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RESUMO 

Esta pesquisa tem como perspectiva inserir a Educação Alimentar e Nutricional no 

Currículo Escolar. No ambiente escolar o professor é aliado potencial na construção 

de conhecimentos sobre temas relativos à Segurança Alimentar e Nutricional. O 

objetivo deste estudo é diagnosticar as concepções e competências dos professores 

e o papel social da escola no que tange à Educação Alimentar e Nutricional tendo 

em vista subsidiar a construção de um programa de Educação Continuada, em 

atenção aos preceitos da Lei nº 11.947/2009. Trata-se de pesquisa qualitativa 

realizada em três escolas de Ensino Fundamental do Distrito Federal. Para coleta de 

dados foram utilizadas duas estratégias: a análise documental e entrevistas semi-

estruturadas. Sobre os dados coletados foi realizada análise temática. As unidades 

de significado foram selecionadas em função dos objetivos específicos. Para efeito 

da análise documental, foram utilizados os Projetos Político-Pedagógicos de três 

escolas e entrevistas semi-estruturadas. Foi possível inferir que há intenção dos 

professores em desenvolver o ensino de forma a possibilitar ao aluno ser agente 

ativo da aprendizagem e construtor do seu conhecimento. Verificou-se a 

necessidade de instrumentalizar os professores através de um programa de 

formação continuada voltada para melhor desenvolvimento de ações de educação 

alimentar no ambiente Escolar. 

 

Palavras-Chave:  1. Educação Alimentar e Nutricional; 2. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar; 3. Segurança Alimentar e Nutricional; 4. Alimentação 

Saudável; 5. Formação de Professores.  
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“ Continuing Education for Teachers of Elementary Education - Level I:  
Food and Nutrition Education” 
 

 

Alaíde Oliveira do Nascimento 

Orientadora: Profª.drª. Maria Cecília Sonzogno  
 

 

ABSTRACT 

This research has the prospect entering the preoccupation with the Food and 

Nutrition Education in School Curriculum. The teacher in the school environment is a 

potential ally in the construction of knowledge on issues related to food and nutrition 

security. The aim of this study is to diagnose the concepts and skills of teachers and 

social role in relation to Food and Nutrition Education in order to subsidize the 

construction of a Continuing Education Program, in attention to the precepts of the 

Law No. 11.947/2009. It is cross-sectional survey with a qualitative approach 

performed in three Elementary Schools in the Federal District, for data collection 

were used two strategies: a documentary analysis and semi-structured interviews. 

The data analysis was based on content analysis and the same technique for 

thematic analysis. The meaning units were selected according to specific goals. For 

the purpose of document analysis, we used the political-pedagogical projects of three 

schools and semi-structured interviews. It was possible to infer that there is an 

intention to develop the teacher education so as to enable more students to be active 

agents of learning and builder of his knowledge. There is a need to empower the 

teachers through a continuing education program geared towards better 

development of the actions of Nutrition Education in School environment. 

 

Keywords:  1. Food and Nutrition Education, 2. National School Feeding 

Programme, 3. Food Security and Nutrition 4.Health food; 5. Teacher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Como professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tive a 

oportunidade de discutir vários assuntos relacionados à elaboração de Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP), Diretrizes Curriculares e mais recentemente atuando 

na Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Cgpae), do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos. 

A experiência e conhecimento adquiridos nas áreas de Educação e Saúde 

vinculada às atividades desenvolvidas junto a Cgpae, bem como atuação direta na 

área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), me levaram a discutir a questão 

das concepções e competências técnicas dos professores da rede pública de 

ensino, relativamente no que tange a Educação Alimentar e Nutricional, com vistas à 

educação continuada de maneira a contribuir para o atendimento do disposto no 

inciso I do art. 2º da Lei n. 11947/2009. 

Como educadora, entendo que a sensibilização do professor constitui um 

passo relevante no processo de construção de escolas cidadãs em busca do 

cumprimento do seu papel social. Neste sentido, cabe destacar o entendimento de 

que a Educação é um processo e prática constituída e também constituinte das 

relações sociais mais amplas. Ela, além de ampliar espaços, sinaliza para a 

importância de que tal processo de formação se dê de forma contínua, ao longo da 

vida, partindo da compreensão do verdadeiro sentido da educação. O professor 

define seu posicionamento social no que se refere à ação educativa, na medida em 

que leva o educando a compreender a realidade cultural, social e política, a fim de 

que se torne capaz de participar do processo de construção da sociedade; ao 

compreender e organizar sua experiência de vida, para que possa desenvolver a 

capacidade de criticar a realidade onde vive, devendo ainda, trabalhar no sentido de 

formar um cidadão consciente e participativo, ou seja, um “ser político” participante 

da polis, da vida social e cultural, incorporando as experiências dos alunos às 

atividades educacionais, dando a elas uma nova significação e tornando o processo 

educativo significativo. Assim, para se concretizar como direito humano inalienável 

do cidadão, em consonância com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 
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práxis social da Educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos 

diferentes, atendendo as diferenciadas demandas, sempre que justificada sua 

necessidade. 

Como prática social, a Educação tem como lócus privilegiado, mas não 

exclusivo, as escolas, as quais são entendidas como espaços de garantia de 

direitos. Para tanto, é fundamental atentar para as demandas da sociedade como 

parâmetro para o desenvolvimento das atividades educacionais. 

Como função social, cabe reconhecer o papel estratégico das escolas na 

construção de uma nova ética, centrada fundamentalmente na vida. Trata-se de 

reorientar o currículo tendo em vista práticas conseqüentes, a partir da elaboração 

de uma estratégia de formação continuada. 

Necessário se faz reconhecer o quanto o Brasil avançou em direção a 

democratização do acesso e da permanência dos alunos do Ensino Fundamental. 

Conforme gráfico 1, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) de 2009, aponta para uma taxa de frequência bruta de que 95,2% estão 

matriculados e frequentando as escolas. O diagnóstico do ensino Fundamental 

indica sucesso das políticas implementadas nos últimos anos com o objetivo de 

garantir a universalização do acesso a essa etapa do ensino, conjugado com uma 

diminuição registrada da população nessa faixa etária. No entanto avalia-se que o 

modelo educacional vigente não provocou mudanças efetivas de comportamento 

para construir uma cidadania solidária e responsável. As taxas de repetência e 

evasão calculadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) apontam para a continuidade desses problemas no Ensino 

Fundamental. 
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Gráfico 1 - Taxa de frequência bruta a estabelecime nto de ensino, 

segundo os grupos de idade - Brasil - 1999/2009 

 

 

 

 

A análise da frequência, repetência e evasão é um indicativo das condições 

de acesso e permanência nas diferentes etapas da Educação Básica, mas não 

fornece elementos para uma análise da qualidade do ensino disponibilizado à 

população. Neste sentido, cabe registrar que apesar de nos últimos anos os 

indicadores de acesso, de taxa de evasão, repetência e de número de matrículas 

terem apresentado melhorias, a qualidade da Educação Básica parece não ter 

sofrido alteração significativa. Avaliações como o Programa internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa), desenvolvido e coordenado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ou exames que compõem o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), até o próprio Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicam uma baixa qualidade do 

Ensino ofertado. 

O Saeb produz informações sobre o desempenho acadêmico, que indica 

habilidades já desenvolvidas pelos alunos em diferentes momentos da educação 

escolar. Os dados são obtidos a partir da aplicação de provas aos alunos, sendo os 
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resultados apresentados em escalas diferenciadas para Matemática e Língua 

Portuguesa. 

Outra forma de avaliar a Educação Básica do ponto de vista qualitativo é a 

utilização do Ideb, um indicador sintético de qualidade educacional que combina 

informações sobre fluxo e sobre o desempenho obtido pelos estudantes em exames 

padronizados. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 

obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho em avaliações do Inep, como o 

Saeb para as unidades da federação e para o país, e como a Prova Brasil para os 

municípios. Estudos e análises sobre a qualidade educacional raramente combinam 

as informações produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a 

complementaridade entre elas seja evidente. Um modelo educacional que reprova 

sistematicamente seus estudantes, fazendo com que grande parte deles abandone a 

escola antes de completar a Educação Básica não é desejável, por outro lado, um 

modelo de ensino em que todos os alunos concluem a Educação Básica no período 

correto não é de interesse no caso desses alunos não aprenderem o 

suficiente/indispensável na escola. Em suma, o modelo de ensino ideal seria aquele 

em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não 

desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola 

precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. 

Existem algumas questões sobre o papel social da escola, dos currículos e o 

papel do professor, que trago como ponto de partida neste estudo. 

Nesta perspectiva se insere a preocupação com a Educação Alimentar e 

Nutricional no Currículo da Primeira Fase (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, 

destacando-se questões relativas às condições de trabalho dos professores para 

que possam criar um ambiente escolar capaz de instigar os alunos a aproveitarem a 

escola para se desenvolverem, pautando-se por alterações curriculares que 

aproximem conteúdos escolares à vida concreta desses alunos. No entanto, a 

alteração curricular a que me refiro não se materializará sem alterações na formação 

inicial e continuada dos professores. É fundamental que a formação dos docentes 

seja realizada de maneira que os permitam estar aptos a despertar no aluno a 

vontade da aprendizagem, sendo o educador alguém que interaja com a 

comunidade escolar e organize a emergência das idéias e do conhecimento, e não 

apenas lecione como quem executa um programa de ensino fechado. 
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Assim, o ambiente escolar é também entendido como local e tempo 

privilegiado para a promoção da alimentação saudável por haver constante 

articulação entre alunos, pais, professores e funcionários da escola, permitindo a 

implantação de ações educativas de saúde (COSTA, et.al., 2002). Um dos objetivos 

do Pnae é a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de ações de 

educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as 

necessidades nutricionais do estudante durante o período letivo (BRASIL, 2009).  

Esta pesquisa baseia-se na premissa de que no processo de formação deve-

se assumir a complexidade do processo de aprendizagem onde se deve considerar 

o terreno das subjetividades e intersubjetividades (BATISTA, 2004). A aprendizagem 

apresenta movimentos de diversidade, tanto no que se refere às características 

particulares dos sujeitos quanto dos padrões culturais que marcam as diferentes 

sociedades e comunidades (GOÉS E SMOLKA, 1998). 

A proposta desta pesquisa é consolidar a dimensão pedagógica no campo da 

cultura alimentar, através de implementação de um currículo que integre conteúdos 

de matemática, história, geografia, português e ciências naturais com a qualidade  

de vida e educação alimentar e nutricional. Ao juntarmos conteúdos de matemática, 

história, geografia, português e ciências naturais, por exemplo, professores e alunos 

podem reconstruir ligações com a vida e a educação alimentar e nutricional 

(SANTOS, 2005). 

Para que essa proposta seja possível, em primeiro lugar o professor do 

ensino fundamental precisa ser preparado por meio de um programa de Educação 

Continuada a partir dos seus conhecimentos e lacunas relativas à Educação 

Alimentar e Nutricional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A educação, antes de ser um direito e de ser complementada na escola, é um 

componente do ser humano, uma condição da vida social. 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, uma nova cultura e 

civilização começaram a ser construídas, fruto de uma interação entre portugueses e 

indígenas. Os portugueses trouxeram um padrão de educação da Europa, o que não 

quer dizer que as populações que viviam no Brasil naquele período, já não possuíam 

características próprias de se fazer educação. As escolas somente surgiram mais 

tarde, quando as famílias portuguesas começaram a chegar no Brasil. Naquela 

época se considerava que para plantar, derrubar árvores e outros afazeres não 

precisava ter conhecimento.  

O inicio da educação no Brasil é marcado pela presença de padres jesuítas 

como professores. A primeira grande preocupação dos Jesuítas era a evangelização 

dos índios à fé católica. 

Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, não trouxeram somente a moral, os 

costumes e a religiosidade européia, trouxeram também métodos pedagógicos. 

Os jesuítas permanecem como professores no Brasil até o ano 1759, quando 

ocorre a expulsão dos mesmos e a instalação das reformas pombalinas, que institui 

o ensino laico e público, com base nas Cartas Régias. 

A reforma educacional pombalina culminou com a expulsão dos jesuítas 

precisamente das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos 

destes e passando para as mãos do Estado. Extintos os colégios jesuítas, o governo 

não poderia deixar de suprir a enorme lacuna que se abria na vida educacional tanto 

de Portugal quanto de suas colônias. 

O Marquês de Pombal supriu as escolas jesuíticas através do Alvará Régio de 

28 de junho de 1759, período em que criou as aulas régias ou avulsas de Latim, 

Grego, Filosofia e Retórica, as quais deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas 

nos extintos colégios jesuítas. 

As aulas régias instituídas por Pombal para substituir o ensino religioso 

constituíram, dessa forma, a primeira experiência de ensino promovido pelo Estado 
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na história brasileira. A educação a partir de então, passou a ser uma questão de 

Estado. 

Percebe-se que durante a gestão do Marquês de Pombal as tentativas de 

construção de um sistema nacional de educação pública realmente voltada aos 

interesses públicos estiveram sempre presente. 

Fazendo uma contextualização histórica por todo período imperial, incluindo 

Dom João VI, Dom Pedro I e II, pouco se fez pela educação brasileira. Com a 

Proclamação da República tentou-se várias reformas que pudessem dar uma nova 

guinada ao processo educacional no Brasil. 

A Revolução de 1930 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no 

mundo capitalista de produção. A nova realidade brasileira passou a exigir uma 

mão-de-obra especializada e para tal era preciso investir na educação. Assim sendo, 

em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo 

provisório sancionou Decretos, com o fim de organizar o ensino secundário e as 

Universidades brasileiras ainda inexistentes.  

Em 1932 um grupo de educadores lança à nova nação o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, redigido pelo educador Fernando de Azevedo e 

assinado por outros conceituados educadores da época. 

Em 1934 a nova Constituição dispõe, pela primeira vez, que a educação é 

direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelo Estado. Surge neste 

período a necessidade de uma educação obrigatória e gratuita, dando origem a 

primeira idéia de Ensino Fundamental que era composto de apenas cinco anos. 

Somente por força da Lei n.o 5.692/1971 esse ensino obrigatório se estendeu para 

oito anos com a nomenclatura de primeiro grau. Mas foi com a Constituição de 1988 

que este termo foi alterado para Ensino fundamental. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1937, a orientação político-

educacional para o mundo capitalista fica bem explícita quando se refere a sugestão 

da preparação de um maior contingente de mão-de-obra para as novas atividades 

abertas pelo mercado. Neste sentido a Constituição enfatiza a elaboração de 

diretrizes para a existência do ensino pré-vocacional e profissional.   Por outro lado 

propõe que a arte, a ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual e à 

associação ou pessoas coletivas públicas e particulares, tirando do Estado o dever 

da educação. Mantém ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, 
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dispõe ainda, como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas 

normais, primárias e secundárias (ROMANELLI, 1993, p.153) 

Segundo José Luiz de Paiva Bello (1998), o fim do Estado Novo concretizou-

se na adoção de uma nova Constituição de cunho liberal e democrático. Esta nova 

Constituição, na área da Educação, determina a obrigatoriedade de se cumprir o 

ensino primário e dá competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional. Além disso, a nova Constituição fez voltar o preceito de que a 

educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados pelos Pioneiros, 

no chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos primeiros anos da 

década de 30. 

O período de 1946 ao inicio do ano de 1964, é considerado o mais fértil da 

história da educação brasileira. Neste período atuaram educadores que deixaram 

seus nomes na história da educação por suas realizações, atuaram educadores do 

porte de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Carneiro Leão, 

Armando Hildebrand, Pachoal Leme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Durmeval 

Trigueiro, entre outros. Depois do golpe militar de 1964 muitos educadores 

passaram a ser perseguidos em função de posicionamentos ideológicos. Muitos 

foram calados para sempre, alguns outros se exilaram, outros se recolheram a vida 

privada e outros, demitidos, trocaram de função.  O Regime Militar espelhou na 

educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de governo: 

professores foram presos e demitidos; universidades foram invadidas; estudantes 

foram presos, feridos, nos confrontos com a polícia, e alguns foram mortos; os 

estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar; 

o Decreto-Lei 477 calou a boca de alunos e professores; o Ministro da Justiça 

declarou que "estudantes tem que estudar" e "não podem fazer baderna". Esta era a 

prática do Regime.  

Neste período deu-se a grande expansão das universidades no Brasil. E, para 

acabar com os "excedentes" (aqueles que tiravam notas suficientes para serem 

aprovados, mas não conseguiam vaga para estudar), foi criado o vestibular 

classificatório.  

Para erradicar o analfabetismo foi criado o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL. Aproveitando-se, em sua didática, no expurgado Método 

Paulo Freire, o MOBRAL propunha erradicar o analfabetismo no Brasil.  
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É no período mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular 

contrária aos interesses do governo era abafada, muitas vezes pela violência física, 

que é instituída a Lei 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

1971. A característica mais marcante desta Lei era tentar dar a formação 

educacional um cunho profissionalizante. Dentro do espírito dos "slogans" propostos 

pelo governo, como "Brasil grande", "ame-o ou deixe-o", "milagre econômico", etc., 

planejava-se fazer com que a educação contribuísse, de forma decisiva, para o 

aumento da produção brasileira. 

O acesso ao ensino fundamental no Brasil vem crescendo desde o início do 

período militar brasileiro (1964 – 1985), com o aumento no número de vagas, porém, 

o não investimento financeiro necessário para atender novas matrículas, tornou-se 

uma das causas das precárias condições da Educação Básica de hoje, afetando 

então o ensino obrigatório - Ensino Fundamental (PILLETTI, 1996). 

Quando refletimos sobre fatos da história da educação no Brasil, entendemos 

que “educação” é mais que preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho. 

É um processo de construção da autonomia de formação de indivíduos capazes de 

assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo. A educação formal pública é 

parte desse processo pelo qual responde o Estado, mas está inserida em um 

esforço social mais amplo, que ocorre na escola, mas também na família, na 

comunidade, no trabalho. Nesse sentido, a política educacional exige formas de 

organização que favoreçam a individualização e a socialização voltadas para 

autonomia. 

A finalidade da Educação Básica, em alinhamento com o estabelecido na 

LDB, é o desenvolvimento do educando, de forma que a ele seja assegurada 

formação indispensável ao exercício da cidadania e os meios para progressão nos 

estudos posteriores e no trabalho. Para o alcance dessa finalidade, a Educação 

Básica é subdividida, na LDB, em três níveis: infantil, fundamental e médio. 

Segundo Romualdo (2007) o ensino fundamental é uma etapa da Educação 

Básica destinada a crianças e adolescentes com duração mínima de nove anos, 

obrigatório e gratuito a partir dos seis anos de idade, que visa a formação básica do 

cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos: o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de 
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aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de valores e atitudes bem como o fortalecimento dos vínculos de família, 

dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social.  

Historicamente, o Brasil tem se caracterizado como um país com frágeis 

políticas sociais, o que lhe imprimiu dois traços marcantes: uma das maiores 

desigualdades sociais em convívio com uma das mais altas concentrações de renda 

do mundo. O IBGE confirma através do Censo Demográfico de 2010 que com 50% 

de uma população de mais de 190 milhões (IBGE, 2010) de pessoas em situação de 

pobreza, é fácil constatar a condição de desigualdade social existente no país. Além 

disso, a Pnad 2003 indica, que dos trabalhadores brasileiros com mais de 10 anos, 

68% recebem até dois salários mínimos. Essas características, reflexo da ausência 

de políticas sociais mais efetivas, assumem formas cada vez mais perversas de 

exclusão social. 

O panorama excludente tem reflexos importantes no campo da educação. A 

Pnad de 2008 mostra que a taxa de analfabetismo brasileira chega a 10% e, apesar 

de apresentar um declínio constante desde 1992, é ainda bastante elevada. A taxa 

verificada para o país como um todo não é, entretanto suficiente para a 

compreensão completa do problema nacional, uma vez que essa taxa apresenta 

disparidades relevantes entre diferentes grupos, sendo em 2008, de cerca de 5% na 

Região Sul, enquanto atingia 19,4 % na Região Nordeste, e 10,7 % na Região Norte. 

A diferença é ainda maior quando se considera a localização: nas áreas 

metropolitanas a taxa de analfabetismo é de apenas 4,3 %, passando a 23,5 % nas 

áreas rurais (PNAD/IBGE/IPEA, 2008). 

Portanto, faz-se necessário elaborar políticas sociais que busquem garantir 

condições para erradicar o analfabetismo no País com a colaboração dos entes 

federados, visando assim a melhoria da qualidade da educação pública. 

Uma das evidências do menosprezo à educação nacional pode ser 

encontrada na estrutura de financiamento que permeou toda a sua história: o 

financiamento da educação nunca foi efetivamente concebido a partir de 

necessidades reais dos escolares, ao contrário, sempre foi estabelecido um valor 

possível de recursos e a partir dele, identificavam-se quais os setores, níveis, 

modalidades e segmentos sociais seriam priorizados. 
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Segundo o artigo 211 da Constituição Federal alterado pela Emenda 

Constitucional 14/1996: o Ensino Fundamental é responsabilidade do Estado e do 

Município. Afirma ainda no § 2º que os municípios atuarão prioritariamente no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil, os Estados atuarão prioritariamente no 

Ensino Fundamental e Médio. 

Dentro da concepção de que o Ensino Fundamental era o único nível 

obrigatório no Brasil, o mesmo, recebeu atenção especial por parte de nossos 

governantes, conforme o artigo 5º, § 2º da LDB: Em todas as esferas administrativas 

o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório. 

Com o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), 

implantado no governo de 1994, houve uma significativa melhoria no Ensino 

Fundamental, principalmente, no que diz respeito à remuneração dos educadores 

que atuam neste nível de ensino. 

Em busca de melhorias no ensino obrigatório o governo federal sancionou no 

dia 06/02/2006 a Lei n.o 11.274, que regulamenta o Ensino Fundamental de nove 

anos e altera os artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB, que estabelecem as diretrizes da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o Ensino 

Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade 

No entanto, devemos estar atentos para o fato de que a inclusão de crianças 

de seis anos de idade, não venha significar a antecipação dos conteúdos e 

atividades que tradicionalmente foram compreendidos como adequados à primeira 

serie. 

Diante do exposto, é possível estabelecer ao menos três dimensões para o 

papel da Educação Básica no desenvolvimento dos cidadãos: humana, social e 

econômica. A dimensão humana refere-se ao papel da educação para o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos com relação ao aspecto psicológico e 

intelectual de forma que os indivíduos sejam capazes de exercer plenamente sua 

cidadania, mediante o entendimento do ambiente e da cultura em que estão 

inseridos, do pensamento critico e do fortalecimento dos laços de solidariedade 

humana e tolerância. A dimensão social relaciona-se ao nivelamento das condições 

de acesso à educação de qualidade de forma que qualquer brasileiro, 

independentemente da renda de sua família, da localidade onde viva ou de sua cor, 

tenha acesso a educação escolar que lhe garanta oportunidades de 

desenvolvimento humano e econômico em igualdade de condições relativamente 
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àqueles indivíduos pertencentes aos grupos mais favorecidos. Por fim a dimensão 

econômica consiste nas relações entre os níveis, tanto quantitativos quanto 

qualitativos, de educação e dinâmica econômica, uma vez que a disseminação da 

educação escolar de qualidade é relacionada a uma maior produtividade dos 

indivíduos. 

Para contextualizar este estudo a bibliografia consultada será apresentada 

segundo os aspectos: o papel social da escola e do professor; alimentação e 

educação no Brasil; e uma análise de perspectivas e proposições para a 

implementação de um programa de educação continuada para o professor trabalhar 

com o tema Educação Alimentar e Nutricional no Currículo da Primeira Fase (1º ao 

5º) ano do Ensino Fundamental. 

 

2.1 O PAPEL SOCIAL DA ESCOLA E DO PROFESSOR 

 

 

Muito se tem escrito no Brasil sobre a idéia de cidadania, em especial a partir 

da Constituição de 1988 que a consagrou como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Vários autores realizaram estudos sobre aspectos específicos 

do tema como “A cidadania ativa” de Maria Vitoria de Mesquita Benevides, “A 

cidadania regulada”, também conhecida como “estadaria”, de Wanderley Guilherme 

dos Santos, dentre outros. 

Na história do povo brasileiro nunca se falou tanto em cidadania e em direitos 

humanos como nas últimas décadas. Essa temática vem se constituindo em um dos 

focos de interesse de diferentes instâncias da sociedade: movimentos sociais, meios 

de comunicação, partidos políticos, organizações sindicais instituições 

governamentais e não governamentais. 

Como fruto destes estudos, discutir cidadania implicou em esboçar respostas 

que dêem conta das amarras sociais que ainda dificultam a participação de 

inúmeros grupos sociais ao acesso e a vivência cotidiana da cidadania. Na grande 

maioria destes grupos sociais, estão crianças e adolescentes condenados a não 

cidadania. 
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Mas afinal o que é cidadania? A motivação para se discutir cidadania no 

Brasil, surgiu principalmente, com o processo de redemocratização da sociedade 

brasileira. 

O Estado brasileiro, além de suas leis específicas tem uma Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, e é signatário dos principais acordos e pactos 

internacionais de garantia e proteção dos direitos humanos. É regido pela 

Constituição Federal mais liberal e democrática da historia do país, conhecida como 

Constituição Cidadã, na qual os direitos foram ampliados em todas as dimensões: 

civil, política, social e cultural. No entanto o avanço da democracia no campo do 

ordenamento jurídico não foi acompanhado de políticas públicas mais consequentes, 

de forma a assegurar à maioria da população os direitos fundamentais, 

principalmente os sociais e fortalecer o regime democrático. Por esta razão, hoje, a 

sociedade brasileira é obrigada a conviver com uma permanente contradição: 

desrespeito aos direitos humanos e a negociação da cidadania, pelo próprio Estado. 

Conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud, 2000 a 2005), o Brasil teve uma ligeira queda com relação as desigualdades 

sociais de cerca de 31% para 28,5% em conseqüência do declínio da desigualdade 

mundial em todas as dimensões, diminuindo três pontos percentuais na saúde e dois 

pontos percentuais na educação e no rendimento. 

Em mais de um terço dos países, a desigualdade na saúde, na educação ou 

em ambas excede a desigualdade relativa ao rendimento. 

Em geral, existe uma correlação negativa entre progresso e desigualdade: 

alguns países com anos de escolaridade abaixo da média não são menos 

equitativos do que países que estão acima da média. Por exemplo a média de anos 

de escolaridade no Brasil, sete anos, é inferior do que na Coréia do Sul, que é de 

doze anos, porém, os dois países apresentam uma perda semelhante pela 

desigualdade na Educação 

No Brasil a desigualdade de renda é a que mais pesa (-22,3%), seguida da 

educação (-19,8%) e da saúde (-12,5%). O cálculo foi feito com base em números 

de 2008. Na última vez em que o Pnud divulgou o ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), em outubro de 2009, o Brasil ocupava a 75ª 

posição entre os 174 países incluídos para esta avaliação. Um em cada três 

brasileiros não tem renda suficiente para atender as necessidades básicas. 
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Dados do Censo 2010 nos mostram que cerca de 16,2 milhões de brasileiros 

são extremamente pobres, o equivalente a 8,5% da população. Deste total, 70% são 

pardos ou negros e 50,9% têm, no máximo, 19 anos de idade. 

 

 

 
 

 

 O Gráfico 2 revela que 53,3% dos extremamente pobres vivem no campo, e 

os outros 46,7%, vivem nas cidades, onde moram 84,4% da população total. 

Levando-se em consideração uma população de 196 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), 53,3% dos extremamente pobres correspondem por 3,87% da população 

brasileira. Sendo que de cada cinco moradores da zona rural, um encontra-se na 

miséria.  

Na região Nordeste encontra-se quase 60% dos extremamente pobres, o que 

corresponde a 9,61 milhões de pessoas. Em seguida, vem o Sudeste, com 2,7 

milhões. O Norte tem 2,65 milhões de miseráveis, enquanto o Sul registra 7,5 mil. O 

Centro Oeste contabiliza 557 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Quanto 

ao sexo, a miséria atinge mulheres e homens da mesma forma: 50,5%, contra 

49,5% respectivamente. No entanto, na área urbana, a presença de mulheres que 

Gráfico 2 – Pobreza extrema no Brasil 
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vivem em condições extremas de pobreza é maior, enquanto homens são na maioria 

no campo (IBGE, 2010). 

Hoje, no Brasil, dos 16,2 milhões de extremamente pobres, 4,8 milhões não 

tem rendimento, o restante (11,4 milhões) tem renda que varia de R$ 1,00 a R$ 

70,00. 

O panorama no campo da educação, apesar de ter havido avanços em 

relação ao aumento do número de matrículas, das taxas de escolaridade no ensino 

fundamental e uma queda de taxa de analfabetismo, esses resultados não 

aparecem de forma homogênea no país. Na região Nordeste, 27,5% dos jovens com 

15 anos ou mais de idade não teve acesso à escola, enquanto na região Sudeste 

essa taxa é de 8,1% (IBGE-PNAD, 2003). 

Essa desigualdade se repete em relação à formação de professores e a 

salário. A maior parte de professores leigos está concentrada nas regiões Norte e 

Nordeste, apresentando também os salários mais baixos do país (IBGE-PNAD, 

2003). 

As deficiências qualitativas da Educação no Brasil ficam ainda mais evidentes 

quando o desempenho dos alunos brasileiros é comparado ao alcançado por alunos 

de outros países. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) é uma 

pesquisa trienal de conhecimentos e competências de estudantes na faixa dos 15 

anos de idade, realizada nos países participantes da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e em países convidados. Os resultados de 

2006 apontam que o desempenho geral do Brasil não foi bom em nenhuma das três 

áreas (leitura, matemática e ciências), sendo, no geral, semelhante ao de países 

como Argentina e Colômbia, porém, inferior ao de países com níveis de renda não 

muito diferentes do brasileiro, como Chile e Uruguai. Vale ainda apontar que a 

Coréia do Sul, país que percorreu uma trajetória em alguns sentidos semelhantes à 

brasileira, relativamente ao desenvolvimento econômico, registra resultados muitos 

superiores aos brasileiros, chegando mesmo a superar a média da OCDE. Os 

resultados alcançados para Ciências apontam que 60% dos estudantes brasileiros 

não possuem habilidades consideradas necessárias para o exercício do papel de 

cidadão, taxa que é de apenas 23% na média da OCDE. 
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Gráfico 3 - Médias de desempenho no PISA 2006
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suas chances de acesso aos níveis superiores de educação e tendem a se refleti

nos rendimentos futuros da população brasileira, uma vez que existe correlação 

positiva entre anos de estudo e níveis de renda. 

Entendemos que para desfrutar o direito de ser cidadão é necessário que o 

duo tenha condições de exercer a sua cidadania. Esse exercício está 

relacionado ao nível de conhecimento e de conscientização que o indiví

direitos e deveres dos mecanismos para efetivá-los e do nível de organização que a 

ter para fazer valer os direitos. Essa é uma ação que

plano individual, mas exige uma articulação coletiva. 

se que a grande questão que se destacou no início do século XX 

não foi apenas de fundamentar os direitos dos homens, mas de garanti

conforme ressalta Noberto Bobbio (1992): 

Ciências Matemática Leitura

29  

 

Médias de desempenho no PISA 2006  

 

Os efeitos negativos desse quadro são diversos. Primeiramente, é possível 

crianças e aos jovens 

em especial aos de menor renda 

que, além de apresentarem taxas inferiores de acesso, dependem das redes de 

a qualidade da educação recebida é menor. Outro ponto é 

existentes, uma vez 

que as crianças e jovens de menor renda são condenados a um ensino de pior 

qualidade. As habilidades relativamente menores legadas por esse ensino reduzem 

suas chances de acesso aos níveis superiores de educação e tendem a se refletir 

nos rendimentos futuros da população brasileira, uma vez que existe correlação 

idadão é necessário que o 

. Esse exercício está 

e conscientização que o indivíduo tem dos 

de organização que a 

ter para fazer valer os direitos. Essa é uma ação que tem inicio no 

se que a grande questão que se destacou no início do século XX 

não foi apenas de fundamentar os direitos dos homens, mas de garanti-los, 



30 

 

 

 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são 
esses direitos, qual é a sua natureza e o seu fundamento, se são direitos 
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, 
eles sejam continuamente violados (BOBBIO, 1992, p.25). 

 

 

Concordamos com o Autor no sentido de que a garantia dos direitos humanos 

é um problema político, e está relacionada ao nível de compromisso que os gestores 

das políticas públicas têm em assegurá-los e do poder da população de reivindicá-

los. 

Nessa direção, acreditamos que a escola, entre outras instâncias da 

sociedade, como partidos políticos, sindicatos, igreja, movimentos sociais, 

associações de classe, ou seja, os extratos mais organizados da sociedade têm um 

papel fundamental a desempenhar nesse processo. A escola neste contexto possui 

um espaço privilegiado, na medida em que trabalha com conteúdos, valores, 

crenças, atitudes e possibilita o acesso ao conhecimento sistematizado, 

historicamente produzido de forma que o aluno se aproprie dos significados dos 

conteúdos, ultrapassando o senso comum de maneira crítica e criativa. 

A escola pública é considerada por diversos segmentos sociais como o maior 

patrimônio popular de um país, mas diante do descaso com a educação a palavra 

popular ganha estigma com sinônimo de pobreza e por isso as escolas públicas não 

precisam primar pela qualidade de ensino, uma vez que seus alunos já estão em 

condições de “subcidadania”. Este estigma reduz o ensino a um simples processo 

de repassar e transmitir informações aos alunos o que gera uma atitude passiva 

diante do conhecimento o que contribui diretamente na desvalorização dos 

professores, tanto em termos de formação e remuneração como também na 

desmotivação da busca pela superação de todo o tipo de autoritarismo em sala de 

aula, impedindo aí, o exercício da participação do aluno na conquista de sua 

cidadania (SAVIANI, 2007).  

Se concebermos a escola como uma instituição social, criada na e pela 

modernidade para a formação dos cidadãos de uma determinada sociedade, o que 

significa, de fato, formar o cidadão enquanto sujeito consciente dos direitos e 

deveres no campo individual e no campo coletivo? Até que ponto a escola consegue 

romper com a cultura sedimentada no autoritarismo e no clientelismo, fruto de uma 
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sociedade escravocrata, paternalista, para criar uma nova cultura de respeito ao 

cidadão como sujeito de direitos? 

Discutir o papel social da escola torna-se imprescindível. Sabemos que as 

pessoas vão à escola com vários objetivos, mas a existência da escola cumpre um 

objetivo antropológico fundamental: garantir a continuidade da espécie, socializando 

para as novas gerações as aquisições e invenções resultantes do desenvolvimento 

cultural da humanidade, neste caso, o adulto detém um papel importante: garantir 

esta continuidade. A espécie humana se mantém pela transmissão que seus 

membros mais velhos transmitem às crianças e aos jovens, em razão da relevância 

do ensino não formal. 

Na escola, esta ação do adulto se revela como a função pedagógica que o 

professor tem de possibilitar a apropriação do conhecimento sistematizado. 

 

A instituição escolar foi constituída na historia da humanidade como o 
espaço de socialização do conhecimento formal historicamente construído. 
O processo de educação formal possibilita novas formas de pensamento e 
de comportamento: por meio das artes e das ciências o ser humano 
transforma suas vidas e de seus descendentes. A escola é um espaço de 
ampliação da experiência humana, devendo, para tanto, não se limitar às 
experiências cotidianas da criança e trazendo, necessariamente, 
conhecimentos novos, metodologias e as áreas de conhecimentos 
contemporâneas. O currículo se torna, assim, um instrumento de formação 
humana. (SILVA, 1998, p. 107) 

 

 

A escola participa da sociedade em movimento, procura estabelecer sintonia 

com novos direitos sociais e com uma visão mais humanizadora de educação, 

acolhe crianças e jovens bem como sua identidade, sua história e seus valores. 

Nos últimos 30 anos, a sociedade tem avançado na conquista de direitos e da 

solidariedade social. A ética na política, o direito a terra, a luta por melhores 

condições de trabalho, pela preservação do meio ambiente, pelos direitos das 

crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos negros, dos portadores de 

necessidades especiais, dos homossexuais, entre outros, estão na ordem do dia. 

Vivemos um momento histórico em que as perspectivas mercadológicas se 

contrapõem ao valor da vida do homem e a sua melhor existência. 

Na medida em que temos a convicção de que a educação é um dos 

instrumentos coadjuvantes na melhoria da qualidade de vida, o grande desafio é o 

de fazermos uma educação que represente os anseios do cidadão deste tempo. 
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Ultimamente a prática pedagógica tem avançado muito na compreensão dos 

processos de desenvolvimento humano e em direção a escola enquanto 

tempo/espaço de formação. A socialização de vivências, experiências, valores, 

representações da cultura e do conhecimento formal, privilegia o ser humano em 

seu complexo processo de conhecer, vivenciar, construir e reconstruir a realidade, 

para se comunicar, inter-relacionar e socializar seus valores além de resguardar 

memória coletiva. Assim, os processos de aprendizagem deixem de ser 

compreendidos como simples ato de memorização ou acúmulo de informações, e os 

conhecimentos passam a ser construídos em momentos de participação, de 

relações prazerosas e cheios de sentido no ambiente escolar.  

A escola como espaço educativo de promoção do ser humano e de 

redimensionamento da visão que o ser humano tem do mundo e de outros seres 

deve, sempre que possível, repensar sobre o real significado do seu papel, a fim de 

que não se distancie ou reforce a incompatibilidade das respostas que poderemos 

dar a duas perguntas fundamentais: Que tipo de ser humano queremos? Que ser 

humano está sendo formado? 

E para que não haja este distanciamento questiono: Que escola queremos? 

Uma escola cidadã? Por muito tempo se refletiu dentro da escola, sobre que 

cidadãos, que cidadania construirmos. Agora de forma ousada e com compromisso 

social, a escola vem tentando, e com relativo sucesso, fazer acontecer à cidadania; 

claro que hoje há possibilidades pedagógicas e curriculares que facilitam e motivam. 

Vale à pena ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são, para a 

escola, a grande ferramenta que possibilita, com o uso adequado dos temas 

transversais romperem os limites dos muros da escola, na busca de oferecer ao 

educando e ao professor a prática da teoria.  

A função social da escola e, conseqüentemente do professor, é proporcionar 

às classes menos favorecidas uma visão do mundo natural e do mundo social que 

as ajude a se inserir nas relações sociais, políticas e culturais da sociedade 

moderna. A elevação cultural das massas para adequá-las à modernização e ao 

crescimento das forças produtivas da sociedade tem repercussões contraditórias: o 

acesso aos códigos dominantes dos quais a alfabetização é o primeiro passo, o 

conhecimento de direitos e deveres e a capacidade de exigi-los, podem educar 

também para a transformação da ordem e não apenas para a reprodução que 

segundo Marx, designa a reconstituição permanente das condições e das relações 
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de produção asseguradas por todo processo social que as torna uma estrutura 

durável. 

Nesse contexto, a escola assume maior relevância, e a luta pela valorização 

dela e do educador faz parte das lutas populares. 

Só uma escola autenticamente formativa pode proporcionar o acesso a 

cultura próxima da vida e situada na história, cuja aquisição habilita o homem para 

interpretar a herança histórica e cultural da humanidade e definir-se diante dela. 

Para que uma aprendizagem ocorra de fato, ela deve ser significativa, o que 

exige que seja vista como a compreensão de significados, relacionando-se às 

experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de 

problemas que o incentivem a aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos 

de relações que possam desencadear modificações dos comportamentos e 

contribuir para a utilização do que é aprendido em diferentes situações. 

É grande o desafio da escola de tornar-se um espaço de conhecimento 

compartilhado onde os alunos sejam vistos como seres capazes de interagir com o 

outro, com objetos e com situações que exijam envolvimento, dispondo de tempo 

para pensar e refletir acerca de seus atos, de seus conhecimentos e dos problemas 

que têm de superar, deve facilitar aos cidadãos as competências sociais necessárias 

para descobrir a realidade e os direitos do outro, assim como capacitar para a 

participação em projetos comuns (LIBANEO,2002). 

A educação é global, é social e acontece ao longo de toda a vida. Se o 

objetivo da educação é capacitar para viver em sociedade e se comunicar, é preciso 

admitir que, em algumas ocasiões, a escola adota certa atitude de reserva frente aos 

conflitos e problemas sociais dos alunos, ao invés de abrir novos espaços de 

reflexão e trabalho e, o que é mais importante, incidir nas causas dos problemas, 

prevenindo-os. Ignorar que a escola é uma partícula social em que se dão os 

mesmos conflitos que no exterior seria atuar de maneira pouco pedagógica. A 

escola tem que se abrir para a sociedade e para seus problemas, precisa falar da 

fome, da desnutrição, da crise de alimentos, das emoções, dos conflitos sociais, da 

televisão, da marginalização, da violência, das drogas e outros assuntos que fazem 

parte do cotidiano.  

Entende-se, assim, que o processo formativo deve ser capaz de propor 

situações que gerem a troca de saberes entre esses atores, através de uma reflexão 
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conjunta e o conteúdo dessas formações deve passar pela prática educativa do 

professor. 

Veiga (2009), no tocante a esta questão, afirma que: 

 
A formação do professor centrada na escola e no exercício da profissão 
docente não separa uns dos outros os locais de mobilização (mundo do 
trabalho), de produção (o mundo da investigação) e da comunicação (o 
mundo escolar) dos saberes e das competências (idem, ibidem). As 
competências são compreendidas por meio de uma ação contextualizada, 
definindo-se como um saber – agir/reagir. Nesse sentido, a competência é 
constituída com base mesmo na práxis, no agir concreto e situado e na 
ação do professor (2006, p. 89). 
 
 

Para essa autora, a formação profissional está altamente conectada com a 

vida social, com a comunicação, em um movimento constante e entrelaçado da 

teoria e da prática.  

A ação formativa não é uma prática aleatória, isolada. Ao contrário, é uma 

importante estratégia sistemática e integradora de saberes. Portanto exige 

planejamento, direcionamento e metodologias diversificadas que possibilitem a 

construção do conhecimento histórico (SIMAN,2004).  

Nesse sentido, o autor afirma que a metodologia de formação não é neutra; 

que está profundamente vinculada com os conceitos que elaboramos sobre a 

educação e seu significado para a vida em sociedade. Advoga também que, se 

partimos do pressuposto de que a aprendizagem é um processo subjetivo e com 

influências coletivas, a ação formativa de educadores requer ainda mais a utilização 

de metodologias inovadoras, eficazes, com uso de objetos mediadores variados, que 

promovam a motivação e a alegria de aprender. E ainda, do aprender para aplicar o 

que aprendeu e o caminho como aprendeu.   

Outra interessante contribuição é sobre a compreensão de que a linguagem e 

a cultura são mediadoras desse processo de construção de aprendizagens. Para o 

autor, o conhecimento histórico é de natureza complexa ele afirma que: 

 

 [...] se dá a partir de matrizes sociais, mediadas pela cultura e pela 
linguagem. Ou seja, o processo de construção do conhecimento não é algo 
que se processa diretamente entre sujeito e o objeto a ser conhecido. Entre 
eles existe a ação mediada da linguagem, dos signos e dos instrumentos 
que exercem o papel de ferramentas psicológicas que mediam a ação do 
homem, seu acesso ao mundo físico e social [...](SIMAN,2004,p.85), 
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Nóvoa (1995), educador português que muito tem contribuído com a 

discussão contemporânea sobre formação de professores, inclusive no Brasil, afirma 

que estes profissionais constroem a sua identidade por referência a saberes 

(práticos e teóricos), mas, e, sobretudo, por adesão a um conjunto de valores. Como 

diz: 

É conveniente investir na pessoa do professor e dar um estatuto ao saber 
emergente da sua experiência pedagógica. Paradoxalmente, a 
profissionalização do ensino faz-se à custa deste saber experiencial, 
podendo até adaptar-se a expressão de Giddens e denunciar o "seqüestro 
da experiência". Por isso, é tão importante fazer com que os professores se 
apropriem dos saberes de que são portadores e os trabalhem do ponto de 
vista teórico e conceptual. (NÓVOA, 1995). 

 

O que se busca, segundo esse autor, é a reconceitualização de sujeito, 

considerando seriamente sua vida e seus projetos, suas crenças e atitudes, valores 

e ideais. E isso não pode ser diferente para o professor. Tal concepção entende a 

importância da ação profissional do professor bem como sua ação como pessoa.  

Neste processo de reconstrução das questões que implicam a formação 

docente, Nóvoa aponta alguns aspectos do processo "identitário" dos professores 

que podem servir de referência para a revisão do sentido de sua formação: 

 

adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a 
valores; ação, na escolha das melhores maneiras de agir, jogam-se 
decisões do foro profissional e do foro pessoal; autoconsciência, porque 
em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o professor 
leva a cabo sobre a sua própria ação (NÓVOA, 1995). 
 
 

 Na busca de nova dinâmica de formação e de concepção do papel 

docente, poderão contribuir para este processo de construção do saber emergente 

da prática quatro elementos que procuram integrar fundamentos teóricos das 

diversas ciências sociais e humanas em direção a uma reflexão sobre a experiência 

pedagógica. São eles apontados por Nóvoa (1994): 

 

É preciso que os professores adquiram maior poder político, no sentido lato 
do termo, o que implica a invenção de modalidades associativas que 
ultrapassem as formas sindicais tradicionais e que exprimam as novas 
necessidades de organização profissional; É preciso que os professores 
conquistem maior visibilidade social, afirmando publicamente os seus 
saberes, por meio da presença nos espaços de debate (orais e escritos), 
não renunciando a ter uma voz própria diferente da dos restantes atores 
educativos; É preciso que os professores encontrem processos 
equilibrados de relacionamento com as comunidades científicas, 
nomeadamente na área das ciências da educação; É necessário que 
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construam lugares de partilha e de reflexão coletiva, particularmente no 
seio das escolas, que dêem corpo a dinâmicas de autoformação 
participada. (NÓVOA, 1994). 
 
 

Sobre esse último item, vale considerar que as concepções e valores que 

acumulam os docentes são, na maioria das vezes, consolidados no processo de 

formação profissional inicial, majoritariamente desenvolvido em cursos de 

graduação.  

Diante da complexidade do processo educativo e da crise paradigmática que 

coloca a ciência moderna, linear e fragmentada em discussão, Nóvoa (1995) 

considera que a alternativa viável para as mudanças de postura dos profissionais da 

educação, requeridas em favor de uma educação de qualidade, são os processos de 

formação conjunta e partilhada, sistemáticos e continuados, que devem ocorrer no 

interior das escolas, concomitantes ao exercício da docência e promovidos pelas 

equipes gestoras dos sistemas de ensino e das próprias escolas. 

Na leitura de Freire (2000), a boa educação está vinculada ao trabalho dos 

educadores que no seu projeto pedagógico e em sua prática educativa têm por 

referência:  

o respeito pelo seu saber e pelo do outro; a lealdade; a isenção de 
preconceito e de julgamentos; a necessidade de levar a sociedade à 
eliminação da discriminação de sexo, gênero, raça, classe, idade, condição 
social; a simplicidade e a humildade a liberdade (sua e do outro); a  ternura 
e o afeto; a solidariedade. (FREIRE, 2000). 

 

É necessário lutar por uma “ética inseparável da prática educativa". Uma luta 

que se manifesta na prática diária e que permite aos educadores, a cada dia, 

perceberem as mudanças que sua ação profissional produz em sua própria vida e 

na vida das pessoas. A qualidade da prática educativa está extremamente voltada 

para a postura que este profissional assume diante de si e do ato educativo 

(FREIRE,2000). 

Tendo por base as idéias de Freire, Nóvoa, Saviani, Veiga, Libânio e demais 

autores aqui destacados, o papel do educador em muito se amplia, uma vez que sua 

tarefa não se limita a transmitir conteúdos previamente determinados.  

Há, segundo eles, a demanda de investimento na formação de profissionais 

que interferem significativamente nos rumos da sociedade, do país, do planeta.  
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2.2 ALIMENTAÇÃO X EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

A alimentação, muito mais que um simples ato inato de sobrevivência, 

adquire, na espécie humana, uma série de simbolismos exteriores à nutrição do 

corpo. Fatores nutricionais, somados a fatores ambientais como o clima de cada 

região, as secas, as chuvas, as geadas – por vezes determinantes da produção ou 

falta de alimentos – interagem com questões culturais direcionando políticas 

públicas e econômicas. Sempre pensamos na alimentação no Brasil como se fosse 

algo homogêneo, porém, a primeira coisa que percebemos é a existência de uma 

pluralidade regional de hábitos alimentares. Fala-se muito da globalização como um 

fenômeno recente, no entanto a primeira e efetiva globalização ocorreu com a era 

das grandes navegações, quando todos os continentes passaram a compartilhar as 

suas experiências. Assim, a alimentação no Brasil, segundo Josué de Castro, pode 

ser compreendida como sendo a conseqüência da união das cinco regiões 

existentes: Amazônia, Zona da Mata, Sertão, Centro e Sul (MIRANDA e CORNELLI, 

2007, p.72).  

Segundo Coimbra (1981), documentos históricos relatam que desde 1908 

havia oferta de alimentos nas poucas escolas oficiais por meio de iniciativas isoladas 

e voluntárias, executadas com a ajuda do comércio local e das famílias mais 

abastadas. Havia também o apoio de algumas organizações sociais como a 

Maçonaria que fornecia alimentação escolar a alunos de Corumbá e Campo Grande 

no Estado de Mato Grosso. 

As primeiras experiências brasileiras efetivas de oferta de alimentação escolar 

eram de caráter beneficente e não se constituíam em campo de intervenção do 

Estado. Destacam-se as Caixas Escolares, que passaram a mobilizar a atenção 

para o assunto (MAZILLI, 1987). 

No Brasil, desde a década de 1930, com as publicações de Josué de Castro, 

o debate sobre a alimentação está centrado no problema da fome e da desnutrição e 

em seus determinantes socioeconômicos. Josué de Castro contribuiu para a 

compreensão desse fenômeno, de raízes tão profundas no Brasil, e de sua 

intensificação no contexto do subdesenvolvimento, tudo isso relacionado a uma 

perspectiva biológica, social, geográfica, ecológica e política. 
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As primeiras iniciativas governamentais de oferta da alimentação escolar 

datam da década de 1930, quando alguns estados e municípios mais ricos 

passaram a se responsabilizar pela alimentação em suas redes de ensino, tendo 

como marco o Município do Rio de Janeiro, em 1935. A preocupação inicial era com 

a desnutrição infantil, resultado da somatória de fatores fisiológicos que advinham da 

desnutrição de grávidas e lactantes somado a fatores socioeconômicos relacionados 

às condições de renda e acesso aos alimentos (MAZILLI, 1987). 

Nesta ótica, e como medidas intervencionistas, surgem políticas públicas de 

suplementação alimentar materno-infantil, entre elas a alimentação para a educação 

pré-escolar e elementar. O Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública 

realizou, em 1935, a Campanha Nacional pela Alimentação da Criança (Cnac), 

implantada pelo Instituto de Proteção e Assistência a Infância (IAPI), dando as linhas 

iniciais de orientação nacional para instituir a alimentação na escola, incorporando-a 

como uma obrigação oficial e não de iniciativa privada. Entretanto, somente na 

década de 1950, começou-se a pensar na alimentação escolar como um programa 

público de forma singular (MAZILLI, 1987). 

Vários estudos antropológicos foram realizados no Brasil no período de 1940 

a 1960, com o objetivo de esclarecer as práticas, os conceitos, os tabus e o saber 

sobre a produção e o consumo alimentar dos diferentes grupos sociais, tanto no 

meio urbano quanto no meio rural. Paralelo a esta discussão, surge no cenário 

nacional a criação do Serviço Central de Alimentação (SCA), proposto por Josué de 

Castro, a partir da necessidade de uma campanha de alimentação para o 

trabalhador, regulamentado no Decreto Lei de 05/08/1940, que mais tarde seria 

ampliado para o Serviço de Alimentação da Previdência Social (Saps), que além de 

manter a preocupação com a alimentação do trabalhador ampliava seu atendimento 

para todos que se encontravam em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Percebe-se que, surge neste processo, uma preocupação com o futuro da educação 

dos nossos alunos. 

Em 31 de março de 1955, o então presidente da república Juscelino 

Kubitschek assinou o Decreto n. 37.106, criando a Campanha da Merenda Escolar 

(CME), subordinada ao Ministério da Educação. O nome dessa campanha foi se 

modificando até que, em 1979, foi denominado Pnae, conhecido popularmente por 

“merenda escolar”. Desde 1998, este Programa é gerenciado pelo FNDE e utiliza-se 

da transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
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visando garantir a alimentação dos alunos da Educação Básica incluindo creches, 

pré-escola, ensino fundamental, médio, e ainda, Educação de Jovens e Adultos, 

bem como escolas indígenas e de áreas remanescentes de quilombos, matriculados 

em escolas públicas ou filantrópicas (CHAVES; BRITO, 2006). Tem como objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2009). 

Para que o Programa possa ser executado, várias instituições estão 

envolvidas no processo, desde o âmbito federal ao estadual, distrital e municipal. 

Dentre eles destacam-se o FNDE, as Secretarias de Educação dos Estados e do 

Distrito Federal e Prefeituras municipais, que representam as Entidades Executoras, 

os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), o Tribunal de Contas da União (TCU) e 

a Secretaria Federal de Controle Interno, o Ministério Público e os Conselhos 

Federal e Regionais de Nutricionistas. Esses agentes podem exercer atividades de 

gestão e controle ou fiscalização (BRASIL, 2006). 

A partir da década de 1970, as pesquisas nas áreas de ciências sociais e da 

nutrição ganham importância e incentivo. Grupos multidisciplinares são constituídos 

no Brasil, a fim de estudar os determinantes socioeconômicos da desnutrição e 

elaborar políticas alimentares e nutricionais, destinadas a população de baixa renda. 

No contexto da educação, nesse período, no Programa de Alimentação 

Escolar, ocorrem ações descentralizadoras: aumento da aquisição de gêneros  

básicos e mais baratos, a nutrologia de Josué de Castro é substituída pela nutrulogia 

técnica. A alimentação escolar passa a ser vista como um processo fisiológico, a 

partir daí a alimentação escolar passa a ser discutida sobre uma nova triangulação: 

da palatabilidade, do valor nutritivo e principalmente do custo. Os alimentos 

elaborados/formulados adquirem lugar mais importante, representando mais de 50% 

do total de recursos gastos no programa. 
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Fonte: Histórico do Pnae - Apresentação no Encontro Nacional do Pnae 2008. 

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, passou a assegurar o direito à 

alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental, por meio de 

programa suplementar de alimentação a ser oferecido pelos governos federal, 

estaduais e municipais, no artigo referente à educação. Ela aponta para o 

fortalecimento da Federação, principalmente, através da recuperação do papel e das 

funções dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Concebeu o Estado como 

mais democrático e cidadão e, sobretudo, mais desconcentrado e descentralizado.  

A Constituição Federal de 1988 dispõe no § VII do art. 208 que: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. Posteriormente, este artigo foi alterado para 
“atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
 
 

Em 1988, tem inicio a operacionalização do PNAE pela FAE, instituição que 

tinha como um de seus objetivos estimular a descentralização, através da 

municipalização, repassando atribuições e funções aos municípios, reservando a si 

própria a responsabilidade pelo financiamento, normatização, compras dos 

alimentos formulados e industrializados. Coube às prefeituras o gerenciamento e a 

operacionalização do programa e as instâncias estaduais responsabilizavam-se pela 

elaboração dos cardápios e das pautas dos alimentos a serem adquiridos, análise 
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dos valores nutricionais e dos custos, aquisição dos produtos básicos e controle da 

qualidade dos alimentos1.  

Em 1994, a descentralização do PNAE deixou de ser apenas vontade política 

do poder executivo para se tornar determinação da sociedade brasileira. A 

promulgação da lei 8.913, de 12 de junho de 1994 oficializou o processo, 

valorizando os hábitos e práticas alimentares locais e regionais. 

A compra de alimentos formulados foi aos poucos sendo abolida, 

principalmente por não agradar aos alunos, que se tornavam cada vez mais 

exigentes quanto à qualidade, gosto, variedade e adequação do cardápio aos 

costumes locais (DUTRA, 1995). 

Com a extinção da FAE, a partir de 1998, o PNAE passou a ser gerenciado 

pelo FNDE, autarquia vinculada ao MEC, criada em 1968 com o fim de captar 

recursos financeiros para o desenvolvimento de programas de melhoria da 

qualidade da educação brasileira (DUTRA, 1995). 

O FNDE, ao assumir as tarefas da FAE, implantou o repasse de recursos 

diretamente às escolas, a título de escolarização do PNAE, modelo de gestão já 

utilizado para custear a aquisição de outros materiais e bens de consumo do dia a 

dia escolar. Esta experiência visava desburocratizar os métodos de compras 

(DUTRA, 1995) 

Pela existência há mais de sete décadas, o PNAE passou por várias 

transformações. Mas hoje, vem se reestruturando com uma visão intersetorial no 

campo da educação e saúde, como um programa de suplementação da política de 

educação, de acordo com a CF/1988; e bem como um eixo da PNSAN, que é 

ancorada em um conjunto de diferentes programas de Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

Com a publicação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, uma grande 

conquista recente, surgem novas concepções e novos aspectos operacionais, que 

refletirão diretamente na execução do Programa nos Estados e Municípios 

brasileiros. 

A nova Lei, art. 16, incisos V e VI, estabelece que o FNDE tem a competência 

de “prestar orientações técnicas gerais aos Estados, ao Distrito Federal, e aos 

Municípios para o bom desempenho do PNAE” e “cooperar no processo de 

                                                 
1 Relatório Pnae/FNDE - 2005 sobre histórico da Alimentação Escolar no Brasil - não publicado. 
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capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle 

social”, reforçando a necessidade da Coordenação do Programa planejar e executar, 

constantemente, ações de formação e atualização dos agentes envolvidos nesse 

programa. Ressalta-se ainda que, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

também compete esta tarefa de realizar, em parceria com o FNDE, a capacitação de 

seus recursos humanos envolvidos na execução do Programa e do controle social, 

conforme art. 17, inciso IV (BRASIL, 2009). 

Mesmo dentro de um contexto de turbulências políticas e sociais, o Brasil 

mudou substancialmente nos últimos cinqüenta anos, seja por conta de fatores 

externos, derivados de um mundo progressivamente globalizado, seja pelo 

desenvolvimento autônomo de circunstâncias e processos históricos e culturais 

próprios do que se pode chamar de modelo brasileiro. 

Nessa perspectiva, no Brasil, os estudos que associam a nutrição e o 

desenvolvimento econômico se desenvolvem em duas idéias principais. A primeira 

leva em conta a compreensão das relações dinâmicas entre as necessidades, 

produção e o consumo alimentar socialmente determinados, sob a influência do 

modelo de desenvolvimento capitalista. A segunda assinala as profundas mudanças 

ocorridas no país, a partir dos anos 1960, nas esferas de produção, distribuição e 

consumo de alimentos, com a formação do complexo agro-industrial.  

De modo geral, o debate sobre a situação alimentar no Brasil se confunde 

com o do abastecimento, limitando-se a dois aspectos: um se refere à produção e 

outro à questão nutricional, ou seja, à associação entre a fome e/ou desnutrição e a 

má distribuição de renda. 

Como então inserir outros elementos capazes de compreender a situação 

alimentar, a partir da evolução de hábitos e das necessidades alimentares no Brasil? 

Segundo Maluf (2003), nem o enfoque econômico, nem o enfoque nutricional, 

são suficientes para explicar o problema alimentar no contexto brasileiro. O que é 

preciso é retomar a questão alimentar enquanto questão central em articulação com 

as análises e as políticas relativas às suas dimensões econômicas, sociais, de 

saúde e etc. ele sugere que a noção de “segurança alimentar” poderia contribuir 

para a construção de uma abordagem sistêmica de alimentação. Desta forma o 

Autor sugere uma análise global, que articule os diferentes fatores ligados à 

alimentação, o que poderia vir a ser um instrumento útil na definição de políticas 

visando a satisfação das necessidades da população. 
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O conceito de segurança alimentar e nutricional desenvolvido no Brasil coloca 

ênfase nas múltiplas dimensões da questão alimentar entre as quais sobressaem os 

aspectos culturais associados aos alimentos e à alimentação. Vários desses 

enfoques vêm ganhando visibilidade crescente, permitindo assim, identificar a 

dimensão cultural inserida nos modos de produzir, distribuir e consumir alimentos. A 

valorização da dimensão cultural aparece na própria conceituação de segurança 

alimentar e nutricional aprovada na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional realizada em Olinda/PE, no ano de 2004, em que conceitualmente 

Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

O conceito de SAN envolve, portanto, a qualidade dos alimentos, as 

condições ambientais para a produção, o desenvolvimento sustentável e a qualidade 

de vida da população (FREITAS & PENA, 2007). 

Este conceito está constantemente em evolução, no Brasil e no mundo, 

aproxima-se, cada vez mais, da abordagem de Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA).  

Para que uma Política de SAN seja coerente com a abordagem de direitos 

humanos, deve incorporar princípios e ações essenciais para a garantia da 

promoção da realização do DHAA (VALENTE, et. al., 2009). 

As concepções de programas com estratégias focais, como modelo de 

assistência compensatória das políticas sociais reduzidas nos programas do Estado, 

influenciam a atual concepção institucional da SAN (FREITAS & PENA, 2007). Vale 

ressaltar que as políticas de assistência devem ser entendidas com uma forte 

relação com a obrigação de prover o direito (VALENTE, et. al.,2009). 

Importante também é perceber, nesse contexto, a presença do aspecto da 

cultura alimentar como um dos pontos centrais quando falamos em Segurança 

Alimentar. Isto porque o conceito é encabeçado pela idéia de direito à preservação, 

direito ao prazer, ao conhecimento, e que todos tenham dentro de si próprios, a 

noção do que representa a cultura da alimentação. 

Enquanto a escola convencional sustenta-se no “conteúdismo”, na certeza 

científica e na passividade do aprendiz, o tema proposto para este estudo – 
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“Educação Alimentar e Nutricional no Currículo da Primeira Fase do Ensino 

Fundamental”- mobiliza a escola para os princípios de totalidade entre conteúdo e 

forma, de incompletude do conhecimento científico, de participação dialógica na 

aprendizagem, de transformação e intervenção democrática. Pensar de forma global 

e integrada é uma forma de aprendizagem. A transversalidade torna-se uma opção 

deliberada para os profissionais da educação (professores, coordenadores, 

merendeiras) logicamente aqueles que desejam romper com o processo 

fragmentado, alienado e alienante, desqualificador do próprio trabalho.  

Romper com o processo fragmentado significa compreender o real princípio 

da transversalidade no plano teórico do qual decorrem várias consequências 

práticas, tanto nas metodologias de ensino quanto na proposta curricular e 

pedagógica. A transversalidade aparece hoje como um princípio inovador nos 

sistemas de ensino de vários países, porém a idéia não é tão nova. Ela remonta aos 

ideais pedagógicos do inicio do século, quando se falava em ensino global. Partia da 

idéia da globalização do ensino para romper com a rigidez dos programas escolares.  

Para alguns educadores a transversalidade é focada nos “centros de Interesses”: 

existem seis centros de interesses que poderiam substituir os planos de estudos 

construídos com base em disciplinas: a) a criança e a família; b) a criança e a 

escola; c) a criança e o mundo animal; d) a criança e o mundo vegetal; e) a criança e 

o mundo geográfico; f) a criança e o universo. Os núcleos de interesses são uma 

espécie de idéias centrais em torno das quais convergem as necessidades 

fisiológicas, psicológicas e sociais do aluno, ou seja, partindo da leitura do mundo, 

do respeito à cultura primeira do aluno, desenvolve-se o aprendizado através da livre 

discussão dos temas geradores do universo vocabular do aluno. 

A interdisciplinaridade também é um fator fundamental neste processo, vai 

além da interseção das disciplinas em torno de um tema. 

Num consenso teórico, o termo interdisciplinaridade consiste no diálogo entre 

as disciplinas para se explicar as coisas do mundo. Constitui-se como o eixo 

integrador no qual as disciplinas trabalhadas, interligadas e não fragmentadas, 

possibilitam uma compreensão global e significativa das coisas do mundo por parte 

dos alunos. A interdisciplinaridade acontece de forma natural quando olhamos as 

coisas do mundo, pois não as interpretamos separadamente, classificando e 

selecionando os diversos conhecimentos que cada situação traz em si. 
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Na perspectiva interdisciplinar, percebe-se que determinados conceitos, 

princípios, noções e relações perpassam transversalmente todas as áreas de 

conhecimento. Assim, por exemplo, a noção de número, a percepção e 

representação espacial, a análise das relações sociais de poder, os usos da 

linguagem escrita e oral presentes nos conteúdos ensinados em sala de aula podem 

e devem ser inseridos na temática da Educação Alimentar e Nutricional. Esses 

conceitos, noções e princípios podem ser denominados referenciais 

interdisciplinares. Os mesmos referenciais podem ser trabalhados na 1ª fase (1º ao 

5º ano) do Ensino Fundamental, com maior ou menor grau de abrangência e 

profundidade, de acordo com a realidade dos escolares. 

Escolher uma alimentação saudável não depende apenas do acesso a uma 

informação nutricional adequada. A seleção do alimento tem a ver com as 

preferências desenvolvidas relacionadas com o prazer associado ao sabor dos 

alimentos, as atitudes aprendidas desde muito cedo na família, na escola e a outros 

fatores psicológicos e sociais. 

A alimentação é uma necessidade básica ao desenvolvimento do ser 

humano, sendo nas fases da infância e da adolescência que acontece uma maior 

transformação que favorece o seu desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual, 

emocional e social (CAMPOS, 2009). 

Um dos problemas à alimentação saudável de crianças e adolescentes 

começa no lanche escolar, hoje muitas cantinas escolares ainda não oferecem 

opções para um lanche adequado. 

A importância da alimentação escolar está comprovada em inúmeros estudos 

e pesquisas. A escola tem um papel fundamental no incentivo ao hábito alimentar 

adequado da criança e adolescente, dando exemplo do que é uma alimentação 

saudável e conscientizando a respeito do importante papel que a alimentação 

desempenha em nossas vidas promovendo saúde e prevenindo doença (CAMPOS, 

2009). 

A atuação do professor é muito importante, pois o comportamento alimentar 

não é um ato mecânico, e tem grande influência emocional, pois existe entre 

professor e aluno uma relação de afetividade, o que é fundamental para o êxito da 

ação de educação alimentar e nutricional, que é um fator essencial para as 

mudanças e melhorias dos hábitos alimentares ao longo prazo, auxiliando assim, o 

aluno a refletir sobre saúde e qualidade de vida (CAMPOS, 2009). 
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2.3 PERSPECTIVAS E PROPOSIÇÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE  

 

 

As mudanças mais significativas, no âmbito da Educação durante a década 

1990 vieram com a publicação da nova LDB, em que o termo Educação Básica 

assume o entendimento de novo quadro de referências, estabelecendo uma nova 

relação do direito à educação e traz nova forma de organização da Educação 

Nacional. 

É preciso entender que como conceito o termo “Educação Básica” esclarece a 

necessidade de administrar um novo conjunto de realidades trazidas pela busca de 

um espaço físico novo, significando alicerce, caminho. Como direito impõe 

ampliação de uma nova cidadania educacional ansiosa por encontro e reencontros 

com uma democracia civil, social, política e cultural e por último, como uma nova 

organização, ele abrange três etapas: educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. 

Neste contexto e visando rediscutir o papel social da escola, os Governos 

Federal, Estadual e Municipal conjugaram esforços e elaboraram um conjunto de 

políticas capazes de alterarem o ritmo de fracasso escolar estabelecido antes da 

nova LDB. Uma dessas políticas estabelecia a descentralização com os gastos com 

a alimentação escolar ao colocar os recursos na escola para que ela administrasse 

sua compra e distribuição evitando assim desperdício e desvio. 

A LDB destaca em seu artigo 26 e seus parágrafos: “Os currículos do ensino 

fundamental e médio “(...), por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da clientela”; deixa clara a 

preocupação em promover uma educação cidadã, voltada para o interesse do 

publico alvo.  

Conforme o disposto no § 1º, art. 26, da LDB, é necessário que o professor, 

por meio do currículo, conheça a realidade social e política, especialmente do Brasil. 

Com a sanção da Lei nº 11.947, em 16 de junho de 2009, as ações de 

educação alimentar e nutricional nas escolas vêm sendo reforçadas. Neste sentido o 

inciso II, art. 2º, da referida Lei dispõe: 
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A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutricional e o desenvolvimento de práticas saudáveis de 
vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2009). 
 
 

O artigo 15, do diploma legal supracitado dispõe que cabe ao Ministério da 

Educação propor ações educativas que perpassem pelo currículo escolar, 

abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas 

saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 

2009). 

Vale ressaltar que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

constituem a referência curricular oficial para o ensino fundamental brasileiro, estão 

propostas de maneira flexíveis, inovadoras, de caráter integrador e promotor da 

cidadania, além das disciplinas tradicionais, seis temas transversais: ética, 

pluralidade cultural, meio-ambiente, saúde, orientação sexual e consumo. A 

abordagem da alimentação saudável perpassa por quatro das temáticas 

mencionadas. Assim, entende-se que quando se refere à promoção da saúde nas 

escolas, se insira na abordagem o ensino sobre Nutrição. Neste sentido, a educação 

nutricional não pode deixar de compor criticamente o plano oficial de ensino (BIZZO 

e LEDER, 2005). 

Portanto, o professor possui um papel indispensável no desenvolvimento 

desse processo, a inserção de multiplicadores em um programa de educação requer 

um processo de formação que lhes assegure a compreensão da proposta educativa. 

O que determina que o currículo sofra alterações quanto ao conhecimento é 

exatamente a relatividade histórica, ou seja, todos os conhecimentos sistematizados 

e acumulados historicamente pela sociedade. 

O exercício de pensar o tempo todo, de pensar o quê das coisas, o para que, 

o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem, são exigências 

fundamentais de uma educação democrática a altura dos desafios do nosso tempo 

(FREIRE, 2000, p. 102). 

Educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim 

conscientização e testemunho de vida, senão não terá eficácia. 

Igualmente, educar é como viver, exige a consciência do inacabado porque a 
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História em que me faço com os outros (...) é um tempo de possibilidades e não de 

determinismo.(FREIRE, 2000, p.58).  

No entanto, tempo de possibilidades condicionadas pela herança do genético, 

social, cultural e histórico que faz dos homens e das mulheres seres responsáveis, 

sobretudo quando "a decência pode ser negada e a liberdade ofendida e recusada, 

o educador que 'castra' a curiosidade do educando em nome da eficácia da 

memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a 

sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica. A autonomia, a dignidade e 

a identidade do educando tem de ser respeitada, caso contrário, o ensino tornar-se-

á inautêntico, palavreado vazio e inoperante. E isto só é possível tendo em conta os 

conhecimentos adquiridos de experiência feitos pelas crianças e adultos antes de 

chegarem à escola. (FREIRE, 2000, p.62 e 63).  

O homem e a mulher são os únicos seres capazes de aprender com alegria e 

esperança, na convicção de que a mudança é possível. Aprender é uma descoberta 

criadora, com abertura ao risco e a aventura do ser, pois ensinando se aprende e 

aprendendo se ensina.(FREIRE, 2000, p.64) 

 O sujeito que aprende o faz num contexto histórico-cultural, construindo 

modos singulares e únicos de assimilar e transformar as informações, desdobrando-

se em formas de atuação na realidade. Percebe-se que a aprendizagem implica 

redes de saberes e experiências que são apropriadas e ampliadas pelos sujeitos em 

suas relações com os diferentes tipos de informações, revelando complexidade, 

diversidade e possibilidades de transformação (BATISTA, 2008). 

As relações complexas entre as bases de cada ser e os condicionantes 

sociais, educacionais e políticos influenciam nos diferentes níveis de vivências e 

interpretações das pessoas sobre a realidade. Todos estão imersos em culturas que 

constituem crenças, valores, idéias, os sujeitos vão (re) organizando suas práticas, 

suas formas de explicação do cotidiano, bem como as maneiras de acessar e 

entender os conhecimentos científicos já produzidos. Mas alteram também, seus 

modos internos de refletir sobre as suas próprias atuações (VYGOTSKY, 1995). 

A escola, como agência formadora, desempenha papel primordial na 

educação, no estabelecimento e no exercício da cidadania, na formação cultural de 

um povo e sua nação, vindo a assumir importância crescente na Promoção da 

Saúde e na prevenção de doenças e de acidentes entre crianças e adolescentes. A 
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escola, nessa perspectiva, é o ambiente propício à extensão do aprendizado da 

criança, favorecendo sua educação, seus relacionamentos sociais e seus potenciais 

que se estendem por toda a vida. Crianças e adolescentes tendem a passar 

aproximadamente um terço do dia na escola ou no caminho em direção a esta 

(BARROSO; VIEIRA; VARELA, 2003).  

Deste modo, um ambiente escolar onde não haja tal preocupação só vem a 

desestruturar o papel da escola, pondo em xeque seus pressupostos. 

Destacam-se alguns princípios norteadores das práticas sociais de Educação  

em Saúde e da escola promotora de saúde: o reforço ao sujeito social para capacitá-

lo a cuidar de si e agir em grupo na defesa da promoção da saúde; a valorização da 

subjetividade e intersubjetividade no conhecimento da realidade, privilegiando o 

diálogo como expressão da comunicação; o estímulo à participação; a utilização de 

estratégias que permitam a coexistência da interface de diversas áreas do 

conhecimento; o reconhecimento da dimensão afetiva no processo de 

transformação; o incentivo e fomento de avanços e parcerias por meio de redes 

sociais de apoio (BARROSO; VIEIRA; VARELA, 2003).  

Considerando o papel da escola no estabelecimento dos hábitos saudáveis, 

deverá haver nesse ambiente de ações direcionadas para a Promoção da Saúde e 

prevenção de doenças e agravos, que venham garantir a essa parcela da população 

melhores condições de vida no presente e no futuro. Compreende-se, então, a 

relevante função a ser desempenhada pela escola e a necessidade de 

conscientização das partes envolvidas neste processo. O tempo disponibilizado 

pelos alunos em sua rotina escolar diária deve ser levado em conta, para que haja 

por parte da direção, coordenação e professores, o planejamento e a implementação 

de atividades que promovam saúde(BARROSO; VIEIRA; VARELA, 2003). 

O ambiente escolar, como espaço de convivência e intensas interações 

sociais, apresenta-se como um terreno fértil para implementação de propostas, 

estratégias e ações que envolvem Promoção de Saúde. No que concerne à sua 

função social, na escola, se desenvolvem processos educacionais que articulam 

ações de naturezas diversas, as quais, extrapolando o território escolar, alcançam o 

espaço comunitário. 

O ensinar refere-se intrinsicamente ao processo de aprendizagem, pois 

quando o docente estrutura sua tarefa, precisa pensar no outro que aprende, 

estabelecendo parâmetros e objetivos que considere não somente a natureza dos 
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conteúdos, mas fundamentalmente as dinâmicas de acessar, apropriar e produzir 

conhecimento (BATISTA, 2004). 

O tema alimentação saudável nas escolas já vinha sendo amplamente 

discutido, tanto no meio da educação quanto no da saúde, considerando a 

publicação, em 2006, da Portaria Interministerial 1.010. Esse documento instituiu as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio das redes públicas e privadas, em âmbito 

nacional. A mesma demonstra que a escola e a criança, como meio e alvo principal, 

respectivamente, constituem-se na melhor forma de intervenção no campo da 

promoção da saúde. Muitas medidas vêm sendo tomadas com o objetivo de cumprir 

essas diretrizes, entre elas podemos citar os objetivos e dimensões do PNAE ao 

priorizar o respeito aos hábitos alimentares regionais; os Parâmetros Curriculares 

Nacionais-PCN, que orientam sobre a necessidade de que as concepções sobre 

saúde ou sobre o que é saudável perpassem todas as áreas de estudo e que a 

alimentação no ambiente escolar pode e deve ter função pedagógica, devendo estar 

inserida no contexto curricular (BRASIL, 2006).  

Historicamente, observa-se que muitas práticas educativas em saúde têm 

caráter normativo e se caracterizam por prescrições comportamentais que 

desconsideram os determinantes do processo saúde-doença e o saber popular. Na 

medida em que a educação alimentar e nutricional encontra-se inserida no campo 

da educação em saúde, muitas de suas ações também apresentam caráter 

prescritivo e normativo. É recorrente observar que o foco central tem sido a difusão 

de informação sobre os benefícios de determinados alimentos e nutrientes e os 

malefícios de outros (CASTRO, et al., 2007).  

O papel da educação alimentar e nutricional ainda está centrado nas práticas 

educativas focadas na transmissão de mensagens consistentes, coerentes e claras, 

utilizando ao máximo os recursos tecnológicos de comunicação, garantindo o direito 

ao acesso à informação. No entanto, é importante destacar que publicizar 

informações não é necessariamente educar. São necessários mais elementos do 

que apenas a informação levada ao indivíduo para subsidiar suas escolhas e 

decisões (SANTOS, 2005). 

Segundo a Resolução CD/FNDE nº 38, de 2009, o cardápio da alimentação 

escolar, deverá ser elaborado por nutricionista, ressaltando a utilização de alimentos 

básicos, ou seja, aqueles indispensáveis à promoção da alimentação saudável.  
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Para o Programa, alimentação saudável é aquela baseada em alimentos que 

atendam às necessidades do organismo, onde varia de acordo com a idade, o sexo 

e ainda a atividade física (BRASIL, 2006). Para tanto, Chaves & Brito (2006) 

ressaltam que não comemos nutrientes e sim alimentos temperados pelo imaginário 

e fantasias. 

Durante décadas a escola privilegiou o que deveria ser ensinado, ou seja, os 

conteúdos, supondo que, em decorrência disto, estaria valorizando o conhecimento. 

O ensino, portanto, ganhou autonomia em relação a aprendizagem, deu-se grande 

ênfase aos processos e métodos de ensino e o processo de aprendizagem ficou 

relegado a segundo plano. Hoje, porém:  

 
[...] “o conhecimento não é algo situado fora do indivíduo, a um ser adquirido 
por meio da cópia do real, tampouco algo que o indivíduo constrói 
independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de suas 
próprias capacidades pessoais. É, antes de qualquer coisa, uma construção 
histórica e social, na qual interferem fatores de ordem antropológica, cultural 
e psicológica, entre outros” (PCN, 1998, p.71).  
 
 

Os Parâmetros Curriculares e os Referenciais Curriculares propõem o diálogo 

entre o processo de ensino e aprendizagem quando afirmam que “o ensino depende 

de uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo 

e participativo. Essa prática pressupõe que os alunos sejam sujeitos de seu 

processo de aprendizagem e que construam significados para o que aprendem, por 

meio de múltiplas e complexas interações com os objetos do conhecimento, tendo, 

para tanto, o professor como mediador. A interação dos alunos entre si é outro 

aspecto essencial nesse processo” (PCN, 1998).  

A análise das diferentes relações que ocorrem entre alunos, professor, saber 

e de diferentes variáveis didáticas presentes no ensino e aprendizagem é 

apresentada nos parâmetros e Referenciais Curriculares como orientações 

didáticas. Não são receitas de “como ensinar”, mas fundamentalmente, reflexões 

que podem orientar a ação do professor na criação de situações de aprendizagem. 

(PCN,1998, p.81).  

Outra questão pertinente levando em conta à atual legislação é como a escola 

tem lidado com o atendimento e o respeito à diversidade. Assim, os Parâmetros 

ressaltam que, “a partir do reconhecimento das diferenças existentes entre os 

alunos, fruto do processo de socialização e do desenvolvimento individual a escola 

irá potencializar as capacidades dos alunos ajustando sua maneira de selecionar e 
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tratar conteúdos, de modo a auxiliá-los a desenvolver, no máximo as capacidades 

de ordem cognitiva, afetiva, física, ética, estética e as de relação interpessoal e de 

inserção social ao longo do ensino fundamental” (PCN, 1998, p.93).  

A partir desses pressupostos é possível fazer alguns questionamentos e 

buscar o re-significado  dos processos de ensino e aprendizagem tendo em vista 

que há muitas contribuições teóricas que se referem ao reconhecimento da 

importância da atividade mental construtiva nos processos de aquisição do 

conhecimento. A Transmissão de informação não é o centro do processo de ensino 

e aprendizagem, nem o ensino pode ser confundido com transmissão e 

aprendizagem com assimilação passiva de informação (BRASIL, 1999).  

Da análise dos pressupostos explicitados nos Parâmetros infere-se que todo 

processo de formação deve estar fundamentado na idéia de que todos os indivíduos 

são pensantes, precisam resolver problemas, construir atitudes favoráveis em 

relação ao conhecimento de desenvolver capacidades. Sendo assim, não se pode 

pensar situações de ensino e aprendizagem, sem pensar que por mais que os 

materiais didáticos disponibilizados possam e devam contribuir para a realização da 

aprendizagem, nada poderá substituir a atuação dos professores na tarefa de ajudar 

os alunos a construir significados sobre os conteúdos de ensino. São os 

professores, portanto, que enriquecem, modificam, constroem novos conhecimentos 

e atuam na mediação e utilização de instrumentos de ação e interpretação do objeto 

do conhecimento (PCN, 1998). 

Dessa maneira, o delineamento da proposta de formação continuada deve ser 

transformadora da compreensão dos fenômenos educativos, das atitudes do 

professor e do seu compromisso com a aprendizagem de seus alunos, devendo-se 

considerar ainda os processos pelos quais os professores se apropriam e constroem 

seus conhecimentos, suas características pessoais e suas experiências de vida 

profissional. A flexibilidade das ações de formação não deve ser organizada e 

propostas de uma única forma, mas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem do professor, detectadas através de diagnósticos que apontem um 

caminho a ser seguido e das características do que se aprende. 
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3. OBJETIVOS 



54 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar as concepções e competências dos professores sobre Educação 

Alimentar e Nutricional tendo em vista subsidiar a construção de um programa de 

Educação Continuada em atenção aos preceitos da Lei n.º 11.947/2009. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Caracterizar as propostas institucionais sobre a implementação da 

educação alimentar e nutricional; 

• Identificar o conhecimento dos professores sobre educação alimentar e 

nutricional levando em conta as necessidades sentidas quanto a sua 

formação nesta área; 

• Delinear uma proposta de educação continuada para docentes que 

atuam na 1ª Fase (1º ao 5º) do ensino fundamental da Educação 

Básica. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Com o propósito de investigar as possibilidades e os limites de se elaborar um 

Programa de Formação Continuada para Professores, esse estudo comporta 3 

fases: 

• A caracterização no ambiente institucional; 

• Os docentes suas concepções e desafios frente ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar; 

• Elaboração de um Programa de Educação Continuada. 

 

A coleta de dados foi realizada segundo uma abordagem qualitativa, visto que 

o objeto de estudo ficou delimitado ao trabalho desenvolvido em 3 (três) escolas de 

educação integral da rede pública de Ensino do Distrito Federal, previamente 

definidas. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com a análise de realidade que não pode 

ser quantificada. Trabalha com um universo de significados de aspirações, motivos, 

crenças, valores e atitudes. É utilizada quando se pretende compreender um 

determinado fenômeno de natureza mais subjetiva (MINAYO, 1994). 

O estudo qualitativo buscou apreender, com maior proximidade possível, a 

percepção que os sujeitos da pesquisa têm sobre o trabalho desenvolvido na escola, 

entendendo que essa percepção é construída a partir de outras experiências 

vivenciadas, no cotidiano desses sujeitos e em suas relações e inter-relações sociais 

(comunidade escolar). Minayo enfatiza que experiências dessa natureza são 

facilitadas pela situação social a que os indivíduos estão vinculados, pela condição 

de gênero e faixa etária, tendo por tanto um caráter que é ao mesmo tempo objetivo 

e intersubjetivo (MINAYO. 1999. p. 22). 

Enfatiza-se, ainda, que quando da análise de representações e percepções 

podemos nos deparar com uma dupla interpretação, uma vez que se reinterpretam 

as considerações dos sujeitos sobre suas experiências vividas, percebidas e 

imaginadas. Por mais que a análise se aproxime do real, nunca poderá dar conta da 

totalidade, da riqueza e da complexidade do fenômeno investigado, ou seja, das 

falas e das práticas dos sujeitos pesquisados. São vários motivos que os autores 
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referendando Becker (1993), apontam para tal limitação: a forma como cada 

indivíduo processa as experiências; a impossibilidade de a ciência captar a 

totalidade do real, e, por isso, ter que fazer recorte da realidade; a desigualdade que 

existe entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, em relação à capacidade de 

interpretação. 

Na condição de pesquisadora e ao mesmo tempo como agente que 

desenvolveu projeto com características muito próximas a este objeto tive a 

preocupação de produzir um conhecimento que eliminasse, o máximo possível, o 

viés da subjetividade captando a dinâmica, a complexidade, os avanços e os limites 

na escola ao propor a elaboração de um Programa de Formação Continuada para o 

professor com ênfase na Alimentação Escolar. 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Seguindo os preceitos da ética na pesquisa, em especial na pesquisa com 

seres humanos, e de acordo com a Resolução nº 196/95 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 1996) o Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Unifesp sob o n.º 0775/10 em 6/08/2010, conforme Anexo III.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por todos os 

sujeitos participantes da pesquisa. 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

O trabalho de campo teve duas estratégias de produção de dados: a análise 

documental e as entrevistas semi-estruturadas. Entende-se que o trabalho de campo 

deve ser realizado a partir de referenciais teóricos e de aspectos operacionais 

(MINAYO, 2008). 

A metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos usados para se fazer pesquisa científica. Para Oliveira (2008): 

 

É um processo que engloba um conjunto de métodos e técnicas para 
ensinar, analisar, conhecer a realidade e produzir novos conhecimentos 
(OLIVEIRA, 2008, p. 43). 
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Segundo Oliveira (2008), a abordagem qualitativa: 

 
Pode ser caracterizada como sendo um estudo detalhado de um 
determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da 
realidade. (OLIVEIRA, 2008, p 60) 
 

Neste sentido, permitirá uma melhor compreensão da dinâmica nas atividades 

de formação do Projeto. E, ainda, de acordo com Oliveira (2008) pode-se dizer que 

esta abordagem:  

“visa buscar informações fidedignas para se explicar em profundidade o 
significado e as características de cada contexto, em que encontra o objeto 
da pesquisa” (OLIVEIRA, 2008, p.60). 
 
 

A pesquisa de campo foi realizada em três escolas de Educação Integral 

indicadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em diferentes localidades, 

sendo uma da área central, outra da área periférica e por fim, uma da área rural. 

Nesta pesquisa as escolas estão assim identificadas: 

 

• Escola A: área central; 

• Escola B: área periférica; 

• Escola C: área rural. 

 

A ESCOLA “A” é o 1º Centro de Referência em Educação Integral do Distrito 

Federal, na cidade-satélite da Candangolândia. É uma das localidades mais 

tradicionais do Distrito Federal. A área onde hoje se localiza a Candangolândia  

constituiu um dos principais núcleos anteriores à inauguração de Brasília. Esta área 

formava um conjunto em que cada local cumpria uma função dentro do contexto da 

construção da nova capital federal.  

A rotina da Escola de Educação Integral é marcada pelas seguintes 

atividades: de manhã, o aluno tem aulas no ensino fundamental; no período da 

tarde, tem as aulas diversificadas - teatro, música, artes, esportes, robótica.  

Os alunos participam ainda de oficinas de leitura, matemática e literatura. 

Com jogos e brincadeiras, os professores repassam conteúdos tradicionais. Parte do 

tempo é reservada para fazer o dever de casa.  
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O diretor do centro de referência, explica que há um projeto pedagógico por 

trás do ensino integral. A idéia não é apenas entreter as crianças, mas garantir que o 

tempo a mais na Escola sirva para melhorar a aprendizagem.  

A busca pela excelência, o ensino integral, as atividades de arte e música, a 

dedicação integral dos professores são algumas marcas que Anísio Teixeira deixou 

na história educacional de Brasília e na gestão dos espaços de cultura e 

conhecimento na escola pública. 

A escola A atende a alunos do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano num total 

de 380 alunos distribuídos em: 

 

• Duas turmas do 1º ano; 

• Duas turmas do 2º ano; 

• Três turmas do 3º ano; 

• Três turmas do 4º ano; 

• Três turmas do 5º ano. 

 

Em 1994, o prédio da ESCOLA “B” se sobressaía na paisagem da cidade. A 

imensa estrutura de concreto dominava um mar de barracos de madeirite, recém 

construídos em ruas esburacadas onde não havia nem água nem telefone. 

A cidade onde ela está localizada fazia parte do Programa de Assentamento 

Populacional do então Governo do Distrito Federal. Milhares de famílias foram 

contempladas por um programa de distribuição de lotes que doava o terreno, antes 

de criar a infra-estrutura que garantiria condições de habitabilidade àquelas 

populações. A água era coletada em chafarizes públicos e as ruas não conheciam 

asfalto. A coleta de lixo quase não existia e os ônibus eram raros. A vida corria 

perigo. Não havia escolas em número suficiente e apenas um posto de saúde 

atendia à cidade de apenas 5 anos de idade e 90.000 habitantes.(fonte PPP da 

escola). 

Nessa paisagem desolada, a escola era a materialização do contraste e do 

sonho: Arquitetura arrojada e promessas de atendimento integral a criança e ao 

adolescente. (fonte PPP da escola). 

A ESCOLA “B” é escola inclusiva e atende os alunos com necessidades 

especiais em 2 tipos de turma: 
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• Classe comum inclusiva: constituída por alunos sem necessidade 

educacionais especiais e por alunos com necessidades educacionais 

especiais (ANEE), indicados para essas classes. 

• Integração Inversa: Turmas diferenciadas, constituídas por alunos sem 

necessidades especiais e por alunos com necessidades educacionais 

especiais (ANEE), com deficiência comprovada por laudo médico. 

 

A Escola atende nos turno matutino e vespertino com jornada de 5 horas 

relógio. Oferece ainda Educação Integral, no contra turno, conforme projeto 

específico. 

O entendimento que a educação de qualidade é direito humano fundamental, 

permeia a organização pedagógica da educação e do ensino oferecidos na escola. 

O foco na aprendizagem percebida como a capacidade de articular saberes de 

forma a enfrentar e solucionar problemas é o norte que determina a prática de sala 

de aula e os projetos e serviços de apoio a aprendizagem que a escola adota.   

Os alunos foram distribuídos da seguinte forma:   

 

SÉERIES 
MODALIDADE 

DE ENSINO 

TURMAS 

MATUTINO 

ALLUNOS 

MATUTINO 

TURMAS 

VESPERTINO 

ALUNOS 

VESPERTINO 

TOTAL 
DE 

TURMAS 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

1º 
PERÍODO 

Educação 
Infantil 

02 49 02 48 04 97 

2º 

PERÍODO 

Educação 
Infantil 

04 92 03 82 07 174 

1º ANO 
Ensino 

Fundamental 
05 103 05 129 10 232 

2º ANO 
Ensino 

Fundamental 
04 99 05 123 09 222 

3 ANO 
Ensino 

Fundamental 
05 120 05 134 10 254 

4º ANO 
Ensino 

Fundamental 
04 119 04 115 08 234 

4ª SÉRIE 
Ensino 

Fundamental 
04 119 04 106 08 225 

TOTAL 28 701 28 737 56 1438 

          Fonte: PPP Escola B. 

 

A “Escola C” tem sua origem ancorada no desenvolvimento de um Núcleo 

Rural da Região Administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal.  A estruturação 

do Núcleo Rural tem seu marco nos fins dos anos 80 do século XX. A preocupação 

com a educação escolar das populações que para lá se dirigiam exigiu que já no ano 
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de 1991, duas salas da Associação dos Produtores Rurais funcionassem como 

“Escola”, contando inclusive com a participação do poder público que destinou 

recursos e pessoal para atendimento da comunidade. 

O rápido crescimento do Núcleo Rural nos período de 90/98 repercute no 

atendimento escolar. A Associação teve que destinar mais 02 salas para o 

atendimento educacional, ao passo que a comunidade reivindicou mais 

organizadamente a construção de um prédio escolar próprio. 

No desenvolvimento de seu trabalho pedagógico a “ESCOLA C” constrói uma 

identidade específica de escola rural, no conjunto das escolas públicas do DF, haja 

vista, situar-se em área de proteção ambiental que margeia o Parque Nacional de 

Brasília. A divulgação, o debate e a permanente reconstrução e reescrita do projeto 

político-pedagógico da instituição, configura uma tentativa de seus profissionais em 

buscar uma constante atualização de seus fazeres, de forma que a escola esteja em 

sintonia com os anseios da comunidade local, regional e nacional.  

A escola, apesar de todas as transformações ocorridas, especialmente em 

razão dos avanços tecnológicos, é o principal local onde a educação se desenvolve 

de forma intencional e sistemática. Nesse sentido, cabe a cada instituição escolar, 

“mesmo pertencendo a um sistema público, definir feição própria, desenvolver 

projetos que atendam às necessidades especificas de seus alunos, voltando-se para 

a comunidade, onde se insere, e acompanhar os avanços científico-tecnológicos” 

(Currículo da Educação Básica – GDF, 2000:12). 

Atualmente a instituição conta com aproximadamente 1300 alunos, 

distribuídos nos três turnos. Atendendo desde o primeiro ano do Bloco Inicial de 

Alfabetização até o terceiro ano do ensino médio, bem como no turno noturno possui 

os três segmentos da Educação de Jovens e Adultos - EJA: fundamental I, 

fundamental II e médio. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

Godoy (1995) define que a pesquisa documental é constituída pelo exame de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser 
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examinados com vistas a uma interpretação nova ou complementar. É um 

procedimento que utiliza de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e 

análise de documentos dos mais variados tipos (SÁ-SILVA et al. 2009). 

Este método traz como vantagem uma fonte rica e estável de dados e de 

custo baixo, porém, com desvantagem, a não representatividade amostral e a 

subjetividade inerentes a documentos (GIL, 2009). 

Para apresentarem uma fonte natural de informações Ludke e André (1986) e   

Sá-Silva et al (2009), afirmaram que os documentos não são apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre o mesmo contexto. 

Para efeito da análise documental, foram utilizados os Projetos Político- 

Pedagógicos (PPP) de três escolas orientadas pelos seguintes eixos: 

 

• Diretrizes; 

• O processo de construção do PPP; 

• Temas transversais no conjunto do currículo; 

• Processo de ensino aprendizagem. 

 

Nesta análise buscou-se compreender as propostas das escolas pesquisadas 

e a participação dos atores (comunidade escolar), buscando apreender as 

aproximações e divergências entre os mesmos. 

Partimos da compreensão de política educacional como proposta de 

planejamento macro que engloba um conjunto de elementos/diretrizes orientadores 

do projeto pedagógico, sendo este entendido enquanto instrumento de planejamento 

que está em permanente construção, e efetiva-se no coletivo da escola, ou seja, 

como ação colegiada, envolvendo os atores internos da comunidade escolar (pais, 

professores, alunos e servidores da educação) e atores externos a comunidade 

local. 

O PPP deve partir do que a escola institui na sua história, na sua cultura, nas 

relações dos seus atores em um determinado contexto econômico, político e social. 

O PPP requer que se mobilize os saberes pedagógicos para que a escola se 

constitua em um espaço no qual a finalidade de democratização 

qualitativa/quantitativa se traduza de uma forma operacional e orgânica (PIMENTA,  

1998. p 8). 
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Na elaboração do PPP devem constar os três grandes eixos definidos na 

LDB: 

• O eixo de flexibilidade: vincula – se à autonomia, possibilitando à 

escola organizar o seu próprio trabalho pedagógico.  

• O eixo da avaliação: reforça um aspecto importante a ser observado 

nos vários níveis do ensino público (artigo 9º, inciso VI).  

• O eixo da liberdade: se expressa no âmbito do pluralismo de idéias e 

de concepções pedagógicas ( artigo 3º, inciso III ) proposta de gestão 

Democrática do ensino público ( artigo 3º, inciso VIII ), a ser definida 

em cada sistema de ensino.  

           O PPP deve, portanto, expressar as necessidades e interesses da 

comunidade escolar e da política educacional, concretizado nas diferentes ações 

desenvolvidas na escola. Conhecer seus atores e a realidade da escola é um 

requerimento para sua elaboração.  

 

 

4.4 ENTREVISTAS:  

 
4.4.1 Sujeitos da pesquisa 

 
Escolas Nº de sujeitos Categorias 

A 4 2 professores, 1 diretor, 1 coordenador 
B 4 2 professores, 1 diretor, 1 coordenador 
C 4 2 professores, 1 diretor, 1 coordenador 

Total 12 6 professores, 3 diretores, 3 coordenadores 
 

 

Elementos norteadores: 

 

• Princípios e diretrizes do PPP relativos ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar; 

• O processo de construção do Programa de Alimentação Escolar no 

PPP e o envolvimento de atores sociais (docentes, alunos, 

merendeiros) 

• Alimentação Escolar com o tema transversal na organização curricular; 
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• Competências e habilidades do docente para o cumprimento do 

Programa de Alimentação Escolar; 

• Ponderações sobre a necessidade de Educação continuada do 

professor com dois víeis na Alimentação Escolar; 

 

 As entrevistas foram gravadas e transcritas realizando-se a análise temática 

de conteúdos. Identificaram-se as unidades de sentido reportadas no contexto 

social, segundo Minayo (1993). A análise de conteúdos não se limitou ao material 

produzido pela pesquisa, podendo haver uma interpretação do conteúdo dos 

discursos, apoiado num referencial, possibilitando assim ultrapassar a mensagem 

manifestada e atingir os seus significados latentes. Este método prevê uma 

sequência cronológica com as seguintes fases: 

 

•  Pré-análise ou organização do material – realizada uma leitura 

flutuante do material coletado, com posterior definição das unidades de 

registro e de contexto, trechos significativos e categorias, de acordo 

com os objetivos e as questões de estudo; 

• Exploração do material – faz-se uma compreensão do texto a partir do 

exposto nas falas pelos participantes. Esta fase será realizada depois 

de repetidas leituras (leituras flutuantes), retomando simultaneamente 

os questionamentos e os objetivos iniciais da pesquisa, criando-se 

indicadores que orientam a interpretação final. 

• Tratamento dos resultados obtidos e interpretação – consiste na 

interpretação e discussão das categorias que se encontram em 

destaque. 

 
Na pesquisa qualitativa, a entrevista ocupa lugar de relevante importância 

como técnica para obtenção de dados, os quais dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente por meio de questionários, pois permite tratar de 

temas complexos devido a sua natureza interativa. (ALVES e GEWANDSZNAJDER, 

2004). 

Por meio da obtenção das falas, o trabalho se torna interacional e um 

instrumento privilegiado de coleta de informações, revelando condições de vida, 

expressão de valores e crenças e, ao mesmo tempo, tendo a magia de transmitir o 
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que pensa um grupo dentro das mesmas condições históricas, socioeconômicas e 

culturais que o entrevistado (MINAYO, 2008). 

Os autores Bogdan e Biklen (1994), afirmam que na investigação qualitativa, 

as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas: como estratégia dominante para 

a recolha de dados ou utilizados como em conjunto com outras ciências. Em todas 

essas situações, a entrevistas é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito. 

As entrevistas propostas para esta pesquisa foram do tipo semi-estruturada 

onde o entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 

prender ao que foi perguntado (MINAYO, 2008). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
Com o objetivo de apresentar os dados produzidos a partir da análise 

documental e das entrevistas, sistematizou-se este capítulo de resultados e 

discussão. 

 

5.1 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
Para o procedimento de análise de dados escolheu-se o método de Análise 

de Conteúdo, proposto por Bardin (1977). Essa técnica é utilizada para a 

compreensão crítica do significado das comunicações e pode ter duas funções:  

 

i) Verificação de hipóteses, com o objetivo de encontrar respostas para 

as questões formuladas na pesquisa;  

ii) A descoberta de aspectos tácitos, não manifestos no que é 

comunicado, que podem ser informações complementares. 

 

Com a utilização deste tipo de análise, é necessária a definição das Unidades 

de Análise: Unidades de Registro, determinada pela menor parte do conteúdo; e, 

Unidades de Contexto, consideradas como “pano de fundo” que darão significado às 

Unidades de Análise (FRANCO, 2007). 

No âmbito da análise documental e das entrevistas elaborou-se o protocolo 

analítico denominado Plano de Análise, contendo as Unidades de Análise, ou seja, 

as Unidades de Contexto, retiradas na íntegra dos documentos e entrevistas, e as 

Unidades de Registro. 

Procedeu-se, desta forma, à análise contextualizada dos dados, privilegiando-

se o diálogo entre os dados levantados das entrevistas e a análise documental. 

O quadro abaixo apresenta as principais estruturas dos Projetos Políticos 

Pedagógicos analisados: 
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Quadro 1: Estrutura dos documentos analisados 
 

TIPO DE DOCUMENTO ESTRUTURA 

Projeto Político Pedagógico 

Apresentação 

Introdução 

Identificação 

Missão 

Histórico da Instituição Educacional 

Diagnóstico 

Objetivo  

Fundamentos Norteadores 

Organização Administrativa 

Organização Curricular 

Processo de Avaliação 

Projetos Especiais Específicos 

Bibliografia 

Anexos 

 

Após o levantamento dos documentos analisados, foram organizados os 

principais temas trabalhados em cada um, com a finalidade de organizar a análise 

de conteúdo posterior. 

  

Quadro 2: Eixos Temáticos analisados 
 

TIPO DE DOCUMENTO EIXOS TEMÁTICOS 

Projeto Político Pedagógico 

Diretrizes 

Processo de construção do PPP 

Temas transversais no conjunto do Currículo 

Processo de ensino e aprendizagem 

 
 

 

5.1.1 Diretrizes 

 
 
A análise dos três PPPs revela que há uma direção e uma orientação, 

fundamentadas nas concepções de sociedade, educação, homem, escola, ensino e 

aprendizagem, cujas bases estão definidas na Política Educacional do Distrito 

Federal. Ancorada nos objetivos do PNE 2001-2011, tem como principais objetivos 
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“a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade 

do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no 

tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e a 

democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais”. 

 

A análise dos projetos das escolas mostrou que há uma aproximação entre os 

fundamentos de tais projetos com os da política educacional da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, conforme explicita a proposta pedagógica de uma das 

escolas:  

Este projeto tem como objetivo nortear o trabalho da escola (...). Esta 
proposta vem consolidar o interesse da comunidade escolar, utilizando 
estratégias simples, porém crivadas pela complexidade advinda da multi-
participação (professores, servidores, alunos e pais, lideranças, comunitárias 
e igrejas), que busca criar a nova cultura de mobilização geral para a gestão 
do processo educacional em nossa escola e reafirmar a co-responsabilidade 
junto a proposta política educacional da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, que tem como tônica: a melhoria da qualidade de ensino, a 
permanência do aluno na escola e a gestão democrática.(Escola A) 

 

E, continuando, essa proposta destaca, ainda, a legislação vigente: 

 

a LDB, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
disposto nos PCNs e as orientações pedagógicas da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal. (Escola A) 

 

O documento assume uma tônica de chamamento da comunidade escolar 

para a garantia da execução do projeto:  

 
a questão central que se coloca para todos nós educadores é como tratar 
pedagogicamente o direito conquistado ao tempo de escola. Exatamente por 
ser um direito que antes negado e ainda tão difícil para as camadas 
populares, não pode ser um tempo perdido, pobre em vivências humanas, 
mas um tempo rico em experiências sociais e culturais. Muito se tem por 
fazer na conquista de uma escola de qualidade.  (Escola B) 
 
 

Merece ser ressaltado que os projetos pedagógicos analisados apresentam 

propostas de aprendizagem que possibilitam a construção significativa de uma 

dimensão cultural e reflexiva como, por exemplo, a promoção da cidadania e cultura 

de paz, fazendo brotar o ensino em dois eixos fundamentais: ensinar e aprender. O 

professor como mediador do processo e o aluno como sujeito ativo, participativo e 

construtor do seu saber. 
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5.1.2 O Processo de Construção do Projeto Político- Pedagógico 

 
 
Ao analisarmos a ação docente à luz da política educacional, partimos do 

pressuposto de que o professor tem um papel fundamental a desempenhar nesse 

processo, enquanto mediador entre o conhecimento sistematizado e o aluno, mas, 

principalmente, pela possibilidade de trabalhar valores, comportamentos e atitudes. 

No processo de construção do PPP, alguns aspectos são imprescindíveis: 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, a representatividade 

social e a formação da cidadania. É preciso compreender que o PPP não constitui 

um fim em si mesmo, mas um importante instrumento do processo de superação do 

autoritarismo, do individualismo e das desigualdades socioeconômicas. Ele deve 

contribuir para que as instituições educacionais, articuladas com outras 

organizações participem da construção de uma sociedade fundada na justiça social, 

na igualdade, na democracia e na ética (CONAE, 2010). 

 
 
Elaborada de forma participativa, a presente proposta tem a finalidade de 
apontar a direção ou o caminho que vamos percorrer a fim de cumprirmos 
nossa função social que é de socializar o saber sistematizado e 
historicamente acumulado (Escola A). 
 
 
A escola nesse contexto desenvolve um trabalho coletivo, onde alunos, 
professores, demais servidores comunidades fazem parte (Escola B). 
 
 
As idéias e propostas contidas neste documento foram discutidas de forma 
democrática entre todos os segmentos da escola e com a participação da 
comunidade escolar (Escola C). 
 
 
Este trabalho visa englobar todos os segmentos da comunidade escolar: 
Direção, Coordenação, Pais, Docentes, Discentes, Servidores e todos 
aqueles que acreditam numa educação de qualidade (Escola A). 
 
 
O Projeto Político-Pedagógico foi levado para a discussão com os pais. Este 
procura atender as necessidades da escola de forma democrática (Escola B). 
 
 

É possível observamos a disposição de a escola trabalhar de forma mais 

participativa, em busca de melhores resultados para o trabalho pedagógico. Este 

fato não elimina as dificuldades encontradas pelo grupo para gerir sua 

administração, pois algumas dessas dificuldades estão relacionadas à definição e à 

decisão de política mais ampla como no caso dos recursos financeiros. 
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Entre as dificuldades identificadas é possível destacar: a escassez dos 

recursos financeiros; a precariedade de material didático-pedagógico; a dificuldade 

que as comunidades têm, tanto escolar como local, de aprenderem o significado e a 

importância do espaço escolar como espaço público; enquanto responsabilidade de 

todos e a manutenção da estrutura física das escolas. 

 

5.1.3 Temas Transversais no Conjunto do Currículo 

 
 
Ao focalizarmos a prática docente contida nos PPPs, percebemos que 

sempre estiveram e sempre estarão abertos a novas propostas que tenham como 

objetivo a melhoria de sua didática em sala de aula. Desde o ano 2000, as escolas 

oficiais do Distrito Federal estão adaptando um currículo por competências, pois a 

escola não é mais transmissora de todo o conhecimento que se exige no contexto 

sócio-histórico, tão pouco é capaz de padronizar tudo que o aluno deseja aprender. 

A escola deve traçar quais aprendizagens básicas ou fundamentais devem receber 

atenção para que o aluno possa se desenvolver continuamente a partir do seu nível 

em resposta as realidades sociais. 

 
 
O nosso dia-a-dia em sala de aula, terá como objetivos orientadores, os 
quatro pilares para a aprendizagem segundo o Relatório da UNESCO sobre 
a educação para o século XXI:  

a) Aprender a conhecer; 
b) Aprender a fazer; 
c) Aprender a ser; 
d) Aprender a viver juntos. 

Pois a sociedade atual exige das escolas a formação de um aluno 
participativo crítico e criativo. (Escola A). 
 
 
Nossa unidade de ensino, levando em consideração desde os objetivos 
gerais até os específicos mencionados neste trabalho, buscará em sua 
prática pedagógica em sala de aula desenvolver, após adaptações e 
complementos, as Orientações e as Diretrizes Pedagógicas elaborada pela 
Secretaria de Educação do Distrito Federal. (Escola B). 
 
 
Ressaltamos a nossa prática de abordar conteúdos e temas num contexto de 
Temas Transversais adequados a nossa realidade: 

a) Educação ambiental; 
b) Saúde; 
c) Sexualidade; 
d) Vida; 
e) Familiar e social; 
f) Trabalho; 
g) Violência; 
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h) Ciência; 
i) Tecnologia; 
j) Cultura; 
k) Lazer; 
l) Serviço voluntário; 
m) História Afro-Brasileira – Lei 10.639/2003, dentre outros. (Escola C). 

 
 
5.1.4 O Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
 
A dimensão pedagógica é entendida enquanto um trabalho que engloba os 

elementos constituintes da ação educativa como um todo, e do fazer docente, que 

se concretizam no espaço escolar, especialmente, na sala de aula. 

A ação educativa significa que a função da escola não é somente a instrução, 

é também a educação, de forma a aumentar a capacidade do indivíduo de ser 

sujeito, enquanto sujeito de direitos e de deveres com a sociedade em que está 

inserido. 

Assim, além dos conteúdos básicos considerados universais, é papel da 

escola trabalhar o conhecimento que permita ao indivíduo situar-se na condição de 

sujeito social, o que requer, também, trabalhar valores, hábitos, atitudes e 

comportamentos que possibilitem o pleno exercício da cidadania. 

 
 
O professor vai ensinar o aluno a aprender, planejando situações de 
aprendizagem que permitam aos alunos agirem sobre os objetos e 
estruturarem seu desenvolvimento cognitivo, na medida em que possam 
transformá-lo. Assim deve o educador ter o domínio dos conteúdos e utilizar 
dessa capacidade para criar situações que estimule a resolução de 
problemas. (Escola A). 
 
 
Utilizando a proposta pedagógica elaborada pela Secretaria de Educação do 
Distrito Federal, em sua última revisão datada de 2008, como norteadora para 
o nosso fazer pedagógico, destacamos alguns pontos chaves para adaptação 
em nosso Projeto Político-Pedagógico. (Escola B). 
 
 
O documento das orientações curriculares adota expectativas que implicam, 
necessariamente, uma mudança na prática pedagógica com o propósito de 
desenvolver conteúdos mais significativos e valorizar as relações interativas 
no processo educativo. (Escola C). 

 
Para as entrevistas semi-estruturadas com os professores, diretores e ou 

coordenadores das escolas selecionadas, foi utilizado um roteiro (ANEXO I) para o 

levantamento do processo de construção do PPP e sobre a possibilidade de 
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elaboração de uma proposta de formação continuada para o professor trabalhar com 

o tema da Alimentação Escolar. 

As entrevistas foram organizadas em três Blocos da seguinte forma: 

 

Bloco 1 - Existência de PPP e forma de construção 
 
ESCOLA ENTREVISTAS 

A 

 

1. Professor: Existe e a comunidade participou da construção. 

2. Coordenador: existe e houve participação efetiva de toda comunidade escolar. 

3. Diretor: Existe o Projeto que foi discutido com os professores e depois contou as 

contribuições dos servidores e dos pais dos alunos. 

B 

 

 

1. Professor: existe e a gente procura trabalhar de forma integrada. 

2. Coordenador: existe PPP, foi discutido primeiro com os professores e depois com a 

comunidade. 

3. Diretor: Existe e o projeto tem três eixos básicos discutidos com toda a comunidade 

escolar. 

C 

 

1. Professor: Existe e foi discutido com a comunidade. 

2. Coordenador: Existe, mas bastante formal, na prática ele não é aplicado. 

3. Diretor: Existe, porém não foi fácil a construção do PPP. A comunidade não está 

preparada 
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Bloco 2 - Transversalidades e ações relacionadas ao  Programa Nacional de Alimentação 
Escolar 
 
ESCOLA ENTREVISTAS 

A 

 

1. Professor: Sim, nós procuramos seguir os PCNs e por trabalharmos todos os temas 

transversais inclusive alimentação. 

2. Coordenador: a transversalidade acontece e trabalhamos de forma articulada com as 

orientações da Secretaria de Educação. 

3. Diretor: existe transversalidade e buscamos trabalhar a alimentação nesse contexto. 

B 

 

 

1. Professor: No meu ver a transversalidade está presente porque a gente procura 

trabalhar em todas as disciplinas questões relacionadas ao tema definido no Projeto 

Pedagógico. 

2. Coordenador: Nós definimos os temas de acordo com a realidade que está inserida 

nossa escola e trabalhamos com toda comunidade escolar. Nesse contexto a 

alimentação é um dos temas que trabalhamos na escola. 

3. Diretor: A nossa escola adota um projeto interdisciplinar e transversal. Todos os anos 

a gente elege um tema amplo para trabalhar e ser nosso projeto interdisciplinar que 

transversaliza todas as atividades da escola. A alimentação é um tema rotineiro no 

ensino fundamental 1. 

C 

 

1. Professor: sim. Dentro da sala de aula, eu estou falando por mim. Trabalhamos 

questões de educação ambiental para falar de alimentação. 

2. Coordenador: não existe transversalidade, não existe interdisciplinaridade. De vez em 

quando tem uma ação temática que tratamos sobre vários assuntos inclusive sobre 

alimentação. 

3. Diretor: de certa forma sim. A gente busca trabalhar de acordo com os PCNs os 

temas de interesse da comunidade.  
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Bloco 3 - Elaboração de uma proposta de formação co ntinuada sobre alimentação escolar para 
o professor 
 
ESCOLA ENTREVISTAS 

A 

 

1. Professor: Acho interessante. Temos muitas dificuldades em sala de aula e que nem 

sempre temos a oportunidade de melhorar. Na escola sempre tem reuniões coletivas, 

oficinas periódicas, mesmo assim não dá conta de atender a todos.  

2. Coordenador: Acho uma boa idéia. Afinal de contas, precisamos sempre nos capacitar 

para desempenhar melhor o nosso trabalho 

3. Diretor: É importante. Elaborar uma proposta de Formação continuada é importante 

para desenvolver melhor nossa função. Desde que nos dê a oportunidade de discutir, 

debater e contribuir. 

B 

 

 

1.   Professor: Acho interessante. Aulas, palestras. 

2. Coordenador: Elaborar uma proposta de formação para o professor é interessante, 

porque o que tem hoje na escola é o que a gente pesquisa para passar para os alunos. 

Tendo um curso de formação é melhor porque a rede tem muitos professores que não 

tem como fazer uma pesquisa mais elaborada para ensinar aos alunos. 

3. Diretor: Oferecer um curso de formação continuada para o professor e solicitar que 

ele desenvolva o aprendizado em sala é muito importante. Ele irá modificar a sua rotina 

com apresentações e aulas mais prazerosas e isso fará com que o aluno mude seu 

comportamento. 

C 

 

1. Professor: Um curso de formação com teoria e prática, porque lidamos com crianças e 

acompanhamos a merenda delas no dia a dia. 

2. Coordenador: É importante porque você pode trabalhar em todas as áreas a questão 

da alimentação escolar; se você tivesse um professor consciente dos problemas de 

saúde que enfrentamos para que possam educar seus estudantes numa visão de cultura 

alimentar diferente, você teria uma contribuição de todas as áreas, desde a preservação 

do corpo, a saúde, seria mesmo uma educação alimentar e se você fizer isso integrado 

com o lanche da escola seria uma coisa melhor ainda. Que ai seria uma coisa mais 

concreta para o aluno entender. 

3. Diretor: Com a formação continuada você pode fazer abordagens sociais como poder 

tratar sobre a corrupção, a barbárie, quem controla as verbas públicas e de que forma, 

as diferenças sociais, o porquê que a gente come mal e outros comem bem, porque 

nosso lanche é de um jeito, a questão do lixo, desperdício. Os professores trabalham 

muito sobre cidadania, mas alimentação é um tema que vê vários aspectos. Como é que 

o pré-histórico se alimentava, como procurava alimentos e hoje como nossa sociedade 

procura, conserva, desperdiça. Então tem aspectos da biologia da questão da saúde 

alimentar, aspectos sociais, filosóficos. 
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Quando questionados sobre a existência de um Projeto Político Pedagógico, 

a totalidade dos professores das três escolas entrevistadas, disseram que possuem 

PPP e que o mesmo é fruto de discussão de toda comunidade escolar. 

Como podemos observar as falas apresentadas pelos professores e gestores, 

demonstraram que há um trabalho de grupo na escola, compreendido enquanto 

interesse maior do coletivo, a transversalidade está presente nos projetos das 

escolas, isso foi possível constatar durante a coleta de dados. Houve uma 

unanimidade em propor ações de formação continuada para trabalhar com o tema 

da Alimentação Escolar. 

Durante a entrevista, podemos perceber que o discurso dos atores 

pesquisados, eram diferentes na medida em que exerciam funções 

específicas(diretor, coordenador e professor de sala de aula) apesar de 

compreenderem sobre PPP e a função social da escola. Quando o sujeito 

entrevistado era o diretor ou o coordenador, a percepção sobre questões 

relacionadas ao papel social da escola e do professor eram mais ampliadas, o que 

não ocorreu, quando o entrevistado tinha uma função exclusiva de sala de aula. 

Nas diferentes escolas investigadas, nesta pesquisa, é possível inferir que há 

intenção dos professores em desenvolver o ensino de forma mais prazerosa, lúdica 

e crítica, possibilitando ao aluno ser agente ativo da aprendizagem e construtor do 

seu conhecimento. Além disso, no conjunto das escolas, devido a existência da 

Educação Integral, existem experiências interessantes, como grupos de dança, 

teatro, música; cujo objetivo visa melhorar a sociabilidade, a auto estima e a 

aprendizagem do aluno. 

No processo de análise o que nos chamou a atenção foi que a escola é capaz 

de desenvolver práticas significativas que estimulam o respeito ao próximo, a crítica, 

a criatividade, a autonomia, a participação e o diálogo, mas é evidente a ausência de 

assuntos relacionados a temática da Educação Alimentar e Nutricional de forma 

mais consistentes e sistemáticas. 

Ressalta-se que, apesar da autonomia na elaboração do PPP, o tema sobre 

Educação Alimentar e Nutricional não se apresentou de forma clara na análise 

documental, nem nas entrevistas com os professores e coordenadores/diretores, 

sendo, a temática abordada apenas em momentos pontuais, as chamadas “oficinas”: 
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Além das condições estruturais, como espaço físico, materiais didáticos e de 

condições dignas de trabalho e de salários, a formação do professor merece um 

destaque especial. 

É necessário garantir aos professores condições para que possam trabalhar a 

temática da Alimentação Escolar; ficou claro nas falas dos professores que isso 

requer não só o domínio de conteúdos sobre Alimentação Escolar, mas também 

metodologias adequadas. 

A formação ganha significado se for desenvolvida em um processo contínuo, 

sistemático e a escola entendida enquanto espaço privilegiado para essa formação. 

A capacitação é, portanto, aqui entendida enquanto processo de ação-

reflexão-ação, de forma a possibilitar ao educador analisar a sua prática referendada 

por um corpo teórico que a explica e possibilita repensá-la, ou seja, é a formação 

reflexiva, enfatizada por Antonio Póvoa (1995) e Philippe Perrenoud(1994).   
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6 CONCLUSÃO 

 
Ao concluirmos esta pesquisa fica a convicção de que os atores da escola 

têm muito a dizer sobre o seu trabalho: as suas necessidades, dúvidas, anseios, 

dificuldades, contribuições, esperanças. Algumas questões foram delineadas para a 

execução dessa pesquisa: qual o papel social da escola, dos currículos e o papel do 

professor, tendo como objetivo principal diagnosticar as concepções e competências 

dos professores sobre Educação Alimentar e Nutricional tendo em vista subsidiar a 

construção de um programa de Educação Continuada em atenção aos preceitos da 

Lei n.º 11.947/2009. 

Os resultados demonstraram que os Projetos Políticos Pedagógicos 

analisados, quando elaborados a partir de uma discussão com a comunidade 

escolar, atenderam aos três grandes eixos diretamente relacionados à construção 

do projeto político pedagógico previsto na LDB. 

Os documentos revelaram também que, considerando esses três grandes 

eixos da LDB, pode-se reconhecer na escola um importante espaço educativo e nos 

profissionais de educação, uma competência técnica e política que os habilita a 

participar da elaboração do seu projeto pedagógico. Nessa perspectiva democrática, 

a lei amplia o papel da escola diante da sociedade colocando-a como centro de 

atenção das políticas educacionais mais gerais e sugere o fortalecimento de sua 

autonomia.  

Para inclusão da aprendizagem em saúde e nutrição como parte da cultura do 

serviço de alimentação escolar, construindo conhecimento significativo, toda a 

escola precisa sentir-se motivada a participar. As atividades práticas executadas no 

serviço de alimentação escolar podem ser objeto de atividades pedagógicas 

executáveis pelos professores e intermediadas pelos nutricionistas.  

A formação de um docente deve partir de mudanças no conteúdo dos cursos 

de treinamento, e da possibilidade de desenvolver sua autonomia como sujeito 

consciente e competente para desempenhar o seu papel como cidadão no ambiente 

da escola.  

Há que se considerar que o espaço escolar é o universo da atuação de 

milhares de educadores que, independentemente do nível de qualificação, 

comprometimento ou titularidade, o têm como referência de sua legítima atuação 

profissional. Essa questão não é menor. Ela sinaliza que todas as propostas de 
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intervenção no ambiente escolar devem considerar que há um público responsável 

pelo andamento e pelos resultados obtidos nesses espaços. Isto significa dizer que 

diretores, coordenadores pedagógicos, merendeiras, pais dos estudantes, os 

próprios estudantes, não podem ser considerados como sujeitos passivos no 

desenvolvimento das ações propostas pelos governos nas diferentes esferas. 

Significa pensar, por exemplo, que não basta enviar projetos prontos, por melhor 

que sejam às escolas com esperança de que os sujeitos ali atuantes vão 

desenvolvê-los passivamente e com a qualificação e importância pensadas pelas 

instituições proponentes dessa ação.  

Pode-se observar, por exemplo, a perspectiva integradora de temas como 

nutrição, alimentação, educação, currículo e ambiente favorecem a compreensão 

dos sujeitos acerca da relação que têm com a vida real dos estudantes e a 

importância que assumem diante dos desafios contemporâneos no que diz respeito 

à saúde dos indivíduos.  

Ao realizar as entrevistas com os professores e coordenadores/diretores, 

identificou-se que o modelo de formação tradicional e as metodologias tradicionais, 

quadro e giz, aula expositiva, repasse de conhecimento e informações não estão 

dando conta dos anseios dos diferentes sujeitos que são os alunos. O professor tem 

se deparado com uma enorme dificuldade em ser ouvido, em despertar interesse e 

promover a motivação dos alunos pelos conteúdos de ensino com suas aulas 

expositivas. Ele entra na classe, fala, explica, dá exemplos, se desdobra para que a 

turma entenda a matéria, se angustia com o desinteresse, chama a atenção, enfim, 

faz de “quase” tudo. Alguns até fazem uma ou outra pergunta, outros ficam apáticos. 

Será que eles estavam realmente interessados, aprendendo? Depende. É consenso 

entre os pensadores e pesquisadores da educação e da psicologia que a criança só 

interioriza o que se ensina se estiver de certa forma, ligada ao conteúdo por um 

desafio, uma motivação. Ou se perceber a importância e a aplicação de tudo aquilo 

que está sendo transmitido. Essa angústia é quase que generalizada em se tratando 

do ensino em escolas públicas, por parte das docentes. 

 É consenso entre educadores e especialistas em educação, que a formação 

dos professores hoje no Brasil não contribui eficientemente para que os alunos se 

desenvolvam como pessoas, tenham sucesso nas aprendizagens escolares e, 

principalmente, participem como cidadãos de pleno direito num mundo cada vez 

mais exigente sob todos os aspectos. 
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É necessário buscar novas formas de compreender e atuar na educação. 

Apesar do empenho de muitos e do avanço das experiências já realizadas, há uma 

enorme distância entre o conhecimento e atuação da maioria dos professores em 

exercício. Tais avanços demandam, dentre outras questões, que os professores 

reconstruam suas práticas e, para isso, é preciso “construir pontes” entre a realidade 

do seu trabalho e o que se tem como metas estabelecidas no PPP. 

Considerando-se a realidade brasileira; dimensão geográfica, diversidade 

cultural, complexidade social, heterogeneidade nos mais diversos aspectos, é 

preciso compreender a formação do professor como um processo não linear, 

simples e único. Assim, a formação do professor terá que ser elaborada com base 

na grande diversidade cultural, nas peculiaridades regionais e nas especificidades 

da população e grupos atendidos pela escola.  

O Ministério da Educação- MEC, no documento Referências para Formação 

de Professores propõe mudanças na criação dos sistemas de formação – nos quais 

se articulem os processos de formação inicial e continuada e propõe que a formação 

de professores se oriente pelos seguintes pressupostos: 

  

1- O professor exerce uma atividade profissional de natureza publica que tem 
dimensão coletiva e pessoal implicando simultaneamente autonomia e 
responsabilidade.  
2- O desenvolvimento profissional permanente é necessidade intrínseca a 
sua atuação é, por isso, um direito de todos os professores.  
3- A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas não  
ela: inclui também a participação no projeto educativo e curricular da escola, 
a produção do conhecimento pedagógico e a participação na comunidade 
educacional. Portanto, todas essas atividades devem fazer parte de sua 
formação.  
4- O trabalho do professor visa o desenvolvimento dos alunos como pessoas, 
nas suas múltiplas capacidades, e não apenas a transmissão de 
conhecimentos. Isso tuação profissional não meramente técnica, mas 
também intelectual e pública.  
5- O necessário compromisso com o sucesso das aprendizagens de todos os 
alunos na creche e nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental 
exige que o professor considere suas diferenças culturais, sociais e pessoais 
e que, sob hipótese alguma, as reafirme como causa de desigualdades e 
exclusão.  
6- O desenvolvimento de competências profissionais, exige metodologias 
pautadas na articulação teoria prática, na resolução de situações – problema 
e na reflexão sobre a atuação profissional.  
7- A organização e o funcionamento das instituições de formação de o 
elementos essenciais para o desenvolvimento da cultura profissional que se 
pretende afirmar.  
8- O estabelecimento de relações cada vez mais estreitas entre as 
instituições de formação profissional e as redes de escola dos sistemas de 
ensino é condição para um processo de formação de professores 
referenciado na prática real.  
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9- Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se estiverem 
ondição de trabalho, avaliação, carreira e salário. (BRASIL, 1999) 

 

 

Os pressupostos acima relacionados propõem novos olhares para a 

dimensão e natureza da atuação profissional do professor e, conseqüentemente, 

para os requisitos da formação no contexto atual.  

Ao analisar tais pressupostos, é notório que as conclusões remetem a um 

quadro já bastante conhecido no Brasil onde se mostra sempre a necessidade de 

reforma das políticas educativas, assim, se a retórica parece brilhante, a realidade 

aparece estarrecedora. 

Podemos dizer também que, o fato de os currículos dos cursos de formação, 

em sua maioria, ser dissociado da realidade com a qual o futuro professor vai se 

deparar; as políticas públicas serem inconstantes e, quando os programas são 

aplicados, não existe o acompanhamento e avaliação dos resultados por parte do 

governo; as ações de clientelismo, favorecimento político, ainda são muito comuns 

na escola pública desviando o foco principal que é o ensino de qualidade. Assim, 

muitas formas de intervenção têm sido tentadas, em nível federal, estadual e 

municipal: Parâmetros Curriculares Nacionais, Referencial Curricular para Formação 

de Professores, Referencial Curricular Nacional, Ensino a Distância, Livros Didáticos 

etc.  

É preciso garantir às crianças e jovens, o desenvolvimento das capacidades 

imprescindíveis, não só para conquistarem sucesso escolar, mas principalmente, 

capacidade pessoal que lhes permita plena participação social num mundo cada vez 

mais exigente sob todos os aspectos. É preciso, por tanto, que o poder público, 

através das instituições competentes possa garantir aos professores, oportunidades 

de formação continuada que possam promover o seu desenvolvimento profissional. 

Por outro lado, a formação continuada dos professores, não depende, 

apenas, dos programas oficiais, das propostas de governo. A escola deve se 

constituir num espaço privilegiado de debate, discussão e encontros que possam, 

progressivamente promover a formação continuada dos professores.  

Embora reconhecendo que a formação é um dos fatores mais importantes, 

não se pode tomá-la como único fator para o sucesso das aprendizagens que cabe 

à escola promover. Na última Conferência Nacional de Educação - CONAE, após 

vários momentos de discussão, o documento final elaborado, apontou quais seriam 
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as condições necessárias para se garantir uma educação escolar de qualidade, nas 

quais se destaca:  

 

• Existência de um projeto pedagógico explícito e compartilhado pelos 
diferentes segmentos da escola; 
• As diretrizes que definem os princípios, as finalidades, as intenções e os 
objetivos da educação brasileira;  
• A bases referentes aos níveis e às modalidades de ensino, aos processos 
de decisão, às formas de gestão e às competências e responsabilidades 
relativas a manutenção e ao desenvolvimento do ensino no país;  
• Formas ágeis e flexíveis de organização institucional e de funcionamento, 
quadro estável de professores, qualidade da formação inicial dos professores, 
desenvolvimento profissional contínuo, planejamento coletivo numa 
perspectiva de experimentação e avaliação contínua, adequação do espaço 
físico e das instalações, qualidade dos recursos didáticos, existência de 
bibliotecas e acervos de materiais diversificados de leitura e pesquisa, tempo 
adequados de permanência dos alunos na escola, proporção apropriada 
alunos – professor, condições adequadas de trabalho e salário 
(CONAE,2010). 

 
 

No âmbito legal, a garantia de formação inicial e continuada dos professores 

está garantida na LDB (artigos 61,62,63), como se pode constatar a seguir:  

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  
I- A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço:  
II- Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades.  
Art. 62. A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal.  
Art.63. Os institutos superiores de educação manterão:  
Cursos formadores de profissionais para a Educação Básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado a formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;  
Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar a Educação Básica.  
Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 
diversos níveis.  

 

Por fim, é importante registrar que nenhum estudo esgota a 

abordagem de um tema. E que o bom estudo é o que sinaliza para a sua própria 

continuidade, logo, essa pesquisa, indica a possibilidade de maiores 

desdobramentos e investigações. Suscita, por exemplo, uma demanda de 

investigação do impacto da formação continuada para o professor no seu exercício 
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em sala de aula e na escola, e ainda, que resultados essas novas práticas docentes 

estarão alcançando junto aos estudantes.  

O que se pode sintetizar como resultado da aprendizagem 

proporcionada pelo presente estudo é que garantir formação continuada para 

professores configura-se importante estratégia de sustentabilidade de projetos, 

programas e de políticas públicas de natureza social. Além disso, atribui aos 

gestores uma tarefa mais complexa que planejar políticas públicas.    
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8 APÊNDICE 

 
 

Tendo por referência a natureza e as responsabilidades de um órgão como o 

FNDE no fomento de programas e políticas para a educação pública nacional, o 

produto desse trabalho é a sinalização de que práticas formativas dos sujeitos 

atuantes na execução das políticas educativas nas esferas estadual e municipal se 

tornam mecanismos de sustentabilidade e eficácia das ações propostas pelo órgão.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem hoje, como uma de suas 

diretrizes a inclusão da educação alimentar e nutricional no proceso de ensino 

aprendizagem. Vale ressaltar que a educação escolar, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, deve vincular-se às práticas sociais, dessa forma a 

educação alimentar e nutricional precisa estar inserida no cotidiano da escola, 

perpassando o currículo escolar e fomentado a aquisição de uma alimentação mais 

rica, balanceada e saudável.  

A alimentação tem um papel fundamental no processo educacional, não só 

em relação ao suprimento das necessidades do indivíduo. Mais do que ingerir a 

quantidade de calorias suficientes para suas necessidades, o indivíduo precisa 

alimentar-se adequadamente para ter saúde e qualidade de vida. Uma alimentação 

adequada é a condição necessária para se ter um patrimônio genético e 

socioeconômico-cultural mais evoluído. Uma alimentação adequada requer 

informações e mudança de hábitos e atitudes que só um processo educativo pode 

proporcionar. 

As estratégias de educação alimentar e nutricional deverão ser organizadas 

de maneira a proporcionar ao profissional responsável pelo planejamento e 

implantação dessas ações, informações básicas para o seu trabalho. Conforme a 

disponibilidade de recursos humanos e materiais, as ações deverão ser adaptadas à 

realidade dos municípios brasileiros. É importante esclarecer que parte-se do 

princípio que, por menor que seja o tamanho do município ou por menos recursos 

que disponha, sempre será possível a ação educativa em alimentação. 

A condição inicial para que as ações de educação alimentar tenham sucesso 

é que a atividade de alimentação seja valorizada na escola. Nessas ações, além da 

preocupação com a oferta de uma refeição balanceada devem ser considerados os 
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aspectos culturais, emocionais e de apresentação da refeição, aspectos estes 

fundamentais para a melhoria e o aprimoramento da qualidade de vida. 

A educação alimentar e nutricional precisa ser abordada em consonância com 

os pressupostos pedagógicos que contemplem valores subjetivos, sem 

descaracterizar o processo de aprendizagem, agindo como fator determinante na 

compreensão, na prática e na atitude de alimentar-se.  

Sabe-se que a educação na escola tem um enorme potencial para fortalecer e 

estruturar hábitos saudáveis e comportamentos, suscitando entre educadores e 

alunos mudanças que tenham repercussão em suas vidas, bem como na qualidade 

de vida da comunidade na qual está inserida. 

O direito de cada brasileiro de alimentar-se dignamente e ter acesso à 

alimentação adequada é lei no Brasil. A garantia desse direito é indispensável para 

que cada ser humano possa usufruir de outros direitos já conquistados. 

De acordo com os resultados obtidos em âmbito institucional bem como no 

âmbito dos docentes, há a necessidade de construção de um Programa de 

Educação Continuada para o professor, com enfoque na Alimentação Escolar. 

Neste sentido, apresenta-se para avaliação e contribuições o apêndice 

denominado: Proposta de Formação Continuada para Professor, a partir das 

aprendizagens construídas neste estudo.  
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I - APRESENTAÇÃO   
 

 

Essa proposta parte do entendimento que, por meio da 

promoção da ação escolar e de uma educação integral dos 

educandos, é possível gerar mudanças na cultura da 

comunidade no que se refere à alimentação, à nutrição, à 

saúde e à qualidade de vida de todos. 

Nesse entendimento o estudo “Educação Alimentar e 

Nutricional no Currículo da Primeira Fase do Ensino 

Fundamental” apontou para a importância de se elaborar uma 

estratégia capaz de: promover estudos, pesquisas, debates e 

atividades sobre as questões ambientais, de saúde, entre 

outros. (Parâmetros Curriculares Nacionais). Esta proposta 

visa: 

• Estimular o trabalho pedagógico dinâmico, 

participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar; 

• Proporcionar descobertas; 

• Gerar aprendizagens múltiplas; 

• Integrar os diversos profissionais das escolas 

por meio de temas relacionados. 

 

 O objetivo desta proposta é promover o estudo e o 

debate acerca das questões fundamentais relativas à função 

social da escola, do currículo, do professor e das 

metodologias na busca de uma educação de qualidade e da 

formação de pessoas mais conscientes, responsáveis, éticas 

e instrumentalizadas para a vida em sua geração. 

 Os dados produzidos e analisados a partir da análise 

documental e das entrevistas, possibilitou mapear eixos 

temáticos/programas que emergiram no decorrer do 

processo. 

 A presente proposta busca, desta forma, contribuir para 

que o professor possa desempenhar a ação pedagógica com 

maior respaldo de informações e maior compreensão do valor 

de sua intervenção para as questões que envolvam a 

alimentação escolar. 

 O presente documento está constituído de três partes, 

nas quais se explicitam os eixos temáticos a serem 

priorizados na formação, a metodologia e as estratégias de 

ensino-aprendizagem e sugestões de atividades para o 

professor. 
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II - EIXOS TEMÁTICOS/PROGRAMA  
 

1. PAPEL SOCIAL DA ESCOLA 

 

Compreender a função principal da escola na busca da 

socialização os conhecimentos historicamente construídos 

remete a uma questão: qual conhecimento e em que direção 

estamos construindo as Políticas Educacionais? Pensar no 

projeto de escola é percebê-la enquanto instituição social que 

tem nas concepções de sociedade, homem e educação os 

seus fundamentos. Ao mesmo tempo é compreender que no 

espaço escolar são tecidas relações, construído valores, 

comportamentos e atitudes, que estão fundamentados nessas 

concepções. 

 

2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL 

 

 Este eixo tem por finalidade contribuir para a 

compreensão ampliada e significativa do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (Pnae), como ação privilegiada para a 

promoção da alimentação saudável. 

  

3. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E O 

DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO 

 

 Inserção da perspectiva política da formação e atuação 

no âmbito do Pnae, articulando este as Políticas Públicas e as 

potencialidades de ampliação da luta pela garantia e proteção 

aos direitos humanos na sociedade brasileira. 

  

4. RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E O SINÔNIMO 

SAÚDE-DOENÇA 

 

 Sensibilização dos professores para a questão da 

alimentação em suas dimensões antropológicas, sociológicas, 

educativas e biológicas, buscando superar a visão tecnicista 

da alimentação escolar ancorada simplesmente na discussão 

de nutrientes e condições higiênico-sanitárias. 

 

5. PANORAMA DO PNAE 

  

 Este tema permite que os professores tenham 

conhecimentos sobre o Pnae, o seu funcionamento, a 

legislação vigente, objetivos, princípios e diretrizes. 
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6. CONTROLE SOCIAL  

 

 Este tema busca envolver o professor no Controle 

Social do Programa, de forma a discutir a participação do 

mesmo como cidadão e sua relação com o Conselho de 

Alimentação Escolar, bem como entender a co-

responsabilidade do Controle Social no Pnae.  

  

III -  METODOLOGIA  

 

A metodologia do trabalho de formação tem com princípios 

direcionadores: 

 

� Metodologias diversificadas, em que as dimensões 

inter e intra-subjetivas sejam contempladas 

(trabalhos individuais, seminários, palestras, 

dinâmicas grupais, espaços virtuais, levantamentos 

em grupos); 

� Conteúdos que possam representar o acesso a 

conhecimentos relevantes, tendo como parâmetro 

as condições sociais, as realidades de aplicação do 

que for aprendido, a motivação do sujeito que 

aprende; 

� Valorização do grupo como espaço que fortalece a 

aprendizagem, na medida em que traz as 

diferenças de idéias e saberes; 

� Estratégias problematizadoras que invistam na 

contextualização da aprendizagem, buscando-se a 

historicidade dos temas abordados e suas relações 

com a prática. 

 

Neste sentido, as estratégias descritas devem ser 

entendidas como propostas passíveis de reformulações, 

reinterpretações e re-significações, considerando as 

realidades locais. 

 
 
IV - SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

 

 

O processo de educação alimentar e nutricional exige, 

entre outros aspectos, uma reflexão contínua. Do ponto de 

vista do educador existe um grande leque de opções 

metodológicas e de possibilidades de organizar o seu 
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trabalho. Cada educador pode encontrar uma forma mais 

adequada de integrar os vários procedimentos metodológicos 

e tecnologias. Não há receitas e nem nunca haverá receitas 

prontas, pois as situações são muito diversificadas. Acho que 

o importante é que cada educador encontre o que lhe ajude a 

sentir-se bem, a comunicar-se bem, ensinar bem e ajudar que 

se aprenda melhor. A meu ver há duas coisas fundamentais: 

a primeira é o necessário estabelecimento de uma relação 

empática entre o educador e os estudantes, buscando 

mapear interesses, perspectivas, expectativas, enfim, 

conhecer quem são. A forma de se relacionar é fundamental 

para o sucesso pedagógico. A segunda é estar aberto para 

descobrir as competências dos estudantes e as contribuições 

que cada um pode dar no processo de aprendizagem. Se for 

certo que não se trata de impor um projeto fechado, é 

também certo que é necessário que as grandes diretrizes 

estejam delineadas e claras para o educador, e assim os 

caminhos de aprendizagem vão sendo construídos em cada 

etapa do modo mais rico possível. 

 Professor seguem algumas sugestões de trabalho que 

podem contribuir com seu dia a dia na escola: 

 

1. Pesquisa sobre a preferência alimentar dos 

estudantes na hora do lanche na escola: 

 

• Fazer um levantamento estatístico com toda a 

escola sobre a preferência dos estudantes quanto 

ao que comer na hora do lanche da escola, para 

promover a discussão sobre os hábitos alimentares 

dos estudantes. 

 

2. Visita ao supermercado: 

 

• Fixar conhecimentos relacionados à escolha 

compra, conservação e rotulagem de alimentos, 

através de uma visita com os alunos ao 

supermercado e depois pode-se trabalhar 

conteúdos de matemática, produção de texto, 

educação artística (montagem fictícia de um mini 

mercado). 
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3. Elaboração de rótulos de alimentos: 

 

• Discutir a importância da presença no rótulo: da 

data de validade, da lista de ingredientes, do 

registro, do modo de preparo e conservação, dentre 

outras informações. Analisar se os alimentos 

apresentam as informações obrigatórias nos 

rótulos. Essa atividade pode contribuir no trabalho 

de alfabetização inicial. 

 

4. Visita a cozinha da escola: 

 

• Conhecer melhor os cuidados que devemos ter com 

os alimentos, através de observação detalhada 

durante uma visita a cozinha da escola. 

 

5. Lixo moderno: 

 

• Conscientizar o estudante a respeito da importância 

dos cuidados com o lixo. Relacionar esta atividade 

com a compostagem, com os resíduos dos 

alimentos da escola. 

6. Aproveitamento integral dos alimentos: 

• Sugerir maneiras de se aproveitar integralmente os 

alimentos e incentivar os alunos a criarem outras 

sugestões. 

 

7. Trabalhando com a roda alimentar: 

 

• Solicitar que os alunos circulem recortem alguns 

alimentos, que constam na roda alimentar e tentem 

localizá-los no espaço correto da mesma. Você 

pode criar várias possibilidades de trabalho com 

esses alimentos recortados: pedir que formem 

pequenos textos, frases, criem problemas 

matemáticos, pesquisem sobre suas origens, 

produzam receitas relacionadas aos alimentos, 

escrevam contos relacionados a eles, entre outras 

possibilidades. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO I - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTUR ADAS 

1. A escola tem um projeto político- pedagógico? 

2. O Projeto Político Pedagógico foi discutido com a comunidade escolar? 

Quando e como? 

3. No Projeto Político Pedagógico da escola tem ações relacionadas ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar? Quais? 

4. A transversalidade é uma realidade na sua escola? Por quê? 

5. Quais as dificuldades e facilidades do Projeto Político Pedagógico? 

6. Quais os conflitos, retrocessos, aprendizagens e ensinamentos observados 

com a construção do Projeto Político Pedagógico? 

7. .O que você pensa sobre o PPP? 

8. O que você acha de se elaborar uma proposta de Educação Continuada, 

sobre Alimentação Escolar, para o professor? Quais seriam suas 

necessidades a propósito. Como seria a proposta de sua conveniência? 

9. No seu ponto de vista, os olhares dos vários segmentos escolares estão 

sendo contemplados no Projeto Político Pedagógico?  



100 

 

 

 

9.2 ANEXO II  - TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ESCLAR ECIDO 

 
 
A presente pesquisa, Educação Alimentar e Nutricional no Currículo da 

Primeira Fase (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, têm como objetivo 

diagnosticar as concepções e competências dos professores sobre educação 

alimentar e nutricional tendo em vista a educação continuada em atenção ao 

atendimento da Lei 11.947/2009. 

Para o desenvolvimento da pesquisa e atendendo aos objetivos o estudo, 

focado nos docentes, deverá incluir nos moldes de estudos de casos, a 

consideração da instituição que compõe o contexto de suas funções. Neste sentido, 

o estudo comporta três fases: a caracterização do ambiente institucional; os 

docentes e suas concepções e desafios frente ao PNAE e as considerações sobre a 

construção de um programa de educação continuada. 

  Para a concretização deste estudo será realizada, análise documental do 

Projeto Político Pedagógico da Escola, aplicação da técnica de grupo focal e 

entrevistas semi-estruturadas, que serão gravadas e posteriormente transcritas na 

integra, com Coordenadores e/ou Diretores de Escolas, cujos procedimentos 

previstos não há previsão de qualquer desconforto ou risco para os participantes da 

investigação.  

Em qualquer momento do estudo, o entrevistado poderá ter acesso aos 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas ou mesmo 

para retirar o consentimento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

O principal investigador é a Professora Doutora Maria Cecília Sonzogno, que 

orientará a mestranda Alaide Oliveira do Nascimento, discente do curso de Mestrado 

Profissionalizante em Ensino Superior em Saúde, podendo a primeira ser 

encontrada na Avenida Dona Ana Costa, 95 – Vila Mathias – Santos/SP; telefone: 13 

3232-6348 e a segunda na BR 020 km 2,5 – Quadra 01 Conj. F Casa 30, Cond. 

Império dos Nobres – Sobradinho/DF, telefone: 61 3302-2723. 

Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – CNJ 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros avaliados, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum avaliado. O participante também 



101 

 

 

 

terá direito de ser mantido informado atualizado sobre os resultados parciais da 

pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. O pesquisador compromete-se a utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, sobre a pesquisa intitulada Educação Alimentar e 

Nutricional no Currículo da Primeira Fase (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. 

Eu discuti com Alaide Oliveira do Nascimento sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

data ___/___/______  

 

______________________                                                                                                 

Assinatura do entrevistado  

 

data___/____/_____ 

 

_______________________ 

Assinatura da testemunha                                                                                                  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo.  

data______/______/_____   

 

________________________                                                         

Alaide Oliveira do Nascimento 

Responsável pelo estudo 
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9.3 ANEXO III - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUC IONAL 
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9.4 ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVER PESQUIS A 

 

 

 

Brasília-DF, 09 de julho de 2010 
 
 
 
Ao Senhor 
Marcelo Aguiar 
Secretário de Educação do Distrito Federal 

 

Senhor Secretário, 

 Como aluna do Curso de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de São Paulo, estou desenvolvendo um projeto de 
pesquisa intitulado: “Educação Continuada para o Professor do Ensino Fundamental 
– Nível I: Educação Alimentar e Nutricional”, sob orientação da Professora Dra. 
Maria Cecília Sonzogno. 

 Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal diagnosticar as 
concepções e competências dos professores sobre a Educação Alimentar e 
Nutricional tendo em vista subsidiar a construção de um programa de Educação 
Continuada em atenção aos preceitos da Lei 11.947/2009. 

 Nos moldes do estudo de caso, esta pesquisa será realizada em três 
instituições dentre as escolas de Educação integral da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal, a saber: uma da área central, outra da área periférica e uma da área 
rural.  O levantamento nestas instituições envolvera a realização de entrevistas 
semi-estruturadas, com coordenadores e diretores das escolas, assim como a 
análise documental. 

 Considerando as diversas exigências do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Unifesp/Cedess, venho solicitar a concordância de Vossa Senhoria para que possa 
realizar a referida pesquisa no Projeto Supracitado. 

  

 Atenciosamente, 

 
Alaíde oliveira do Nascimento 
Pesquisadora Responsável 

 
De Acordo, 
Em 09/07/2010 
 
 
Marcelo Aguiar 

Secretário de Educação do Distrito Federal 


