.

TRIANGULAR OU NÃO TRIANGULAR, EIS A QUESTÃO

Como salientamos previamente, a triangulação como 
recurso metodológico para uma avaliação “processa-se 
por meio do diálogo de diferentes métodos, técnicas, fon-
tes e pesquisadores” (GOMES et al., 2005 p. 199).

Em um primeiro movimento analítico, realizou-se uma 
valorização de como os diferentes atores se comportavam 
frente ao processo que estavam vivenciando e da análi-
se dos dados primários (qualitativos e quantitativos). Em 
uma dinâmica subsequente, eles foram ao mesmo tempo 
contextualizados, criticados, comparados e triangulados. 

Já na segunda etapa da avaliação, o uso da pers-
pectiva qualitativa foi predominante. Isso se explica pelo 
objetivo de analisar o movimento, as relações e os nós 
que estavam ocorrendo na implantação do programa, se-
gundo a ótica dos atores. Buscou-se cruzar e triangular 
as falas provenientes das entrevistas individuais com os 
diários de campo, os relatórios e materiais utilizados ao 
longo da pesquisa do programa.
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Na prática, observou-se que, em determinados mo-
mentos, as perspectivas analíticas de cunho quantitativo 
predominaram sobre as qualitativas e vice-versa. Segun-
do Gomes et al. (2005), isto ocorre pelas exigências do 
processo de conhecimento, ou seja, sempre o melhor mé-
todo é o que melhor se adequa à reconstrução teórica da 
realidade. Assim,

independentemente do fato de ocor-
rer o predomínio de uma ou outra 
abordagem metodológica, é de fun-
damental importância ter clareza, ao 
longo do processo de triangulação, 
sobre as possibilidades e os limites 
de cada perspectiva analítica para 
se chegar aos resultados desejados. 
(Ibidem, p. 200).

Uma síntese detalhada da visão dos diferentes su-
jeitos analisados no programa foi efetuada, deixando 
registrado no texto as opiniões circulantes ao findar o 
processo avaliativo. Dessa forma, a partir do que propõe 
a triangulação, no capítulo empírico, foram entrelaça-
dos os resultados das abordagens qualitativas e quan-
titativas. Ao longo do estudo, corroborando Assis et al., 
(2005, p. 234), percebemos que “mais do que observar 
o comportamento de uma variável ou outra, é preciso 
avaliar os resultados dos indicadores e das variáveis, 
conjuntamente, bem como a solidez da teoria que lhes 
serviu de base”.
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Na triangulação de abordagens metodológicas, traba-
lhou-se, também, na análise de dados de avaliação do 
PNAE, com a triangulação de fontes e de pesquisadores. 
Isso ocorreu na medida em que o processo interpretati-
vo tinha presentes as visões de diferentes categorias de 
gestores do programa (nutricionistas, assistentes sociais, 
docentes e outras naturezas de técnicos administrativos). 
E também, na mesma medida, exercitava-se uma avalia-
ção interdisciplinar assegurada pelas diferentes forma-
ções dos profissionais que contribuíram com a pesquisa, 
formadas por, dentre outros, cientistas sociais, pedago-
gos, nutricionistas e assistentes sociais.

A triangulação foi importante para evidenciar e fo-
mentar as análises do grau de complexidade e varieda-
de temática com que se lidou no processo de avaliação, 
mas buscando fazê-lo de forma sintética e complexa, ao 
mesmo tempo. Entretanto, ressaltamos que a constru-
ção da interdisciplinaridade para a análise do programa 
foi complicada, pois o PNAE envolve diferentes áreas do 
conhecimento, como a Educação, a Nutrição, as Ciências 
Agrárias, a Sociologia e as Políticas Públicas.

Na avaliação do PNAE, frequentemente, questiona-
mo-nos sobre o curto tempo de acompanhamento do pro-
cesso. Este foi um grande entrave, pois o tempo que se 
teve para realizar a avaliação, um período de dois anos, 
que é o tempo de um mestrado, foi reduzido para conse-
guir abranger os diversos aspectos em uma avaliação tão 
complexa. Ademais, apenas um pesquisador principal 
para dar conta da extensão da pesquisa foi muito desa-
fiador. Vale ressaltar que a estrutura utilizada no progra-
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ma de pós-graduação ao qual a pesquisa foi submetida, 
com defesas de cada capítulo semestralmente e submis-
são a uma banca e às sugestões de todos os professores 
e alunos do programa, foi essencial para a construção 
da obra, cujo olhar de pesquisadores das mais diferentes 
áreas influiu no trabalho final.

Outro questionamento corriqueiro foram as pistas que 
os instrumentos quantitativos e qualitativos apontavam em 
relação a processos característicos. Neste aspecto, cons-
tatamos que uma avaliação por triangulação de métodos 
apoia muito o avaliador quando ele necessita interpretar 
resultados intrincados, pois a consecução, muito frequen-
te, de resultados semelhantes retratados em indicadores, 
aplicando-se as duas abordagens, aumenta a consistência 
das conclusões. Ademais, a abordagem qualitativa traz um 
aporte significativo, complexificando a análise e oferecen-
do outro tipo de material para a reflexão.

Assim, a triangulação colocada em prática na avalia-
ção do PNAE, de um lado, permitiu conservar as espe-
cificidades de métodos, das informações dos diferentes 
atores e dos olhares disciplinares. E, de outro, abrir um 
diálogo transdisciplinar, assegurando um princípio da 
dialética que contempla, ao mesmo tempo, a integração 
e a distinção. Ao final desse processo, considera-se que a 
estratégia de triangulação foi muito útil e produtiva para 
a investigação avaliativa do PNAE, e por isso, imagina-se 
que pode ser uma estratégia a ser socializada com outros 
pesquisadores.

Mas é importante, também, no caso das investiga-
ções avaliativas, que exista uma apreciação interpares. 
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Foi esse um dos motivos que levou a autora a escrever 
este livro, no qual os méritos e as falhas transparecem 
nas suas reflexões escritas, não mais analisando as inter-
venções, e sim, evidenciando os caminhos seguidos, por 
ela própria, para realizar a avaliação.

ALGUMAS NOTAS CONCLUSIVAS

Ao longo de seu percurso histórico, o Estado brasileiro 
vem violando os direitos humanos ao não garantir o aces-
so universal ao DHAA para a consecução da SAN de sua 
população, pois entendemos o alimento como uma forma 
de justiça social e que, inserido no ambiente educativo, 
contribui para atingir a qualidade social da educação.

Nesse contexto, o PNAE se enquadra como uma im-
portante política pública para a garantia da segurança 
alimentar, da inclusão social e da promoção do desenvol-
vimento regional sustentável. Para isso, a sua execução 
precisa ser um espaço de resistência para que se garanta 
o DHAA no Brasil.

Assim, referente à análise da implementação do PNAE 
no IFRN e no IFSULDEMINAS, com enfoque nos documen-
tos e na coleta de dados quantitativos e qualitativos, cons-
tatamos os aspectos que seguem.

Quanto à vinculação à estrutura organizacional da 
instituição, no IFRN, pelo programa estar na Assistência 
Estudantil e pela falta de esclarecimentos a seu respeito, 
acreditamos que ainda exista a percepção ultrapassada de 
assistencialismo reforçada pela visão de que a alimentação 
escolar seria destinada para aplacar a fome dos alunos em 



278

GIZELLE RODRIGUES DOS SANTOS

oposição à concepção de direito à alimentação e garantia 
da segurança alimentar e nutricional. No IFSULDEMINAS, 
apesar de não existir a subordinação direta a uma Pró-
-Reitoria, ocorre maior proximidade à PROEX, explicada 
pela relação mais estreita com os agricultores familiares 
regionais.

Também percebemos que existe uma melhor intera-
ção entre os setores da Instituição Sul Mineira em virtu-
de das comissões que foram constituídas para a execu-
ção das chamadas públicas, além desses com as diver-
sas instâncias que influenciam direta ou indiretamente 
na execução do PNAE: produtores rurais, membros da 
Vigilância Sanitária, técnicos da EMATER, de associa-
ções e de sindicatos de produtores rurais. Esse cenário 
favorece uma efetivação mais conjunta do programa, da-
dos os diferentes aspectos que compõem a implementa-
ção da alimentação escolar.

Ademais, a oferta do curso sobre o PNAE no IFSUL-
DEMINAS foi condição sine qua non para uma maior 
propriedade dos servidores a respeito do programa.

A reivindicação do aumento do repasse financeiro 
pelo FNDE foi bastante presente nas falas dos entrevis-
tados, pois apesar do valor ter sido elevado de R$ 0,30 
para R$ 0,36 nos cursos da educação básica de tem-
po parcial e de R$ 1,00 para R$ 1,07 nos de tempo in-
tegral em fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), ele ainda 
é insuficiente para cobrir a maioria das despesas com 
a alimentação, tendo em vista que principalmente nos 
campi que não possuem fazenda escola nas duas ins-
tituições pesquisadas há entraves no fornecimento por 
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conta da limitação de recursos e, caso não fosse a verba 
institucional, não haveria como ofertar uma alimenta-
ção em quantidade e qualidade minimamente satisfató-
rias. Além disso, acreditamos que as atividades de EAN 
também deveriam possuir uma cobertura financeira por 
parte do programa, pois, por imposição legal, a verba 
repassada ao PNAE deve ser investida exclusivamente 
em gêneros alimentícios.

A partir dos relatos obtidos por meio das entrevistas 
a respeito do despreparo dos servidores para a imple-
mentação do programa, cabe uma reflexão quanto à pos-
tura do MEC, pois, sabendo do início de sua efetivação 
na Rede Federal de EPCT, não promoveu previamente 
uma formação para os servidores das instituições a fim 
de ser replicada in loco, além de não disponibilizar o de-
vido quantitativo de códigos de vaga para a contratação 
via concurso público do responsável técnico legalmente 
previsto para o programa, o nutricionista. 

As dificuldades de implementação do programa nas 
duas instituições foram semelhantes, entretanto, em 
intensidades diferentes. Evidenciamos obstáculos em 
ambas quanto à escassez de profissionais especializa-
dos na área de alimentos, como nutricionistas e auxi-
liares de cozinha, à compra da agricultura familiar, e, 
na maioria dos campi, quanto à insuficiência de infraes-
trutura. A falta de profundidade no conhecimento da 
legislação foi mais intensa no IFRN, acreditamos que 
pela ausência de capacitação dos servidores quanto ao 
PNAE. A interação com os agricultores familiares re-
gionais e a compra da agricultura familiar foram ações 
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mais fáceis para a Instituição Sul Mineira, em virtude, 
em parte, de seu longo histórico relacionado aos cursos 
das Ciências Agrárias.

Enfatizamos que a falta de clareza na legislação que 
abrange o programa quanto às especificidades da Rede 
Federal de EPCT foi uma das condições para que a ali-
mentação escolar ainda não atingisse maior nível de 
primor da oferta nos locais estudados.

A insuficiência de recursos para um melhor atendi-
mento ao direito à alimentação escolar também foi mais 
presente na Instituição potiguar. Creditamos a isso, par-
cialmente, à pequena produção de suas fazendas escolas 
e à ausência de verba proveniente de cooperativas escolas.

Aliás, também cabe aos servidores a pressão social 
na consecução da excelência de seus serviços, cuja ob-
tenção perpassa pela exigência dos profissionais ade-
quados, refutando a racionalização de recursos, dentre 
eles humanos, que diminui o papel da política educa-
cional e compactua com a precarização dos serviços pú-
blicos. Igualmente, tal fato tem rebatimentos na prática 
que se tornou comum nas instituições pesquisadas que 
é a delegação de funções relacionadas ao PNAE a seus 
servidores, sobretudo técnicos-administrativos, sem 
promover a devida formação prévia, sabendo que não 
possuem o cargo específico. Aceitar essas atitudes sem 
contestação enfraquece a luta da classe trabalhadora 
composta pelos profissionais da educação e fortalece a 
lógica do Estado mínimo. Aí, muito provavelmente, es-
tão as bases dos principais motivos pelos quais, mes-
mo em 2014, 60,04% dos valores repassados pelo FNDE 
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para a execução do PNAE na Rede Federal de EPCT não 
terem sido executados.

Também observamos que o IFSULDEMINAS demons-
trou uma melhor gestão da verba repassada pelo FNDE 
em relação ao IFRN, pois apresentou um percentual in-
ferior ao do segundo quanto à devolução de recursos ao 
MEC, considerando toda a série histórica pesquisada: 
8,6% para a Instituição Sul Mineira contra 10,08% para 
a potiguar.

A maior facilidade na implementação e até mesmo a 
maior importância, inclusive de destinação de recursos 
financeiros, dada ao programa, em especial à compra da 
agricultura familiar, no IFSULDEMINAS, tem relação com 
a trajetória histórica da instituição que, ao longo de 90 
anos, foi voltada exclusivamente aos cursos para o traba-
lho agrícola. Em suma, o IFSULDEMINAS, também devi-
do ao seu histórico relacionado aos cursos das Ciências 
Agrárias, tem uma implementação melhor atrelada aos 
objetivos do programa em relação ao IFRN.

Quanto ao mapeamento e ao confronto dos indica-
dores sociais a partir da dimensão alimentação escolar, 
tendo como locais estudados o IFRN e o IFSULDEMINAS, 
chegamos às seguintes conclusões.

Embora o perfil socioeconômico dos alunos do IFSUL-
DEMINAS seja mais favorável que o dos alunos do IFRN, 
a oferta de refeições mediante o PNAE é maior na primei-
ra, alavancada pela expressiva contribuição das fazendas 
escolas nos campi que possuem unidade produtiva.

Via de regra, os dados educacionais apresentam uma 
melhor descrição no IFSULDEMINAS que no IFRN e até 
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mesmo em relação às médias nacionais. Tal fato, segun-
do documentos da SETEC/MEC, pode ter relação com a 
maior abrangência da Política de Alimentação Estudan-
til na Instituição Sul Mineira enquanto componente de 
uma política de permanência e redução da evasão que 
atua positivamente na conclusão discente.

Em relação às ações de EAN à luz dos critérios estabe-
lecidos pelo PNAE, verificamos que, nos campi nos quais 
não existe responsável técnico pelo programa, seja no IF-
SULDEMINAS ou no IFRN, a dimensão educativa, efeti-
vada pelas ações de EAN, ou não é ou é esporadicamen-
te executada, demonstrando como fica prejudicado um 
componente da formação discente frente à inexistência 
de profissionais habilitados para sua execução. Assim, 
caso desejem primar pela excelência na execução dessa 
política pública, as instituições pesquisadas necessitam 
compor seu quadro de servidores com a força de trabalho 
adequada para sua implementação, que é o profissional 
de Nutrição.

 Em contrapartida, não percebemos em nenhuma das 
duas instituições uma maior interação com a direção de 
ensino ou com a coordenação pedagógica, seja para o fo-
mento às ações de EAN, seja na inserção do conteúdo so-
bre alimentação na grade curricular dos cursos. 

Dessa forma, essas instituições, apesar de ressalta-
rem o aspecto formativo integral do aluno, não implemen-
tam o programa relacionando-o às diversas dimensões da 
vida do discente.

Como a educação profissional deve se relacionar ao 
mundo do trabalho, as duas instituições não têm conse-
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guido vislumbrar a relação do programa com o perfil dos 
alunos que procuram os cursos das Ciências Agrárias, 
pois a presença de estudantes que são filhos de agriculto-
res familiares possibilita às instituições aproximar o PNAE 
da realidade vivenciada por esse público e ampliar o leque 
de possibilidades que eles possam vir a perceber para sua 
inserção no mundo do trabalho, tendo o programa como 
uma das possibilidades de distribuição de seus produtos 
caso venham a trabalhar com a agricultura familiar.

A partir dos aspectos analisados, conseguimos efetuar 
a avaliação do processo de implementação do PNAE no 
âmbito do IFRN e do IFSULDEMINAS, com enfoque nos 
indicadores sociais previstos pelo programa, com recorte 
temporal de 2009 a 2016.

Além disso, com base em nossa vivência ao longo da 
pesquisa, cabem algumas colocações. A tônica da dificul-
dade na compra de gêneros da agricultura familiar foi as-
sunto quase que unânime ao longo das entrevistas, de-
monstrando a importância do suporte de outras entidades, 
como Empresas de Assistência Técnica de Extensão Rural, 
sindicatos e associações de agricultores, para o sucesso da 
implementação de uma política como o PNAE, ratificando 
o reconhecimento de que as instituições de educação não 
estão isoladas e necessitam da troca de experiências para 
a consecução de sua função social.

É premente a formação para aqueles que trabalham 
com o programa, pois, mesmo dentre os nutricionistas, so-
bretudo do IFRN, não existe o domínio aprofundado acerca 
dos conhecimentos sobre o PNAE. Os cursos de capaci-
tação também precisam ser periódicos, pois o programa 
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é dinâmico assim como são as demais políticas públicas.
O PNAE é muito mais amplo do que somente a oferta 

de alimentos. Ele envolve alimentação enquanto fator vital, 
suficiência e qualidade da alimentação enquanto determi-
nantes para a saúde física e intelectual, e conteúdo sobre 
alimentação abrangendo aspectos biológicos, sociais, geo-
gráficos, culturais e políticos.

Nesse ponto, também impera a relevância da formação 
política, tão ameaçada no âmbito escolar nos dias atuais, 
para a compreensão dos meandros ocultos das políticas 
públicas, sobretudo em um ambiente contraditório e de 
conflito que é o educacional, para que consigamos cons-
truir outro cidadão, uma nova sociedade e tentar garantir 
uma escola pública, popular, de qualidade social e referen-
dada socialmente pelos diferentes sujeitos.

Assim, é importante que as instituições da Rede Fede-
ral de EPCT participem também de toda essa reconstrução 
da política do PNAE, que reassumam seu papel inovador 
de produção do conhecimento e de desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia no campo da produção de alimen-
tos, sobretudo, inserindo, nos cursos que ofertam, volta-
dos às Ciências Agrárias, o fomento ao estudo das políticas 
públicas relacionadas a essas áreas, nas quais o PNAE, 
pela importância, abrangência e longevidade, não pode 
mais permanecer no esquecimento.
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