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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de monitoramento desenvolvido no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio da ótica dos atores envolvidos nesse processo. 
O referencial adotado abrangeu a discussão sobre avaliação e monitoramento e as concepções de 
monitoramento que orientam o PNAE. A metodologia envolveu a realização de pesquisa descritiva-
exploratória, com abordagem qualitativa dos dados coletados. Os resultados evidenciaram que uma 
concepção de monitoramento para o PNAE envolve o acompanhamento contínuo, com a elaboração 
de um método, planejamento de ações e definição de indicadores, capazes de mensurar os resultados 
das atividades desenvolvidas. Essa concepção é essencial para a implementação efetiva do Programa. 
A importância social e o atual estágio de amadurecimento do Programa podem ser ainda mais 
significativos com a aplicação e o fortalecimento de ferramentas de monitoramento e de avaliação 
das ações compreendidas nessa iniciativa. Dessa forma, a pesquisa procurou avançar no debate 
sobre a existência de um padrão de monitoramento, em que os dados coletados sirvam de subsídios 
para alimentar indicadores. A avaliação aparece como ferramenta vital para a melhoria da gestão de 
políticas públicas e, como tal, auxilia na produção de informações relevantes para o aprimoramento 
das ações governamentais.

ABSTRACT
This work aims towards analyzing the monitoring process of the National School Feeding Programme 
through the perspective of the stakeholders involved in its management. The adopted reference involved 
the discussion about evaluation, monitoring and its meanings, which are essential to guide the NSFP 
implementation. The methodology involved descriptive and exploratory research, with qualitative 
approach of the collected data. The results highlighted that an idea of monitoring for NSFP is closely 
related to the constant following of the activities, with a well defined method, action planning and 
indicators definition, which are capable of measuring the activities. In addition, social importance and 
the current stage of maturity of the program contribute to the strengthening of monitoring tools and 
evaluation of the actions in this initiative. Thus, the work contributes to advance in the debate on the 
existence of a standard monitoring, in which data collected is used as subsidy for feeding indicators. 
Assessment comes as a vital tool for improving management of public policies and, as such, assists in 
the production of relevant information to the improvement of governmental actions.


