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                                         RESUMO  

  
A construção do social tem início na família e sua ampliação se realiza no 

decorrer do processo educacional. Falar do social é falar de cidadania, de direitos e 
deveres que são postos e vivenciados a cada dia. Nesse processo de construção do 
social é preciso se alimentar para viver, mas não qualquer alimento. E sim uma 
alimentação promotora de saúde. Nada mais completo então do que trabalhar a 
promoção da saúde no âmbito educacional. Para isso o Brasil tem um Programa 
com mais de 55 anos: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com uma 
trajetória histórica cuja participação social tem permitido que a alimentação 
adequada seja praticada como direito da população e também na ampla vertente 
educacional que o Programa proporciona.  

O PNAE, para ser executado, conta com a participação social de 
acompanhantes e fiscalizadores do Programa. E, uma das formas que a sociedade 
tem para sinalizar a execução do PNAE são as denúncias que chegam de todo o 
país trazendo informações que não foram estudadas a fundo. Considerando esse 
cenário, as denúncias foram tomadas como objeto desta pesquisa. Assim, este 
trabalho tem como objetivo principal investigar as denúncias produzidas no escopo 
do PNAE e recebidas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação), no ano de 2008.  

Este estudo foi desenvolvido tendo por base os documentos relativos ao ano 
de 2008, identificados como “Denúncias ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar”. Fizeram parte desse corpus cartas, emails, ofícios, relatórios remetidos ao 
FNDE por cidadãos, profissionais em geral, conselhos, sindicatos e demais atores 
sociais. Adotou-se uma abordagem que permitiu quantificação, bem como análise 
qualitativa com o objetivo de dar significado às dificuldades de atendimentos à 
população escolar no que se refere à alimentação, embora o PNAE disponha de 
mecanismos de monitoramento. A análise quantitativa foi apresentada por 
frequências e porcentagens e a análise qualitativa foi evidenciada a partir dos 
documentos das denúncias que chegam ao PNAE, por meio de análise de conteúdo, 
segundo a modalidade temática.  

O Brasil, na voz dos cidadãos, reclama de problemas na alimentação escolar 
na seguinte ordem: Gestão, Alimentação, Nutricionista, Conselho de Alimentação do 
Escolar (CAE) e Instalações. A gestão inadequada reflete diretamente a falta e/ou a 
baixa qualidade da alimentação escolar. Os resultados por região mostram que a 
maior frequência de denúncias se refere à Região Nordeste, seguida pelas regiões 
Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Outro ponto que fica claro é que atores como 
nutricionistas e CAE‟s precisam ser mais amparados em termos de 
formação/capacitação, bem como nas suas estruturas de condições de trabalho.  

Um trabalho como este reflete o crescimento que a participação social vem 
alcançando no País, a ponto de se ter um retrato Brasil na ótica do detentor de 
direito do PNAE. É a sociedade representada como cidadãos denunciantes dos 
problemas vivenciados na execução do PNAE. Fica claro que, se a educação for 
colocada de maneira permanente/ continuada com todos os atores do PNAE, a 
administração pública vai ganhar com parceiros atuantes no exercício da cidadania. 
 A gestão pública tem agora disponível, tanto por Regiões como por Estados, 
informações acerca do olhar do usuário do PNAE oferecendo subsídios para ações 
futuras, uma vez que, após ter conhecimento da realidade denunciada, fica mais 
claro o caminho a seguir.  
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ABSTRACT 

The construction of social well-being begins in the family and expands through 
the educational process. When we talk about social well-being, we are talking about 
citizenship, about the rights and duties that are experienced every day. In this 
process of social well-being creation, it is necessary to eat, but not just any food – 
health-promoting food. Thus, there is nothing more basic than working for health 
promotion in the educational context. Brazil has had a program to accomplish this for 
more than 55 years: the National School Food Programme (PNAE). Over its history, 
social participation has guaranteed the right to a proper diet to the population at large 
as well as providing a wide-ranging education program  . 
 

To achieve its goals, the PNAE relies on social participation in the schools as 
a way of monitoring the program. And one of the ways society participates in the 
running of PNAE is through complaints from around the country. These complaints 
provide information which has heretofore not been thoroughly studied. These 
complaints were thus taken as the object of this research. This study aims to 
investigate allegations arising within the scope of PNAE received by the FNDE 
(National Fund for Education Development) in 2008. 
 

This study was based on documents relating to 2008, identified as 
"Complaints to the National School Food Program." Letters, e-mails, reports 
submitted to the FNDE by citizens, members of professions in general, councils, 
unions and other social actors were part of the corpus. We adopted an approach that 
allowed both quantification and qualitative analysis in order to give meaning to the 
difficulties involved in providing food service to the school population, although PNAE 
has monitoring mechanisms. The quantitative analysis was presented as frequencies 
and percentages and the qualitative analysis, which was based on the complaint 
documents arriving at PNAE, used thematic content analysis. 
 

Brazilian citizens complain about school food problems in the following order: 
management, food, the nutritionist, school food councils (CAEs) and facilities. Poor 
management is directly reflected in the absence and / or the poor quality of school 
meals. Results by region show that the highest frequency of complaints came from 
the Northeast, followed by the Southeast, North, Center-West and South.   It is also 
clear that actors such as nutritionists and CAEs need more support in terms of 
ttraining/education, as well as in the structure of their working conditions. 
 

A study like this one reflects the growth of social participation in the country, to 
the point of being a portrait of Brazil from the point of view of the PNAE stakeholder.  
Society is represented by citizens pointing out the problems involved in carrying out 
PNAE. Clearly, if the permanent/ continuing education of all PNAE stakeholders is 
emphasized, the public administration will gain active partners in the exercise of 
citizenship. 
 
         Public managers now have information from both the regional and state levels 
about the user's view of PNAE.  This can provide support for future actions, since an 
awareness of the situation being complained about makes the way forward clearer. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Seres humanos que somos viemos compor um mundo que nos completa ao 

longo da vivência. Em cada etapa concluída, aprendizados nos conduzem e 

aperfeiçoam as opções de vida e, dentro dela, trabalho, estudos, relações com o 

outro. Com uma base familiar fundamentada no respeito ao outro, à natureza e aos 

animais, em meio a uma realidade simples e rural, trago a marca do respeito que 

conduz a busca por um mundo melhor, no qual cada um de nós tem que fazer a sua 

parte.   

 Da vivência com a agricultura rural a me apaixonar pela nutrição foi um pulo. 

Assim, cursei nutrição na Universidade de Brasília (UnB), tendo fortalecido o 

princípio de que podemos promover saúde a partir de bons hábitos alimentares. 

 Ainda na UnB fui bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) para apoiar a implantação do Programa de 

Verticalização da Pequena Produção Agrícola (PROVE), com o objetivo de ajudar a 

produção de pequenos agricultores do Distrito Federal (DF) quanto ao 

processamento e comercialização de produtos, a fim de aumentar a renda desses 

cidadãos. Trata-se de um Programa que durou de 1995 a 1998, possibilitando à 

comunidade rural do DF acesso a políticas públicas de valorização da produção 

agrícola. Mesmo com todo respaldo legal, o Programa não conseguiu sobreviver à 

mudança de governo, deixando clara a dependência que as ações tinham do 

Estado. E pensar que era o “engatinhar” dos alimentos minimamente processados...  

 Concluída a graduação na instituição pública ficou o desafio de retribuir à 

sociedade a oportunidade do estudo. Persistia a inquietação que refletia a 
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preocupação com cada pessoa que compunha minha prática como nutricionista e o 

anseio de identificar minha missão profissional. 

 Veio então a oportunidade de trabalho em uma empresa de Goiás que 

abrange tanto a área de lanchonete, quanto restaurante, laticínios e indústria de 

alimentos como doces/compotas e salgados. Nesta empresa, tive a oportunidade de 

aprender que, além de um produto de qualidade, temos também que saber “ouvir” o 

cliente e nossos colaboradores. Entendi também que podemos ensinar e aprender 

com o outro à medida que praticamos a observação e o respeito. A parceria foi 

gratificante uma vez que pude acompanhar o ciclo produtivo dos alimentos até seu 

beneficiamento e venda aos clientes. 

 Voltei a Brasília onde atuei em contexto hospitalar e pude notar o lado da 

nutrição que promove a melhora do paciente, em contraponto a outra experiência de 

trabalho no varejo de alimentação, onde o comensal faz as suas escolhas, mas, nem 

sempre, com o foco de promover saúde. Também tive a oportunidade de realizar 

uma pós-graduação em Tecnologia de Alimentos na Universidade de Brasília. 

 Em 2008 compus o corpo da equipe de Coordenação Técnica de Alimentação 

e Nutrição (COTAN) junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

que integra uma autarquia do Ministério da Educação (MEC), chamada de Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

 Vivi, então, uma trajetória que me conduziu à essência do aprendizado, ao 

estudo, mas sempre aliada à prática permitindo que a visão adquirida amadurecesse 

para ajudar as pessoas a partir de como se nos apresentam. Não basta querer 

ajudar, temos que ter maturidade para isso e percepção suficiente para compartilhar 

e construir, junto com o outro, o novo. E quantas não foram as novas informações 

adquiridas acerca do alimento e seus desdobramentos!  
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Compreender que o simples ato de comer envolve todo um contexto vem com 

a prática. E esta, por ser tão variada, deixa claro que as peculiaridades em termos 

da alimentação devem ser respeitadas. O termo alimento carrega consigo um mundo 

de informações aprendidas ao longo da vida, reforçando a dinâmica ensino-

aprendizagem em todas as instâncias. 

Na história do ser humano, o alimento sempre esteve presente; a cultura dos 

povos está inscrita na alimentação. O alimento não é somente o combustível vital 

para o corpo, mas também uma ferramenta promotora de saúde e de hábitos 

alimentares. E fica também a cargo da alimentação o aprendizado e a partilha de 

informações que proporcionam aos seres humanos conhecer e experimentar novos 

alimentos. Temos na infância o período mais rico para a formação dos hábitos 

alimentares, os quais, entre outros, estão diretamente ligados à educação recebida 

tanto em casa quanto nas instituições escolares. 

 Assim como a alimentação evoluiu ao longo da história, o PNAE vem tendo 

um crescimento em sua essência. Saiu de uma postura de oferta de alimento 

complementar à necessidade calórica de estudantes para atuar como ferramenta 

promotora da educação nutricional. Percebo, então, o amadurecimento desse 

Programa em seus objetivos, conforme suas duas últimas resoluções: 

O PNAE tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos 
alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua 
permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, 
desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar (Resolução 32 de 10 
de agosto de 2006). 

O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de práticas 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 
(Resolução 38 de 16 de julho de 2009. Grifos meus).  
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Nesse processo de mais de 50 anos, muitos acontecimentos históricos 

marcaram a trajetória do PNAE. Desde Josué de Castro, na busca incessante de 

conceber a alimentação como um primeiro degrau da dignidade humana até os 

tempos atuais em que se discute a prática do PNAE como um programa social que 

instiga a participação popular. Depois do processo de descentralização e agora com 

a Lei 11947 de 2009, as diretrizes do PNAE ganham uma vertente ampliada da 

alimentação: a oferta de alimentos é uma mera ferramenta de promoção de saúde 

em sua integridade. No entanto, para que o PNAE aconteça, algumas variáveis são 

necessárias, tais como: a constituição de um CAE, a presença de um responsável 

técnico de nutrição, a compra da agricultura familiar, a proibição de alguns tipos de 

alimentos no ambiente escolar, tais como refrigerantes e sucos artificiais. Surge, 

assim, uma oportunidade ímpar de trabalhar a alimentação escolar na busca pela 

correta formação de hábitos alimentares saudáveis.  

Mas para a realização desse Programa, torna-se essencial a participação da 

sociedade em suas várias formas: desde a integração no CAE até o 

acompanhamento e a fiscalização da execução do PNAE. Nesse Programa atual, 

ocorreu uma manifestação dos direitos da população, demonstrando que o papel da 

educação tem permitido a tomada de consciência. E esta manifestação se revela em 

forma de denúncias, permitindo à sociedade e entidades governamentais envolvidas 

no Programa se manifestarem, colocando, assim, os pontos a serem melhorados.  

Tais denúncias ainda não foram avaliadas criteriosamente pela FNDE, 

provavelmente devido às demandas urgentes que chegam e exigem uma burocracia 

de documentos; são enviados e recebidos ofícios, memorandos. Mas torna-se 

instigante buscar todas as informações possíveis que as denúncias podem conter. 

Ficam as seguintes inquietações: 
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 Não há informação detalhada das denúncias no PNAE (quantas chegam, em 

que período, de onde vêm, etc.). 

 Quais os temas que mais aparecem nas denúncias? 

 Não se sabe ao certo que tipo de tratamento é dado às denúncias. 

 Ficam dúvidas se os modelos de gestão têm influência na quantidade e tema 

das denúncias. 

Surgem então, as questões de pesquisa: 

 Que denúncias ocorrem? 

 Como as denúncias se caracterizam? 

 De onde vêm as denúncias? 

 Que municípios ou regiões brasileiras apresentam maior número de 

denúncias? 

 Quem consegue denunciar? 

 Como as denúncias chegam ao PNAE? 

 Quais as sugestões de melhorias na gestão? 

Ante esse cenário, a proposta deste trabalho foi analisar as denúncias que 

chegam ao FNDE como um instrumento de avaliação do Programa para que 

medidas necessárias fossem esclarecidas, baseadas nas observações e sugestões 

dos denunciantes. Cada denúncia foi analisada como uma crítica/sugestão para 

melhorar o PNAE e, com isso, fortalecer o elo educação e saúde. 

Em época de globalização em que o empoderamento da sociedade acontece 

de maneira vertiginosa, saber ouvir e compreender o que a população em geral fala 

a respeito de um Programa social, demandado internacionalmente, é de grande 

relevância. Com a avaliação das denúncias, o FNDE poderá delinear um diagnóstico 



 7 

do comportamento do PNAE. A partir disso terá o embasamento para nortear ações 

futuras e continuar no seu processo de evolução de maneira mais coesa. 
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2  OBJETIVOS 
 
 
2.1  GERAL: 

 

Investigar as denúncias produzidas no escopo do PNAE e recebidas pelo 

FNDE no ano de 2008.  

 

2.2  ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar as denúncias quanto à região originária e natureza do conteúdo; 

 Caracterizar as regiões quanto ao número de denúncias, perfil dos 

denunciantes, presença ou não do responsável técnico do Programa 

(Nutricionista) e CAE. 

 Analisar os núcleos de significados presentes nas denúncias. 

 Levantar concepções presentes nas denúncias e sugestões de melhorias no 

PNAE. 
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3   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Falar de nutrição é falar de vida. E falar de vida nos traz a questão de direitos, 

saúde, cultura, relações sociais, política, alimento, recursos e dignidade, entre outros 

temas.  

 Para que possamos ter um desenvolvimento fetal correto até a possibilidade 

de gerar e educar outras vidas, precisamos de alimento. Devidamente utilizado, nos 

permite nascer, crescer, desenvolver, brincar, trabalhar, enfim, viver todo o ciclo de 

vida, pois temos no alimento a energia e nutrientes necessários para nos mantermos 

vivos. Muito simples e ao mesmo tempo complexo, pois, se “para viver precisamos 

comer”, necessitamos do alimento para garantir vida e saúde.  

 Nosso contexto de vida começa no útero de nossas mães e temos na família 

o primeiro convívio social. E lá está presente o alimento. Começamos a formar 

hábitos, a conhecer os alimentos de uma forma básica: para comer e ter saúde. No 

entanto, mesmo nos dias atuais, com toda gama de informações disponível, 

evidenciamos inúmeros casos de desnutrição, os quais, em geral, têm em sua base 

a má alimentação! Entram aí o acesso ao alimento e as questões sociais. Muitas são 

as ações, tanto pessoais quanto governamentais, para garantir o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). Com o uso de uma alimentação adequada, o ser 

humano chegará à fase de aprender e descobrir o mundo. E não pode ser qualquer 

alimentação, pois tem que ser saudável a fim de nos proporcionar um 

desenvolvimento correto. Tudo isso precisava estar assegurado legalmente, o que 

se deu com a promulgação da Portaria 1010 (BRASIL, 2006), que preconiza o 

DHAA. Temos aqui um marco na evolução conceitual da Segurança Alimentar e 
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Nutricional- SAN, que ainda está em construção, segundo Burity et al (2010), mas 

que possui duas dimensões: alimentar e nutricional, como pode ser visto no conceito 

a seguir: 

 A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na 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 de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BURITY et al, 2010). 

 Todo esse processo envolve a Política de SAN, onde a escola passa a ter 

papel fundamental. Afinal de contas “somos um ser social” (FREIRE, 2008)! E, 

obviamente, para aqui chegar e nos manter de maneira produtiva, deveremos estar 

bem alimentados e formados. Mais uma vez se faz presente a questão da garantia 

da alimentação que culmina em ações governamentais/sociais para que, no período 

em que a criança esteja na escola, ela tenha a garantia de alimentar-se, mas 

alimentar-se de maneira correta oportunizando aprendizados. Afinal de contas, para 

uma pessoa estar aberta ao mundo de possibilidades que o aprendizado nos dá, ela 

precisa estar nutrida. E preferencialmente bem nutrida. Buscamos na educação a 

ferramenta que nos conduz à prática correta da alimentação e das interações 

sociais. Temos na escola uma missão muito maior em relação à alimentação. Trata-

se da oportunidade de continuar a ação de formação de hábitos alimentares. E até 

mesmo de propiciar a mudança de hábitos que porventura não foram repassados 

corretamente. Aqui reside a peça chave do processo de formação social: o eu na 

figura singela da criança. Um “hd” ainda a ser preenchido.  

 Encontramos na escola a oportunidade de usar a ferramenta educação 

nutricional de maneira transversal e, assim, extrapolar para a promoção da saúde. 

Uma das maneiras de contemplar isso tudo ocorre pelo PNAE com o objetivo maior 

de garantir o DHAA, tanto na vertente de nutrir quanto na de aproveitar a infância 
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para educar/formar hábitos alimentares saudáveis. Acreditamos que esse 

aprendizado, se bem conduzido, seja capaz até de modificar hábitos alimentares 

incorretos; o tema alimentação abre a possibilidade de educar e promover saúde 

não só em crianças, mas também nas demais faixas etárias. 

 Nesse contexto, para que, na escola, as pessoas tenham uma alimentação de 

qualidade que proporcione hábitos alimentares adequados fazem-se necessárias 

algumas condições básicas, tais como: primeiro, ter o recurso para adquirir esse 

alimento, depois ter de quem comprar, onde armazenar e processá-lo. Essas etapas 

devem estar subsidiadas por informações e formações corretas que só a educação 

pode nos proporcionar. Assim, estaremos no processo de uma ação continuada que 

envolve vários atores, tais como: governantes, professores, famílias, sociedades, 

instituições, entre outros.  

No decorrer de um processo histórico de mais de 50 anos, o Brasil tem no 

PNAE uma ação que oportuniza alimentar e aprender, uma vez que não só se 

preocupa por uma escola de qualidade, como também com a alimentação, por meio 

de uma participação social constante, a fim de implementar o Programa que garanta 

alimentação e formação (BRASIL, 2009). 

A educação, com seu compromisso principal de construção da cidadania, é a 

base para o PNAE conforme atual objetivo do programa: 

[...] contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas 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” (Resolução 38 de 16 de julho de 
2009). 

 

Os alunos participantes do programa devem ter, na ação do alimento 

ofertado, o contato com todos os atores da comunidade escolar (nutricionista, 
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conselho de alimentação escolar, professores, merendeiros, etc), os quais 

contribuem direta ou indiretamente para a formação da cidadania no decorrer de 

todo o processo educacional. Nesse ambiente, faz-se a discussão de questões 

básicas relacionadas à dignidade humana, à liberdade, à igualdade e ao valor da 

existência comunitária (SEVERINO, 2008). 

Outro papel importante da escola, local de atuação do PNAE, é ser o principal 

centro de ensino-aprendizagem onde crianças e adolescentes permanecem por um 

expressivo tempo do dia, tornando-se importante na consolidação de componentes 

relacionados à saúde e nutrição (DANELON et al, 2008). 

Assim, o presente trabalho traz os conteúdos em educação que permitem 

atingir o amplo objetivo do PNAE: primeiramente falando do Programa na vertente 

do alimento que nutre para uma política e gestão, seguindo do Controle Social e 

finalizando com uma área temática maior que é a Educação Permanente para a 

Cidadania: tudo isso com o olhar no objeto das Denúncias no âmbito do Controle 

Social.  

Discutimos, a seguir, os tópicos sugeridos para aprofundamento: 
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3.1  Caminhos do PNAE como Política Pública: DO ALIMENTO QUE NUTRE PARA 

UMA POLÍTICA E GESTÃO 

 

Ao tratar de alimentos, segundo Botelho (2006), não falamos somente do ato 

de comer, mas de toda a história cultural que isso envolve, em que comer significa 

um dos prazeres da vida, deixando de ser meramente uma questão de 

sobrevivência. Mas os estudos atuais em termos de saúde e alimentação têm 

mostrado que as influências são várias na formação de hábitos alimentares, 

deixando evidentes extremos da má alimentação como a desnutrição e a obesidade 

(BOTELHO, 2006).  

São vários os fatores que influenciam o desenvolvimento dos hábitos 

alimentares, tais como: desenvolvimento de preferências, atitude dos pais, aspectos 

culturais, interfências de amigos, mídia e escola.  Sabemos que, durante a infância e 

adolescência, ocorre a maior influência ambiental sobre o crescimento físico e 

mental do desenvolvimento (BRASIL, 2007). Nessa época também acontece a 

aquisição de hábitos alimentares que podem perdurar na idade adulta, carregando 

toda uma simbologia do alimento em nossas vidas (ROMANELLI, 2006). 

Para a garantia de saúde, temos que retirar dos alimentos os nutrientes 

necessários ao desenvolvimento adequado do corpo com respeito às diferenças 

pessoais em termos de peso, altura, idade, disponibilidade de alimentos, poder 

aquisitivo, doenças e gestações (KRAUSE, 1991). 

Respeitando-se principalmente as necessidades nutricionais na infância tem-

se a oportunidade de atuar na promoção de hábitos alimentares saudáveis. Botelho 

(2006) relata que, na metade do século XX, houve ações de políticas públicas 

voltadas para a promoção da saúde, cujo componente primordial é a alimentação 
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saudável. Assim, promover hábitos alimentares saudáveis passou a fazer parte de 

diretrizes governamentais a fim de que a promoção da saúde fosse alcançada 

(BRASIL, 2005). 

Temos, atualmente, a luta para a garantia do DHAA permeando todas as 

ações governamentais e sociais, reforçada pela caminhada de Josué de Castro.  

O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em 
que a alimentação constitui-se no próprio direito à vida. Negar este direito é 
antes de mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a 
própria vida” (JOSUÉ DE CASTRO, apud BURITY et al., 2010, p 5.). 

Para tanto, tem-se então no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) um articulador entre governo e a sociedade civil. A principal 

atribuição desse órgão é assessorar o Presidente da República na formulação de 

políticas de SAN, reforçando assim todo o trabalho realizado por Josué de Castro 

(BURITY et al, 2010). 

A conquista do DHAA em vários dispositivos e princípios da Constituição 

Federal de 1988 estabelece a promoção desse direito como uma obrigação do 

Estado Brasileiro e como responsabilidade de todos nós (BURITY et al., 2010). Ficou 

também fortalecido o conceito de SAN, reafirmado na Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), lei 11.346 de 15 de setembro de 2006, que define: 

a Segurança Alimentar e Nutricional consiste na 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 de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 

Entre as medidas públicas adotadas, e no que se refere ao Direito Humano 

mais básico, direito à alimentação para homens, mulheres e crianças, temos no 

PNAE um parceiro. Há mais de 55 anos o PNAE assegura o direito à alimentação 

escolar, de forma universal, igualitária e isonômica, zelando para que o direito 
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constitucional do Estado no sentido de suplementar a alimentação seja garantido 

(FATTORI et. al, 2010).  

Esse programa contempla, aproximadamente, 47 milhões de crianças e 

adolescentes que frequentam instituições públicas e filantrópicas da educação 

básica brasileira e de comunidades indígenas e de quilombolas (BRASIL, 2000 e 

2009). Também amplia o papel da alimentação escolar como uma oportunidade de 

conteúdo didático inserido no contexto curricular. Com a diretriz atual de suprir, no 

mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos, o Programa tem a 

exigência de um Responsável Técnico, o nutricionista, sendo este um ator primordial 

para que o processo e a garantia da alimentação escolar adequada sejam 

alcançados.  

Com o desafio de ser universal, o PNAE também permitiu discussões acerca 

da importância do processo de aquisição de hábitos alimentares saudáveis na 

escola, inserindo no currículo escolar conteúdos relativos à alimentação saudável 

(BRASIL, 2009). Assim, o papel da alimentação escolar deixa de ser meramente o 

de “encher a barriga”, mas passa a ser uma ferramenta didática, tendo função 

pedagógica ao ser inserida no contexto curricular. 

Todo um amparo legal foi agrupado para a garantia do objetivo maior do 

Programa que é o de formar hábitos alimentares saudáveis e atender as 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula 

(BRASIL, 2007). Foi possível também respeitar os hábitos alimentares regionais e a 

vocação agrícola da região, desenvolvendo, assim, a economia local. Com isso, a 

garantia de aprendizagem e rendimento escolar também estará contemplada. 

Na evolução histórica desse Programa, o processo de descentralização de 

recursos, iniciado em 1994 com a Lei nº 8.913, de 12/07/1994, e consolidado em 
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1998 com a Medida Provisória (MP) nº 1.784, de 14/12/1998, permitiu um ganho da 

participação social, uma vez que o repasse dos recursos passou a ser feito 

automática e diretamente a todos os municípios e secretarias de Educação, 

permitindo assim que especificidades municipais e regionais fossem contempladas. 

Outro ganho em termos sociais foi a criação dos Conselhos de Alimentação Escolar 

– CAEs com a reedição da Medida Provisória (MP) de 1998, na qual esse Conselho 

passa a ser um órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para a 

execução do Programa. Com a sanção da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

toda a proposta do PNAE estava consolidada, podendo então conclamar a 

participação social para a plena execução do Programa (BRASIL, 2010). 

Toda a busca por atingir os objetivos do Programa de maneira legítima foi 

“coroada” com a Emenda Constitucional nº 64/2010, Capítulo II da Constituição 

Federal que traz a alimentação como um direito social (BRASIL, 2010). 

Mas o processo foi longo até chegar às atuais conquistas, como bem relata 

Pinheiro (2008), sendo que a luta pela temática de Segurança Alimentar e 

Nutricional data de meados da década de 30 com a visão para a fome e a 

desnutrição. Nessa perspectiva, todo o processo de discussão política passou da 

ação de oferta de alimentos vinculados às doações por países estrangeiros e 

consumo de alimentos industrializados na alimentação escolar até às diretrizes e 

princípios universais  do PNAE. 

Nesse período em que o PNAE teve suas reformulações, aconteceu a 

construção de uma política pública que perpassa por várias áreas, como economia, 

saúde, antropologia e sociologia.  Abarca-se, desse modo, a questão de doenças 

crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes, dentro de um 

contexto socioeconômico da população. Constatamos que ações e estudos voltados 
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à avaliação da escola como promotora de hábitos alimentares saudáveis foram 

evidenciados, conforme mostra Schmitz  et al (2008). 

Toda a discussão do PNAE como política pública tem como arcabouço a SAN 

na qual, segundo Pinheiro (2008), a partir de 1998, acontece o processo de 

formulação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). E com a 

participação da sociedade civil organizada, a PNAN é aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), tendo como eixo a promoção do DHAA. 

Temos assim o PNAE compondo a política pública de alimentação e nutrição, 

assegurada na LOSAN e que traz consigo a conquista da participação social 

presente em todo esse processo. 

Em termos de execução do PNAE, o repasse é feito com base no censo 

escolar do ano anterior e o acompanhamento e a fiscalização são praticados pela 

sociedade, por meio dos CAEs, pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI), pelo Ministério Público 

(MP) e pela Controladoria Geral da União (CGU) (BRASIL, 2009). 

Com um orçamento de R$ 3 bilhões de reais, previsto para 2010, com vistas a 

beneficiar aproximadamente 47 milhões de alunos, fica clara que a envergadura 

desse Programa contribui para uma ampla participação social, uma vez que a escola 

está composta por vários atores sociais, como mães, pais, familiares, professores e 

funcionários (BRASIL, 2009). Tem-se com isso uma manifestação significativa em 

termos de críticas por parte dos beneficiários através da sociedade como um todo. 

Para garantir a correta execução do Programa, todos os atores da sociedade são 

envolvidos e fica disponível a ferramenta das Denúncias como uma forma de relatar 

o que acontece na execução do PNAE, com base em um fluxograma próprio, 

conforme ilustrado nas figuras do Anexo 1. São várias as denúncias que chegam ao 



 20 

FNDE, autarquia que gerencia o PNAE. E a grande maioria dos conteúdos fere o 

DHAA. Assim, baseadas na Legislação do PNAE (BRASIL, 2009), várias ações são 

desenvolvidas, desde a emissão de ofícios até o monitoramento no local da 

denúncia.  

Em uma proposta mais ampla e que compartilha os anseios de Botelho 

(2006), o PNAE preocupa-se com o conceito de SAN tanto na oferta e consumo de 

alimentos quanto no conteúdo educacional. Com o objetivo de se recuperar a 

qualidade de vida expressa na saúde da população, garantindo-se alimentação 

saudável e propiciando um bom desenvolvimento mental e intelectual, ter-se-á 

condições de trabalhar em prol da saúde do cidadão através da educação nutricional 

e, consequentemente, da promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Um exemplo da preocupação do PNAE com o processo de educação está 

nas parcerias com as instituições educacionais através dos Centros Colaboradores 

de Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE), os quais serão, mais uma vez, 

mencionados nos próximos tópicos. Entendemos que eles abrem importante 

caminho do ensino-aprendizagem com o auxílio da participação social, além de 

propiciar que o apelo feito por Stolarski (2007) seja atendido.  

Maiores investimentos precisam ser efetuados em recursos humanos em 
todos os níveis: merendeiras, nutricionistas, auditores para acompanhar a 
execução do programa (PNAE) em todo o território nacional. A sociedade 
civil, por sua vez, precisa assumir o papel de acompanhamento do 
Programa. Com a superação desses e de outros limitantes, talvez seja 
possível ampliar o significado da alimentação escolar como direito, e não 
como favor (STOLARSKI, 2007). 
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3.2   CONTROLE SOCIAL 

 

Em um mundo globalizado, caracterizar o “ser social“ que somos (FREIRE, 

2008), ao estudar as formas de controle da sociedade, nos faz reforçar as premissas 

de que a educação nos empodera à participação de todos. Vale ressaltar que o 

Social está, assim, garantido nos Princípios Fundamentais contidos no Título I, 

Parágrafo único da Constituição Federal: “Todo o poder emana do povo [...]” 

(BRASIL, 2010). 

E quando se fala do social, conceitos como cidadania, Estado, sociedade e 

democracia fazem parte da formação do cidadão, a qual se dá pela educação 

caracterizando-se os espaços sociais (CANIVEZ, 1991).  

Os espaços de participação social ganham força em debates permanentes 

para se incluir a população no processo de gestão e amplia, assim, a base social e 

política (JACOBI, 2002). Com isso, criam-se novos parâmetros para a cidadania 

centrados na democratização do acesso à informação. 

Existe, segundo Jacobi (2002), a demanda participativa, mas, às vezes, o 

sistema político é incapaz de estimular a expressão dessa demanda. Há também a 

esperança da multiplicação da participação social, à medida que ocorrem 

descentralizações; estas possibilitam que os cidadãos representem papéis 

relevantes de dinamização da sociedade e promovam o exercício de um controle 

mais permanente e consistente da “coisa pública” pelos usuários.  

No Brasil, em uma reflexão sobre a cidadania, destacam-se os obstáculos à 

extensão, à cultura política tradicional e às perspectivas de transformação, o que 

implica o desafio à prática da cidadania ativa, mas também representa a 
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possibilidade de ampliação do espaço do público com o estímulo de estratégias de 

envolvimento e corresponsabilização (JACOBI, 2002). 

Toda a maneira de viver de uma sociedade resulta na cultura, tornando-se um 

guia indispensável para a vida, mas compondo o social de modo a caracterizar cada 

sociedade como única (LINTON, 1961). Esse ponto traz desafios quando as 

descentralizações acontecem, uma vez que o Brasil tem uma dimensão territorial 

que permite diferenças marcantes entre municípios e Estados; surge, então, a 

necessidade de se preparar a sociedade para o exercício do controle social 

(PEREIRA e MEDEIROS, 2005). 

No estudo da prática da cidadania na cidade de São Paulo (JACOBI, 2002) 

fica clara a vontade política de incorporar a participação da população, mas que 

pode ser desestimulada mediante a lentidão na resposta administrativa. Esse fato 

acaba por fortalecer a necessidade de avanços tanto na democratização das 

relações sociais, quanto na consolidação da cidadania ativa, pensando-se a 

participação social como um método de governo. Uma participação mais ativa da 

sociedade gira em torno do desafio de harmonizar os objetivos sociais, ambientais e 

econômicos (JACOBI, 2005), tendo no processo de educação a ferramenta 

determinante de todo esse processo.  

Parte-se dos desafios que hoje se tem na educação (RÉGNIER, 2000), na 

formação profissional e até mesmo na cidadania para a construção de um mundo 

que se quer. Conforme Sousa Santos (1996) voltar às coisas simples é um dos 

caminhos para se ter a ciência e o social de mãos dadas em prol de um mundo 

melhor. 

Podemos ir além, corroborando com Pereira (2004), que afirma a inerência do 

controle por parte do ser humano, extrapolando-o para a administração pública onde 
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faz parte das atividades da própria administração que, ao mesmo tempo, controla e 

é controlada. Nesse sentido, o controlar fica claro como o acompanhar de um 

processo para verificar se seu desenvolvimento está de acordo com o esperado. 

Assim ocorrendo, contribui-se para o sucesso das políticas públicas e, 

consequentemente, para o desenvolvimento do país. 

Falar do controle social no Brasil tem início com o marco estabelecido pela 

Constituição Federal, mas que, na prática atual, revela uma lacuna entre o controle 

social idealizado pela ordem jurídica e o efetivado pela sociedade (JÚNIOR et al, 

2006). No entanto, o avanço da cidadania ocorre no processo histórico em que a 

conquista da afirmação de direitos é resultado de lutas pelos indivíduos, grupos e 

nações. 

Nesse movimento, ao defender e garantir o controle social, as 

descentralizações têm sido marcos positivos, conforme afirma Júnior et al (2006), 

nas quais a reforma administrativa de 1995 e a reconstrução do CONSEA, em 2003, 

fortalecem a participação social. O cidadão passa a ser um ator importante como 

instrumento de controle social, juntamente com atores coletivos, em que o nível de 

conscientização reflete positiva ou negativamente; pode-se, pois, ter a prática de 

participação da sociedade brasileira como exercício democrático na formulação, 

avaliação e acompanhamento de políticas públicas. 

O empoderamento histórico do controle social é notório, mas com muitas 

conquistas ainda a serem efetivadas em termos de espaço para a promoção da 

saúde pela alimentação adequada. A participação social tem sido essencial em 

conquistas como a LOSAN, que traz as seguintes premissas: equidade, diversidade, 

sustentabilidade, soberania alimentar, direito humano a alimentação adequada, 

participação e controle social (PINHEIRO, 2008). 
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Essas referências ilustram o PNAE e objetivam que a alimentação promove 

saúde na medida em que é alcançada com a educação e a participação social. 

Desse modo, a consolidação de um CAE abre possibilidades de efetiva participação 

social, lembrando, no entanto, que a dinâmica da relação Estado/Sociedade traz 

lutas de interesses, contradições, convergências e confrontos ideológicos. Estas, por 

sua vez, compõem um caminho fértil na transformação do modelo desejado para o 

desenvolvimento do Brasil (PINHEIRO, 2008). Isto é, conquistas foram muitas, mas 

o importante é a gama de possibilidades da ação social que a educação no processo 

democrático pode alavancar. 

Compartilhando com Santos et al (2008), destacamos: 

O impacto que o processo de descentralização tem provocado no PNAE é 
bastante particular, na medida em que vem oportunizando formas diversas 
de gestão e operacionalização do programa em nível local, trazendo à tona 
demanda por novas estruturas, novas práticas político-administrativas e de 
novos atores para participação no processo. Estes novos desafios não 
estão apenas colocados para os gestores, como também para o 
desenvolvimento de processos de avaliação do programa (SANTOS et al, p. 
222, 2008). 

 

                O avanço na existência do CAE, uma vez que se quebrou a lógica nos 

programas de alimentação e nutrição, diz respeito ao público alvo (lê-se alunos) 

como sujeitos sociais e não o objeto da ação, assumindo, assim, seu papel no 

acompanhamento do Programa. 

A participação social, com os espaços conquistados, possui muitas 

ferramentas em ação, tais como: como audiências/consultas públicas; orçamento 

participativo; participação em colegiados administrativos e em conselhos setoriais de 

gestão e representações e/ou denúncias, além de pontuar a ação da imprensa na 

divulgação de informações sobre a atuação de entes governamentais (JÚNIOR et al, 

2006).  Essa ação também é confirmada em pesquisa feita pela Universidade 

Federal da BAHIA, cujos entrevistados referiam conhecer o CAE pelos meios de 
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comunicação como rádio e televisão, cumprindo-se o papel dos meios de 

comunicação em ser espaço de esclarecimentos aos cidadãos (SANTOS et al, 

2008). São os olhos uns dos outros, ou seja, dos cidadãos que atuam no processo 

de construção e controle de políticas públicas (CECCIN, 2005). 

Todo um trabalho tem sido feito pelos órgãos de controle para que a 

participação social seja realmente efetiva na prática do direito. É o que afirma Fattori 

et al (2010):  

É preciso que os agentes envolvidos no processo educaciona l- pais, 
professores, alunos, funcionários- busquem os espaços já existentes, como 
os conselhos, e tenham uma atitude participativa, utilizando a internet e 
outros meios de comunicação, cobrando e verificando, percebendo e 
denunciando as falhas que demandam atuação dos órgãos de controle 
(FATTORI et al, 2010).  

 

No desenrolar do processo educacional, o controle social tem papel 

primordial, mas desafiador, à medida que a relação entre controle e educação ainda 

não esteja tão clara para grande parte da população, como afirma Fattori et al 

(2010);  mas que, no entanto, deve ser fortalecida na dimensão do controle 

democrático nos espaços sociais (PINHEIRO, 2008). 

 Acreditamos que, no processo educacional, a construção da cidadania seja 

reforçada, permite a tomada de consciência da população em prol de seus deveres 

e direitos, exerce seu papel no controle social, previne o desperdício e o desvio de 

recursos públicos que podem vir a acontecer ante fato de que o controle público 

federal, estatal ou municipal não possa ser onipresente.No entanto, esse efetivo 

exercício da cidadania exige mudanças culturais, em que as pessoas tenham 

consciência da importância da atividade de controle e se sintam parte integrante 

desse sistema (PEREIRA e MEDEIROS, 2005). 
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3.3  EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A CIDADANIA 

  

Com a característica inata de ser social, o indivíduo, ao longo de sua jornada 

de vida, acumula vivências e as repassa ao outro. Corroborando Capra (2006), não 

há organismo individual que viva em isolamento. Vivenciamos as conexões ocultas 

da vida, e os fenômenos sociais baseiam-se numa concepção unificada da evolução 

da vida e da consciência. 

Exercer o ser social que somos começa na família nuclear e vai além de suas 

fronteiras, dando continuidade na escola que, juntamente com outras entidades, 

representa o primeiro ambiente externo de formação de personalidade dos discentes 

(FATTORI et. al, 2010). 

 Quando Paulo Freire (2008) fala de uma educação como prática da 

liberdade, temos na escola e em toda rede social as ferramentas para o aprendizado 

da vida. Na interação com o outro praticamos o nosso ser social e tomamos 

consciência das estruturas sociais. Essa interação com o outro extrapola o núcleo 

familiar quando a criança vai para a escola. Ali é um mundo que se abre para o 

processo ensino-aprendizagem onde atores sociais estão presentes para dar 

continuidade ao aprendizado iniciado na família.  

Paulo Freire (2008) fala da importância do trabalho realizado em conjunto, 

com muito diálogo, permitindo uma educação permanentemente atual e continuada, 

em que o respeito ao outro permite que o conhecimento seja compartilhado e 

multiplicado. E a escola é um espaço para essa prática multidisciplinar, onde o social 

é construído e fortalecido durante o processo histórico de cada pessoa, e os 

acréscimos de hábitos, culturas, valores são vivenciados nesse ambiente.  
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Desta maneira, aceitando a característica social dos seres humanos e 

valorizando suas relações com os outros, temos a possibilidade de a manifestação 

social se tornar uma conquista em prol dos seus direitos.  Segundo Jacobi (2005), a 

educação tem importância significativa na sustentabilidade da vida na terra e no 

desafio da participação cidadã na política social. Ao permear todo o contexto de vida 

dos atores sociais, faz com que o processo social e político construído não tenha 

uma personalidade individual e sim uma personalidade entre todos os envolvidos. 

Isto é a verdadeira construção do coletivo (CECCIN, 2005). 

 O embasamento legal para o direito à educação começa desde a Constituição 

Federal de 1988 e está presente na Lei nº 9394, de 1996 que “estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional” e, também, na Lei nº 10.172, de 2001 que 

“Aprova o Plano Nacional de Educação”, dando ênfase à educação infantil: 

Se a inteligência se forma a partir do nascimento e se há „janelas de 
oportunidade‟ na infância quando um determinado estímulo ou experiência 
exerce maior influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época 
da vida, descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial 
humano (BRASIL, 2001). 

 

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 1996, 

afirma que a formação social começa na infância: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 

Temos, então, na infância o período de maior influência da educação para a 

formação da personalidade e do desenvolvimento humano com uma abertura 

significativa para as interferências do meio social (BRASIL, 2001). Sendo a escola o 

local onde as crianças passam grande parte do seu dia, é um espaço onde se 

reforçam e se aprendem hábitos levados para a vida toda (WEISS et al, 2006). E no 
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ato de frequentar a escola tem-se também, em curto prazo, acesso ao direito social 

da educação e, a médio e longo prazos, ganhos nos direitos políticos e civis. 

Assim, lutar pela educação na infância como direito, segundo Cury (2008), é 

simplesmente inovador para um país que negou, por séculos, a seus cidadãos, o 

direito ao conhecimento. Mas o aprendizado carrega consigo, independentemente 

da garantia governamental, todo um contexto histórico-cultural, além de permitir a 

construção de modos singulares e individuais de assimilar e transformar as 

informações; há uma dinâmica existente entre o mundo cultural e o mundo interno 

de cada pessoa (BATISTA, 2004). 

          Desse ponto de vista, aprender se perpetua em todas as instâncias de nossas 

vidas, principalmente nas relações trabalhistas em um mundo globalizado. A 

profissionalização passa a ser um constante aprendizado, uma vez que ninguém fica 

impune às transformações que a globalização está a nos exigir (RÉGNIER, 2000).   

No aprender, segundo Batista (2004), encontramos possibilidades de 

transformação, tais como: poder mudar, agregar, consolidar, romper, manter 

conceitos que vão sendo (re) construídos nas interações sociais e caracterizam, 

assim, o desenvolvimento de cidadãos em uma sociedade em transformação. 

Ocorre, então, o processo ensino-aprendizagem, possibilitando conhecer e 

descobrir, aprender e ensinar. 

Tal aprendizagem tem a formação do indivíduo como base, mas abrange 

dimensões individuais e coletivas, permitindo movimentos de intervir no mundo, 

compreendendo-o e transformando-o (BATISTA, 2004). 
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A composição do social passa, então, a ter no processo ensino-aprendizagem 

uma força desencadeadora de alterações não somente nos ambientes, mas 

fundamentalmente nos outros e, por consequência, na sociedade (BATISTA, 2008). 

Segundo Ceccin (2005), temos na saúde um bom exemplo do processo de 

descentralização e disseminação da capacidade pedagógica pela educação 

permanente, em que saberes e práticas são aliados ao processo para que se tenha 

uma melhor qualidade em todo o sistema de saúde.  

 

A Educação Permanente em Saúde constitui estratégia fundamental às 
transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação 
crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente 
(CECCIN, 2005). 

 

 Extrapolando para o caso do PNAE, o processo de descentralização de 

recursos para as escolas também oportunizou a troca de conhecimentos, uma vez 

que, em 2006, através da instituição da Portaria Interministerial nº 1010 entre 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), foi estabelecido o 

papel dos CECANEs. Estes realizam parcerias com as universidades tendo por 

objetivo principal contribuir com a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN) no ambiente escolar. Assim, gerando conhecimentos, essa 

parceria traz subsídios para a tomada de decisão na esfera das políticas públicas de 

Alimentação e Nutrição, tanto nas escolas quanto na comunidade em geral, durante 

as ações de extensão (BRASIL, 2007). Assegura-se, desse modo, 

orientação/capacitação dos agentes municipais envolvidos com o PNAE, conforme 

reforça Santos et al (2008). 

 A vivência atual dos CECANEs implica, assim como na saúde (CECCIN, 

2005), a prática do ensino-aprendizagem entre todos os envolvidos no PNAE: 

trabalhadores, gestores, conselheiros, alunos, pais, mães e cuidadores, 

desencadeando um processo de construção com toda a sociedade. Forma-se então 
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uma rede em que a integração do ensino, dos serviços, da gestão e da comunidade 

escolar passa a gerar uma construção permanente e dinâmica do conhecimento. 

Para a Saúde, fica o desejo de que a aprendizagem tenha o efeito da prevalência da 

sensibilidade, a destreza em saber fazer e a fluência na atuação da prática, a 

possibilidade de desencadear uma virada de valores, em que o crescimento dos 

compromissos com a educação permanente seja posto em favor das necessidades 

sociais (CECCIN, 2005). 

 Na experiência do Sistema Único de Saúde (SUS) relatada por Ceccin (2005), 

no processo ensino-aprendizagem tem-se a reclamação por parte dos gestores da 

formação inadequada dos estudantes e até a afirmação de que os estudantes não 

são expostos às melhores aprendizagens. Esses são nós críticos que deixam clara a 

necessidade de se construírem canais de comunicação com a produção do 

conhecimento, com as gestões e com o controle social; enfim, uma busca para o 

aprendizado não mais tecnicista, mas sim com uma abordagem integral e centrada 

nas histórias de vida (CECCIN, 2005). 

 Conforme Ceccin (2005), a educação permanente colocou uma prática de 

encontros e produção do conhecimento que nos leva a aprofundar o papel do social, 

uma vez que, como coloca Paulo Freire (2008): “somos um ser social”.   
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4   METODOLOGIA 

 Para a realização deste estudo, obtivemos a aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, CEP 1701/09 de 30 de outubro 

de 2009 (Anexo 2), e permissão do FNDE pelo ofício nº 712/2009- CGPAE/ DIRAE/ 

FNDE de 09 de outubro de 2009 (Anexo 3). 

Conforme nossos objetivos, este trabalho foi desenvolvido tendo por base os 

documentos relativos ao ano de 2008, identificados como “Denúncias ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar”. Fizeram parte desse “corpus” cartas, emails, 

ofícios, relatórios remetidos ao FNDE por cidadãos, profissionais em geral, 

conselhos, sindicatos e demais atores sociais. Outro formato pelo qual as denúncias 

chegam é via jornais, nos quais se tem desde a leitura espontânea até a chegada 

dessas informações de maneira oficial (ex.: ofícios). A peculiaridade é quando uma 

denúncia acontece por telefone, sendo orientado que, após a ligação, a denúncia 

seja formalizada por qualquer meio escrito (carta, e-mail, dentre outros). 

 Adotamos uma abordagem que permitiu quantificação, bem como análise 

qualitativa com o objetivo de dar significado às dificuldades de atendimentos à 

população escolar no que se refere à alimentação, embora o PNAE disponha de 

mecanismos de monitoramento. A análise quantitativa foi apresentada por 

frequências e porcentagens, e a análise qualitativa foi evidenciada a partir dos 

documentos das denúncias que chegam ao PNAE, por meio de análise de conteúdo, 

segundo a modalidade temática (MINAYO, 2008).  

Na proposta de análise de conteúdo, a tentativa foi de ultrapassar o nível do 

senso comum e de subjetividade, buscando-se uma postura crítica frente à 

comunicação de documentos (MINAYO, 2008).  
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A partir de algumas divisões de ações propostas por Pope (2005), várias 

etapas compõem este trabalho, como se segue: 

 

4.1   AGRUPAMENTO DAS DENÚNCIAS DE 2008 EM UMA MESMA PLANILHA 

 

Como descrito anteriormente, as denúncias que chegam ao PNAE vêm de 

várias formas: ofícios, leitura espontânea de notícias e informativos de comunicação 

por parte da equipe técnica e coordenadores do PNAE, cartas, e-mails. Vêm, ainda, 

de vários atores tais como: alunos, professores, nutricionistas, conselheiros da 

alimentação escolar, pessoas que pedem anonimato, políticos, sindicados, entre 

outros. Esse é um reflexo nítido da atuação social que vem crescendo na construção 

das políticas públicas no Brasil. 

Ao chegar ao PNAE, as denúncias recebem leitura e encaminhamento por 

parte da equipe técnica, sempre referenciando as legislações vigentes. 

No intuito de organizar e facilitar a visualização, toda a documentação relativa 

às denúncias que chegou ao PNAE no ano de 2008 foi agrupada em planilhas por 

regiões administrativas. Estas permitiram uma visão do todo com os seguintes 

dados: município da denúncia, unidade federativa, denunciante, assunto, situação 

do CAE, existência ou não de nutricionista e o item de classificação conforme 

Resolução FNDE/CD Nº-32 de 10 de Agosto de 2006, vigente na época das 

denúncias- 2008. A Planilha completa encontra-se no Apêndice 1 deste trabalho, 

destacando-se o fato de que o nome dos nutricionistas foi omitido. 

Cada denúncia registrada nas planilhas do Apêndice 1 traz um resumo de seu 

conteúdo, caracterizando uma súmula, de onde foram retirados os temas e núcleos 

temáticos para este estudo. 
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Destacam-se os seguintes cuidados na composição das planilhas: 

 Retirada dos nomes dos nutricionistas, permanecendo apenas o dizer: 

“há nutricionista” ou “não há nutricionista”. 

 Diante das singularidades que compõem o CAE, foi somente 

considerado “CAE Válido” (conselheiros eleitos, empossados, mandato 

regular, documentação em dia junto ao FNDE) ou “Não Válido” (não 

ocorrência de algum dos itens anteriores, com denominações 

específicas para o FNDE como o termo diligenciado). 

 Algumas denúncias foram desconsideradas neste trabalho porque não 

eram para o PNAE, faltavam dados ou eram de escolas não atendidas 

pelo Programa ou não traziam a súmula (o que foi destacado no 

assunto) da denúncia. Estão nas planilhas do Apêndice 1 com o dizer 

“Não usada neste estudo” na coluna reservada para a numeração das 

denúncias. 

 Não foram analisadas datas uma vez que nem todas as denúncias 

contêm esta informação. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS A PARTIR DO DOCUMENTO 

RESOLUÇÃO FNDE/CD/Nº 32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006 

 

Mediante as planilhas completas por região (Apêndice 1), cada denúncia foi 

classificada segundo os princípios contidos na Resolução FNDE/CD/Nº -32 de 10 de 

agosto de 2006, a partir da coluna denominada “Ferindo a Resolução”. 

A informação inicial de qual item da Resolução 32 a denúncia fazia referência 

foi caracterizada pelos técnicos do FNDE.  
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Para este estudo foi feita uma nova classificação após uma releitura tanto das 

denúncias quanto da categorização proposta com a Resolução nº 32 de 2006, 

compondo assim os quadros do Apêndice 2 que contemplam a súmula das 

denúncias e o capítulo da Resolução 32 a que se refere.  

Segue-se um resumo dos assuntos contemplados em cada capítulo da 

Resolução 32. 

Categorização elaborada a partir da Resolução 32 de 2006: uma síntese. 

Cap. I: Princípios e Diretrizes do PNAE 

 Alimentação escolar gratuita  x Ausência de AE (alimentação escolar) 

 Respeito aos hábitos alimentares 

 Acesso ao alimento de forma igualitária 

 Educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem - Alimento e nutrição - temas transversais 

 Desenvolvimento sustentável... aquisição de gêneros alimentícios... em 

âmbito local  - Alimento local 

Cap. II: Objetivos e Clientela do Programa 

 Atender às necessidades nutricionais dos alunos 

 Formar hábitos alimentares saudáveis 

 Atender os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas 

do ensino fundamental das redes federal, estadual, do distrito Federal 

e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas 

remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira (INEP), no anterior ao atendimento [...] 

Expecionalmente, poderão ser computados [...] os alunos das escolas 

qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas 

Cap. III: Problemas relacionados aos participantes do Programa 

 Esse conteúdo não foi aqui considerado por estar contemplado em 

outros capítulos. 

Cap. IV: Formas de Gestão 

 Problemas relacionados ao processo licitatório 

 Superfaturamento 

 Desvio de recursos 

 Desvio de alimentos 

 Todo acompanhamento e execução são de responsabilidade do CAE 

(estadual ou municipal) 

 Problemas relativos à transferência de recursos (desvio, atraso) 

 Garantia de infraestrutura e documentação para o exercício das 

funções do CAE 

Cap. V: Cardápio da AE 

 Existência de nutricionista 

 Hábitos alimentares saudáveis respeitando-se localidade e etnia 

 Prioridade de alimentos in natura 

Cap. VI: Controle de Qualidade do Programa 

 Alimentos saudáveis (observando-se as legislações de alimentos) 
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 Boas condições de higiene, transporte, estocagem e preparo/manuseio 

até o consumo pelos alunos 

 Aplicação de teste de aceitabilidade para alimentos atípicos ao hábito 

alimentar local ou quaisquer outras alterações inovadoras 

Cap. VII: Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

 Problemas na composição e atribuições do CAE 

 FNDE precisa ter conhecimento do CAE 

Cap. VIII: Transferência, operacionalização e movimentação dos recursos 

financeiros 

 Problemas de recursos financeiros que impedem/dificultam a gestão 

(má administração dos recursos) 

 Sobra de recursos 

 Utilização dos recursos sem ser com gêneros alimentícios 

 Não divulgação de documentação e recursos para a comunidade 

Cap. IX: Prestação de Contas relativa aos recursos financeiros 

Cap. X: Fiscalização da Execução do Programa 

 Compete ao FNDE, ao órgão de controle interno do Poder Executivo, 

ao Tribunal de Contas da União (TCU) e do CAE 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS EM NÚCLEOS DE SIGNIFICADO 

O intenso trabalho com as denúncias e a Resolução 32 de 2006 permitiu um 

agrupamento em cinco Núcleos de Significados, uma vez que a referida Resolução 
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apresenta capítulos com descrições bem semelhantes. Esse fato pode ser 

visualizado no Apêndice 2. 

No quadro 1 a seguir tem-se um compacto da caracterização dos capítulos da 

Resolução 32 em Núcleos de Significados. 

Quadro 1: Capítulos da Resolução FNDE/CD/Nº 32 de 10 de agosto de 2006 agrupados em Núcleos 

de Significados    

Capítulos da Resolução 
Núcleos de Significado 

Ausência de AE; Irregularidade (baixa quantidade, baixa frequência); Baixa 

qualidade (Cap I) 

Alimentação 

Problemas com a clientela do Programa (Cap II) 

A alimentação não vai para o aluno e nem acontece nos 200 dias letivos 

Gestão 

Problemas na gestão (licitação, desvio de recursos ou alimentos, 

superfaturamento - Cap IV) 

Gestão 

Problemas c/ nutricionista e cardápio (Cap V) 

Presença ou ausência do profissional 

Não cumprimento de suas funções 

Cardápio inadequado (pouca variedade, presença de alimentos pouco 

saudáveis) 

Nutricionista 

Problemas no controle de Qualidade da alimentação (Cap VI) 
Alimentação 

 

Problemas no controle de Qualidade referente às instalações (Cap VI) 

Ausência de refeitórios, utensílios e estrutura para armazenagem, 

produção e distribuição da alimentação escolar 

Instalações 

Problemas com o CAE (Cap VII) 

Não cumpre adequadamente suas atribuições 

Impedido pela gestão de cumprir com suas obrigações 

CAE 

Problemas na transferência, operacionalização e movimentação dos 

recursos financeiros (Cap VIII) 

Gestão  

Problemas na Prestação de Contas (IX) 
Gestão 

Problemas na Fiscalização da Execução do Programa (X) 
Gestão 
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o A categoria III, que fala dos participantes do Programa em geral, 

não foi usada por estar mais especificada nos outros capítulos 

da Resolução.  

Tais núcleos de significados foram utilizados para o aprofundamento e 

apresentação dos dados de todas as regiões Brasileiras, o que permitiu a análise 

pretendida por este estudo. 

Assim, após um longo caminho de contato com as denúncias, os núcleos de 

significados obtidos puderam mostrar de maneira mais clara os assuntos 

denunciados. 

4.4 QUANTIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS A PARTIR DOS NÚCLEOS DE 

SIGNIFICADO 

 Após a análise qualitativa em que as denúncias foram agrupadas em Núcleos 

de Significado, foi feita a etapa quantitativa do trabalho. Nessa etapa, as denúncias 

foram quantificadas em termos do número/frequência total Brasil, por regiões 

administrativas e depois por Estados. Em seguida, contabilizaram-se as denúncias 

por núcleos de significado a que pertenciam. Destaca-se, pois, que uma mesma 

denúncia contemplou mais de um núcleo de significado, conforme ilustrado no 

Apêndice 2. 

 Um destaque foi dado para a contabilização de denúncias e presença ou não 

do nutricionista, bem como se naquela denúncia o CAE estava válido ou não; esse 

fato permitiu analisar a atuação social no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar.  

 A parte quantitativa foi feita por análise simples de frequência no programa 

Excel, com parceria de estatístico para produção de figuras com gráficos e das 

tabelas e quadros.   
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5   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  ANÁLISES BRASIL DO TOTAL DE DENÚNCIAS, PRESENÇA OU NÃO DO 

NUTRICIONISTA E DO CAE 

Trabalhar com documentos relativos à avaliação de um Programa da 

envergadura do PNAE é desafiador, pois a oferta de dados a serem interpretados 

reforça a necessidade de maior aprofundamento, propiciando análises minuciosas 

futuras.  

Um ponto falho para todo o estudo foi a falta de referências científicas 

relativas à avaliação do PNAE. A grande maioria de informações foi encontrada nos 

sites das instituições fiscalizadoras, como CGU e TCU, fato que ressalta a 

importância deste trabalho. 

Para realizar a análise das denúncias conforme objetivo deste estudo, 

iniciamos por uma apresentação geral dos dados por região, conforme Tabela 1, 

também ilustrada na Figura 1.1. Fica evidente então a Região Nordeste com a maior 

frequência de denúncias de todas as regiões, com 54% do total deste estudo. No 

outro extremo, temos a Região Sul com apenas 3% do total de denúncias.  

Esses dados nos remetem às informações trazidas pela CGU (disponível no 

site www.cgu.gov.br) em seus sorteios públicos números 23º ao 25º para o exercício 

de 2007, em que a Região Nordeste se destaca como a que apresenta maiores 

problemas no âmbito do PNAE. Cabem aqui a observação e alguns 

questionamentos futuros sobre a região nordeste: área territorial, número grande de 

estados, índice de alfabetização, índice de desenvolvimento econômico e social, 

entre outros. Tais dados nos desafiam a concentrar esforços nessa região brasileira.  
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Tabela 1- Frequências absolutas e relativas do número de denúncias segundo as regiões, a 

existência ou não do CAE e do nutricionista. 

Regiões 
Nº de 

denúncias 

Existência de CAE Existência de nutricionista 

Sim Não Sim Não 

Nordeste 96 (54%) 43 (24%) 53 (29%) 69 (39%) 27 (15%) 

Sudeste 38 (21%) 19 (11%) 19 (11%) 31 (17%) 7 (4%) 

Norte 24 (13%) 12 (7%) 12 (7%) 17 (9%) 7 (4%) 

Centro-oeste 16 (9%) 8 (4%) 8 (4%) 13 (7%) 3 (2%) 

Sul 5 (3%) 1 (1%) 4 (2%) 5 (3%) 0 (0%) 

Total 179 (100%) 83 (47%) 96 (53%) 135 (75%) 44 (25%) 
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Figura 1.1   Frequência de denúncias segundo as regiões, remetidas ao PNAE, Brasil, 2008. 
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Figura 1.2   Frequência da existência do CAE segundo as regiões, remetidas ao PNAE, Brasil, 2008 

  

Em termos da presença/ausência do CAE, ilustrado na Figura 1.2, 

coincidentemente, a Região que mais apresenta denúncias (Nordeste com 54%) é a 

que tem a maior frequência de ausência do CAE, com 29%. Esse dado lembra-nos 

assim da importância da participação social efetiva para o controle das ações e 

Programas públicos conforme afirmado pela CGU em seus sorteios públicos de 

2007: 

 
 Na distribuição regional das ocorrências, observa-se a necessidade de 
intensificação de ações voltadas ao fortalecimento institucional dos 
Conselhos (sorteios públicos CGU 23º ao 25º de 2007, disponível no site 
www.cgu.gov.br).  

 

 A atuação do CAE é a forma mais presente da participação social no PNAE, 

mas, segundo Pereira (2004), em linhas gerais, há um elevado grau de 

desconhecimento da comunidade escolar acerca das atribuições do CAE. Esse fato 

é também compartilhado por Santos et al (2008) em estudo realizado no Estado da 

Bahia revelando que na capital baiana, Salvador, 78% das escolas entrevistadas 

referiram não ter conhecimento da existência do CAE. Foi observado ainda 

despreparo dos membros do Conselho para o desempenho previsto, trazendo, 

http://www.cgu.gov.br/
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assim, inquietações pertinentes à divulgação e à formação em uma faixa territorial 

tão grande.  

 Já as demais regiões brasileiras apresentam similaridade em termos da 

frequência de CAE válido. 

 Reforçamos aqui a preocupação trazida por estudos e relatórios feitos por 

técnicos do TCU e da CGU, mostrando que o desconhecimento da sociedade em 

geral a respeito da presença e das atribuições do CAE deve ser um ponto de 

concentração de formações/ capacitações por parte do FNDE e dos demais órgãos 

de controle. Esse fato já tem ocorrido com as parcerias com as Universidades 

Federais no formato do CECANE e deve ser mantido, fortalecido e ampliado.  A esse 

respeito, afirma Pereira (2004): 

 Conclui-se pela necessidade de fortalecer o controle social, assinalando 
que também cabe ao TCU o importante papel de auxiliar os conselhos de 
acompanhamento e controle social no exercício de suas funções, 
principalmente por meio de ações de capacitação e disseminação de 
informações, a exemplo de cartilhas destinadas aos CAEs, com vistas a unir 
esforços para assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos em 
prol de toda a sociedade. (PEREIRA, 2004, p. 03). 

 

Pereira (2004) também discute a importância e o desafio que a 

descentralização de 1993 representou para o PNAE, dada a necessidade de 

intensificar os mecanismos de acompanhamento e controle da utilização dos 

recursos. Para isso, os CAEs, em 2000, passaram a assumir a responsabilidade 

pela análise da prestação de contas elaborada pela Entidade Executora e pelo envio 

ao FNDE do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira, com 

emissão de parecer conclusivo acerca da regularidade da aplicação dos recursos 

relativos ao PNAE, transformando-se, assim, no mais importante ponto de controle 

da execução do Programa. 

Essa descentralização acarretou dificuldades no acompanhamento e 

fiscalização da gestão dos recursos públicos pelos órgãos de controle, dadas as 
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dimensões continentais do país que possui 5564 municípios, implicando assim uma 

maior participação da sociedade. Essa sociedade, considerada por Pereira (2004) 

como um mecanismo de controle, é composta por diversos grupos sociais, os quais 

tendem a se organizar para defender interesses particulares, corporativos ou para 

agir em nome do interesse público. 

Pereira (2004) também afirma que não há ainda no Brasil uma cultura de 

participação da sociedade em assuntos afetos à atuação do Estado, sendo que a 

simples previsão formal de um controle social, por si só, não tem garantido sua 

efetividade. Mas este estudo nos permite afirmar que o controle social tem 

conquistado voz e vez uma dado que, no levantamento dos denunciantes acerca de 

problemas sobre o PNAE, o maior número é de cidadãos anônimos que entendem 

as denúncias como uma forma de participação no controle da Administração Pública.  

Há esperança, outrossim, no reforço de que o caminho está indicar maior 

investimento em formações/capacitações que os órgãos de controle em parceria 

estão tentando fazer, permitindo o despertar e o praticar da cidadania. Entretanto, o 

envolvimento da sociedade no controle da execução das ações governamentais 

necessita do efetivo exercício da cidadania. Esse envolvimento exige mudanças 

culturais e consciência das pessoas acerca da importância da participação social o 

que, certamente, as fará sentirem-se parte integrante desse sistema.  

Não se trata, aqui, de transferir para a comunidade toda a responsabilidade 
sobre o controle dos gastos públicos, mas, sim, de transformá-la em aliada, 
de somar esforços para evitar desvios e malversação dos recursos públicos 
(PEREIRA e MEDEIROS, 2005, p. 52). 

 

 Em suma, fica claro que a evolução histórica da participação social no PNAE, 

torna-se mais efetiva e desafiadora com a descentralização, permitindo e 

necessitando de uma maior atuação cidadã na Administração Pública. Esse fato, 
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sem dúvida, exige maior empenho dos órgãos de controle na formação/ capacitação 

da sociedade, o que este trabalho revela já estar acontecendo, na medida em que o 

número de denúncias é grande; no entanto, acreditamos que, se a formação/ 

capacitação for maior, também teremos um número crescente de denúncias. 
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Figura 1.3   Frequência da existência do nutricionista segundo as regiões, remetidas ao PNAE, Brasil, 

2008 

 

Nos dados relativos à existência ou não de nutricionista, conforme figura 1.3, 

é nítido o espaço que esse profissional conquistou no PNAE, sendo sua frequência 

sempre alta em todas as regiões brasileiras; destaca-se a Região Sul onde a 

presença do nutricionista é de 100% e também é a região brasileira com o menor 

número de denúncias. Outro destaque é a frequência similar de denúncias Brasil 

(Figura 1.1) com a presença de nutricionistas (Figura 1.3), mostrando que a região 

que mais tem denúncias também é a que tem maior presença desse profissional. 

Esse dado nos induz a grande preocupação relativa à formação desse profissional 

para atuar no PNAE. Uma vez sendo o nutricionista o responsável técnico (RT) pelo 

Programa, faz-se importante que seja bem formado para o PNAE, a fim de atuar de 

maneira diferenciada e intensa. 
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Outros pontos levantados referem-se à questão de distâncias entre os 

municípios, carga horária, condições precárias de trabalho. Vale lembrar que os 

nutricionistas também estão no rol de denunciantes, uma vez que se veem imbuídos 

da função de responsabilidade técnica, mas sem a devida valorização que pode 

ocorrer pela baixa remuneração e pelos fatores citados anteriormente levando-os a 

atuações em mais de um município e de maneira precária. 

O contato com as denúncias mostra-nos que há momentos em que o próprio 

nutricionista se vê premido a denunciar a ausência desse profissional no município, 

vez que isto refle em suas próprias atribuições como, por exemplo: ausência de 

cardápios ou alimentação de baixa qualidade, não-atendimento aos requisitos das 

Resoluções tanto do PNAE quanto do Conselho Federal de Nutrição (CFN). 

Vale reforçar a necessidade de formação/capacitação mais especializada 

desses profissionais para atuarem no PNAE, lembrando também o que foi colocado 

no referencial teórico deste trabalho, ou seja, a oportunidade ímpar que o ambiente 

escolar tem na formação de hábitos alimentares e o fato de o nutricionista, em 

parceria com toda a comunidade escolar, ter a possibilidade dessa atuação. 

Um destaque são as parcerias dos órgãos de controle e também com os 

centros de ensino. Nessa direção, o PNAE tem buscado efetivar de maneira intensa 

os CECANE‟s. Com este estudo, tivemos a oportunidade de retratar o Brasil, 

identificar ações futuras orientadas à luz do olhar do usuário que tem, nas 

denúncias, uma das formas de se fazer presente no controle social de um Programa 

com tamanha envergadura. O investimento na educação permanente de atores 

como os conselheiros e os nutricionistas fica claro neste estudo, reforçando que o 

exercício da cidadania é possível e deve ser incentivado e valorizado. 
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5.2  ANÁLISES BRASIL E ESTADOS PELOS NÚCLEOS DE SIGNIFICADOS 

 

Quando apresentamos as tabelas com os núcleos de significado por Região, 

destaca-se a frequência maior de denúncias sobre gestão para todas as regiões 

brasileiras. À exceção da Região Norte, onde gestão e alimentação apresentam os 

maiores problemas, vale lembrar que uma mesma denúncia pode ter ou pode se 

enquadrar em mais de um núcleo de significado, conforme mostra o Apêndice 2. 

 

Tabela 2   Frequência das denúncias segundo os núcleos de significado nas regiões 
 

Núcleos de 
significado 

Nordeste Sudeste Norte Centro-Oste Sul Total 

Gestão 67 (44%) 27 (42%) 14 (39%) 12 (38%) 6 (75%) 126 (43%) 

Alimentação 42 (27%) 12 (19%) 14 (39%) 11 (34%) 2 (25%) 81 (28%) 

Nutricionista 20 (13%) 20 (31%) 3 (8%) 5 (16%) 0 (0%) 48 (16%) 

CAE 17 (11%) 4 (6%) 3 (8%) 4 (13%) 0 (0%) 28 (10%) 

Instalações 7 (5%) 1 (2%) 2(6%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (3%) 

Total 153 (100%) 64 (100%) 36 (100%) 32 (100%) 8 (100%) 293 (100%) 

 

Atenção: Importante ressaltar que são 179 denúncias classificadas em mais de um núcleo de 

significado por isso totalizaram 293 infrações.  
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Figura 2.1   Frequência de denúncias por núcleos de significado Brasil, 2008. 
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 Conforme sorteios da CGU (www.cgu.gov.br, dados de 2006), problemas de 

gestão no PNAE chegam até 55,28%, mostrando-se por meio de processos 

licitatórios/pagamentos. No presente trabalho, o percentual de 43% para um retrato 

Brasil nos traz informações acerca de problemas, tais como: licitação, desvio de 

recursos ou alimentos, superfaturamento, operacionalização e movimentação dos 

recursos financeiros de maneira incorreta, assim como na prestação de contas, 

culminando no não-atendimento à clientela do PNAE, que são os alunos, 

submetidos à ausência ou irregularidade da alimentação. Outras informações 

referem-se, ainda, a baixa quantidade e qualidade da alimentação escolar, o que 

está representado pelo núcleo de significado alimentação. 

 Constatamos também casos complicados de gestão errada, nos quais 

alimentos adquiridos com os recursos do PNAE são oferecidos não para alunos, 

além de problemas como os que têm sido colocados nos meios de comunicação e 

no site da CGU (www.cgu.gov.br): há municípios comprando cerveja e fogos de 

artifício com os recursos da alimentação escolar, sem contar que quilos de frango 

comprados não foram utilizados na alimentação dos alunos. Reportagens mais 

recentes trazem dados, como: “em 2010, 15 ex-prefeitos já foram condenados pelo 

TCU por irregularidades na merenda escolar” (site www.uol.com.br), “Polícia Federal 

prende sete suspeitos de desvio de merenda escolar” (site: www1.folha.uol.com.br). 

Dessa forma, Stolarski e Castro (2007) assim afirmam: 

O lado mais cruel visualizado pelas auditorias da CGU é que, enquanto 
prefeituras desviam recursos, várias escolas não oferecem alimentação 
para seus escolares por um período de 2 a 4 meses (STOLARSKI e 
CASTRO, 2007,p. 47). 

 

 Fica claro que esforços precisam ser envidados na formação/ capacitação da 

comunidade escolar, em especial dos conselheiros do CAE e dos nutricionistas em 

http://www.cgu.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/
http://www.uol.com.br/
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termos da gestão do PNAE, uma vez que desempenham papéis primordiais na 

execução do Programa. 

 Uma proposta de prêmio foi criada para que situações de irregularidades no 

PNAE fossem minimizadas, como é o caso do Prêmio Gestor Eficiente da Merenda 

Escolar. Uma das justificativas para essa iniciativa é a de que, nos últimos anos, não 

faltaram casos que comprovassem a existência de uma situação frágil do PNAE, 

seja por denúncias recorrentes de desvio de dinheiro, seja pela constatação da falta 

de comida nas escolas, ao longo de meses ou, ainda, pelo fornecimento de 

alimentação escolar escassa e pobre em nutrientes (disponível em 

www.acaofomezero.gov.br).  

 Em relação aos núcleos de significado por região, percebemos, pelos 

gráficos, que o retrato Brasil é similar às regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e 

Sul (ver Figuras 2.2 a 2.5), nos quais aparecem gestão e alimentação como os mais 

frequentes problemas. 
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Figura 2.2   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Nordeste 

 

http://www.acaofomezero.gov.br/
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Figura 2.3   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Norte 
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Figura 2.4   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Centro-Oeste 
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Figura 2.5 - Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Sul 
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Figura 2.6   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Sudeste 

 

 Já na região Sudeste a dinâmica muda, ficando claro na figura 2.6 que, 

depois de gestão, o maior problema na região tem a ver com os nutricionistas, 

trazendo alguns questionamentos, como: a formação desse profissional tem 

embasado as questões do PNAE permitindo sua atuação satisfatória? Ou ainda: o 

nutricionista está também desempenhando o seu papel de conscientizar a 

população fazendo dela seu portavoz? 
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Problemas de gestão (43%) e alimentação (28%) acontecem de maneira 

intensa nos relatos dos denunciantes que englobam cidadãos que pedem 

anonimato, mas também por parte de nutricionistas, conselheiros, sindicatos em 

geral, professores e demais funcionários da comunidade escolar, entre outros, 

conforme ilustrado no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2   Relação total de denunciantes Brasil, 2008. 

Núcleo de Significado Denunciante 

Gestão 

Cidadãos/ Anônimos 
Conselheiros do CAE 

Sindicatos e Conselhos em geral 
Políticos em geral e Funcionários da prefeitura 

Professores e Funcionários da escola 
Pais e Alunos 
Nutricionistas 

Jornais 
Entidades Não Governamentais 

Órgãos de controle como Ministério público, CGU, TCU e Polícia Federal 
Empresas de alimentos 

Alimentação 

Cidadãos/ Anônimos 
Conselheiros do CAE 

Sindicatos e Conselhos em geral 
Políticos em geral e Funcionários da prefeitura 

Professores e Funcionários da escola 
Pais e Alunos 
Nutricionistas 

Jornais 
Órgãos de controle como Ministério público, CGU, TCU e Polícia Federal 

Empresas de alimentos 

Nutricionista 

Cidadãos/ Anônimos 
Conselheiros do CAE 

Sindicatos e Conselhos em geral 
Políticos em geral e Funcionários da prefeitura 

Professores e Funcionários da escola 
Pais e Alunos 
Nutricionistas 

CAE 

Cidadãos/ Anônimos 
Conselheiros do CAE 

Sindicatos e Conselhos em geral 
Alunos 

Nutricionistas 

Instalações 

Conselheiros do CAE 
Sindicatos e Conselhos em geral 

Nutricionistas 
Órgãos de controle como Ministério público, CGU, TCU e Polícia Federal 
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 Algumas análises podem ser feitas em relação aos denunciantes, 

principalmente quando se observa o número menor de variações para as denúncias 

de instalações: o que mais pesa é a falta do alimento e não como ele está guardado 

ou se há condições para ele ser bem processado ou distribuído. É o caso, por 

exemplo, de escolas em que os alunos comem de pé e com utensílios impróprios, 

conforme resultados de fiscalizações feitas pelo TCU (PEREIRA, 2004).  

 Um ponto que os problemas com gestão trazem à tona é a necessidade de 

formação/ capacitação mais específica para o CAE, nutricionistas e demais atores 

do PNAE nos municípios e Estados, a fim de que possam exercer o controle social 

com informações técnicas suficientes. Esse fato deve acontecer permanentemente, 

uma vez que, segundo Breder (2006), a mudança na composição dos conselhos 

exige treinamentos periódicos. 

 Como tentativa de aumentar os mecanismos de controle temos na 

descentralização de recursos a oportunidade de participação social, mas de maneira 

desafiadora, dadas as dimensões territoriais do Brasil, e também com a 

preocupação de que se não houver o controle por parte da sociedade, o desperdício 

ou inadequação no uso de recursos públicos pode acontecer por desvio, no caso de 

haver má fé por parte dos administradores (PEREIRA, 2004 e SANTOS et al, 2008).   

 Problemas com gestão e alimentação são confirmados de acordo com o site 

da CGU para o 23º ao 25º Sorteios Públicos para fiscalização em 2007 que mostra o 

seguinte: “Na grande maioria das escolas em que faltou merenda, o motivo foi a falta 

de alimentos devido impropriedades e irregularidades no processo licitatório” (site: 

www.cgu.gov.br). 

 Concordando com Parente (2006), este estudo mostrou que, com uma 

característica multifacetada, as denúncias já trazem uma visão da participação 

http://www.cgu.gov.br/
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social; mostram que o esforço na busca pelo Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA), que tanto Leal (2007), quanto Pinheiro (2008) colocam na 

dimensão escolar, vem sendo obtido com o fortalecimento do controle democrático 

nos espaços sociais.  

Esse ponto é ilustrado pelo caminho em que as denúncias chegam ao FNDE, 

conforme visto nas planilhas do Apêndice 1: cartas, telefonemas, e-mails, bilhetes, 

ofícios, jornais escritos, abaixo-assinados. Como se trata de informações vindas da 

própria autarquia fica a suposição de que o FNDE aceita as várias formas de 

manifestação social e reforça a importância que os órgãos públicos têm dado à 

cidadania ativa.  

 

5.3   ANÁLISES POR ESTADOS DE CADA REGIÃO BRASILEIRA 

 

A seguir fazemos uma apresentação e análise dos dados por Regiões 

Brasileiras e seus respectivos Estados de acordo com os cinco núcleos de 

significados adotados neste estudo. Correlacionamos, pois, a quantidade de 

denúncias por cada núcleo de significado com a quantidade de nutricionistas e CAE 

válido.  

Uma riqueza de dados está aqui colocada, o que permitirá estudos futuros 

com outras correlações e análises em termos de área territorial, número de Estados 

em cada Região brasileira, bem como o número de habitantes e índices econômicos 

e educacionais. 

Nas figuras apresentadas podemos perceber a amplitude da interferência de 

características culturais e regionais na execução de políticas públicas, o que é 

reforçado nas informações do TCU (1999) sobre a existência de variações de como 
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cada município ou Estado encara e executa o PNAE. Um gerenciamento complexo, 

segundo Stolarski e Castro (2007), também por estar envolvidos no processo União, 

Estados, Municípios, Conselhos de Alimentação Escolar e estabelecimentos de 

ensino, além das características regionais e da diversidade referentes à clientela, à 

infraestrutura e aos hábitos alimentares. 

Necessário se faz, então, ressaltar a importância da permissão do trabalho 

com as informações das denúncias que chegam ao PNAE, caracterizando assim 

uma forma de avaliação do Programa, em concordância com o que Stolarski e 

Castro (2007) afirmam: 

 

Pode-se definir avaliação como o mecanismo de análise mais adequado 
para verificar a forma de implementação de determinada política, uma vez 
que constata a distância entre os resultados almejados e os obtidos 
(STOLARSKI e CASTRO, 2007, p.34). 

 

 

 

5.3.1   NORDESTE 

 

Tabela 3: Relações de Denúncias por Unidade Federativa ano 2008 – Região Nordeste 

Região Nordeste Nº Denúncias 

Bahia (BA) 25 (26%) 

Sergipe (SE) 23 (24%) 

Maranhão (MA) 12 (13%) 

Pernambuco (PE) 10 (11%) 

Alagoas (AL) 8 (8%) 

Piauí (PI) 6 (6%) 

Ceará (CE) 5 (5%) 

Paraíba (PB) 4 (4%) 

Rio Grande do Norte (RN) 3 (3%) 

TOTAL 96 (100%) 
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Figura 3.1  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Nordeste.  
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Figura 3.2   Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Nordeste.  

 
 

9 9 

5 

3 3 
2 2 

1 1 
2 

1 

2 

0 0 0 
0 

3 

6 

9 

12 

15 

Gestão Alimentação Nutricionista CAE Instalações 

Pernambuco 

Denúncias CAE Nutricionista 

5 5 

2 
3 

2 
1 

4 4 

1 

3 3 

1 
0 0 0 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

Gestão Alimentação Nutricionista CAE Instalações 

Alagoas 

Denúncias CAE Nutricionista 

3 3 

1 
2 2 

1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

Gestão Alimentação Nutricionista CAE Instalações 

Piauí 

Denúncias CAE Nutricionista 



 59 

 

 

 
Figura 3.3   Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Nordeste.  
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Uma observação nos Estados da Região Nordeste mostra que, para o núcleo 

de significado de gestão, a presença do CAE acontece mais do que a presença do 

nutricionista. Esses dados nos indicam a falta que o nutricionista faz na atuação 

junto ao PNAE, bem como quão necessário é o investimento na formação desses 

profissionais e dos conselheiros.  Outros questionamentos aparecem, como: quais 

os motivos que levam à pouca presença dos nutricionistas no Programa? Seria baixa 

remuneração, precárias condições de trabalho, pouca valorização?  

Para o núcleo de significado de alimentação observamos também que há 

mais a presença do CAE em relação à do nutricionista, com exceção dos Estados do 

Rio Grande do Norte e da Paraíba, podendo indicar que os problemas seriam 

minimizados se a presença do nutricionista fosse maior. 

No núcleo de significado nutricionista tem-se a presença menor ou igual ao de 

denúncias, induzindo que a presença aumentada desse profissional e sua correta 

formação acarretariam em diminuição desse problema. 

Em relação às denúncias sobre o CAE, verificamos que três Estados não 

apresentam esse problema (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte) e também não 

possuem CAE válido. Essa constatação nos faz concordar com informações da CGU 

quando afirma que a maioria da população não sabe das funções dos conselhos de 

alimentação escolar (www.cgu.gov.br). 

Embora os dados apresentados na Tabela 1 mostrem que a frequência da 

existência do CAE é menor do que a do nutricionista para a Região Nordeste, 

quando aprofundamos as análises de Estado observamos peculiaridades onde a 

não-presença do CAE em alguns Estados com denúncias faz a frequência de 

nutricionista ser maior no geral. Esse fato reforça a necessidade de formação e de 
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conscientização da sociedade acerca do importante papel desses atores sociais 

para o PNAE. 

 As denúncias sobre instalações são as menos frequentes no Nordeste, 

estando presente somente nos Estados da Bahia e Sergipe, o que nos leva a 

questionar que não ter a “merenda escolar” é problema maior do que ficar 

preocupado se há instalações boas ou não. 

 Em termos gerais, a Região Nordeste reflete muito o retrato do Brasil, 

deixando o desafio de que a formação dos atores sociais tem que acontecer 

continuamente, permitindo que os Programas sociais tenham seus objetivos 

cumpridos. 

 

 

 

5.3.2   SUDESTE 
 

Tabela 4: Relações de Denúncias por Unidade Federativa ano 2008 – Região Sudeste 

Região Sudeste Nº Denúncias 

São Paulo (SP) 18 (47%) 

Minas Gerais (MG) 10 (27%) 

Rio de Janeiro (RJ) 5 (13%) 

Espírito Santo (ES) 5 (13%) 

TOTAL 38 (100%) 
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Figura 4.1  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Sudeste.  
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Figura 4.2   Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Sudeste.  

 
 
 
 

 Avaliando os dados apresentados sobre a Região Sudeste, observamos a 

diferença desta para as demais regiões, uma vez que o núcleo de significado para 

nutricionista está em segundo lugar (conforme Tabela 1 e figura 2.6); esse fato não 

acontece em relação às outras regiões. Embora a região apresente percentual de 

17% de presença do nutricionista, o percentual para a presença de CAE válido é de 

7 
6 

1 1 1 1 
2 

1 1 
0 0 0 0 0 0 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

Gestão Alimentação Nutricionista CAE Instalações 

Rio de Janeiro 

Denúncias CAE Nutricionista 

4 
3 

2 
1 1 1 

0 0 0 

1 1 1 
0 0 0 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

Gestão Alimentação Nutricionista CAE Instalações 

Espirito Santo 

Denúncias CAE Nutricionista 



 64 

11% (Tabela 2), implica a necessidade de conscientização da sociedade do seu 

papel nos conselhos, bem como na sua formação e na formação dos nutricionistas. 

 Nessa dinâmica o único Estado da região que não tem o assunto nutricionista 

em segundo lugar é o Espírito Santo, fazendo-nos questionar o reflexo das gestões 

terceirizadas em qualidades insatisfatórias de cardápios e da pouca atuação dos 

nutricionistas. Fica a curiosidade em fazer uma pesquisa com os nutricionistas que 

atuam na alimentação escolar a fim de saber mais quanto à autonomia desses 

profissionais e das condições para desempenharem seu papel, bem como se o 

quantitativo de nutricionistas é suficiente. 

 O único Estado que apresentou problemas com instalações foi Minas Gerais, 

sendo que, no comparativo Brasil, a Região Sudeste aparece em terceiro lugar para 

esse núcleo de significado, ficando atrás só da região Nordeste e Norte. O 

questionamento que destacamos é o de que, talvez, haja maior consciência desse 

Estado em termos da necessidade de instalações corretas tanto para armazenagem, 

quanto para processamento e distribuição da alimentação nas escolas. 

 Problemas com gestão ainda permanecem em primeiro lugar em todos os 

Estados acompanhados da menor presença de nutricionistas em relação à 

participação no CAE, exceto São Paulo em que há empate entre a presença de 

nutricionistas e CAE válido, reforçando mais uma vez a necessidade de formação 

em áreas mais técnicas de gestão para os atores do PNAE. 

 Quando observamos o núcleo de significado alimentação em todos os 

Estados da Região Sudeste, chama a atenção a presença do CAE em todos os 

momentos levando a questionamentos, como: se a formação dos conselheiros 

acontecer poderá minimizar este problema? O fato de acontecer denúncias de 
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alimentação com o mesmo número de CAE válido não significa que os conselhos 

estão atuando e divulgando os problemas? 

 Os Estados que apresentam denúncias sobre o CAE são os seguintes: São 

Paulo e Espírito Santo sendo que, no Espírito Santo, a presença de CAE válido é 

menor; esses dados nos levam a pensar novamente na formação dos conselheiros, 

podendo significar que em tais Estados há um maior entendimento das atribuições 

do CAE. 

 

 

 

 

5.3.3   NORTE 

Tabela 5  Relações de Denúncias por Unidade Federativa ano 2008 – Região Norte 

Região Norte Nº Denúncias 

Pará (PA) 12 (50%) 

Amazonas (AM) 7 (29%) 

Rondônia (RO) 3 (13%) 

Acre (AC) 1 (4%) 

Amapá (AP) 1 (4%) 

Roraima (RR) 0 (0%) 

Tocantins (TO) 0 (0%) 

TOTAL 24 (100%) 
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Figura 5.1  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Norte.  
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Figura 5.2  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Norte. 
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Figura 5.3   Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Norte.  
 
 
 
 

 
 

 Nos dados gerais da Região Norte observamos a dinâmica de aparecimento 

dos núcleos de significado na mesma proporção nacional onde aparecem de 

maneira decrescente: gestão, alimentação, nutricionista, CAE e instalações, com 

destaque para o estado do Pará onde é maior o número de denúncias totais. Já os 

Estados de Roraima e Tocantins não apresentaram denúncias e o Amapá somente 
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uma mesclando os núcleos de significado para gestão e CAE e o Acre somente com 

uma denúncia sobre alimentação.  

 Questionamentos são feitos quanto ao baixo número de denúncias na maioria 

dos Estados da Região Norte: Quanto o programa está efetivamente implantado na 

região? Há conscientização em termos dos direitos em relação ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar? Como é a atuação do CAE e da comunidade 

escolar em geral?  Há necessidade de formação/ capacitação dos atores sociais no 

exercício pleno da cidadania?  

A informação da Tabela 1 mostra que a Região Norte apresenta maior 

frequência do nutricionista do que de CAE válido, indicando que investir na formação 

desse profissional poderia ajudar na redução de denúncias, sem deixar de fazer o 

mesmo para os conselheiros. 

 Analisando os Estados do Pará, Amazonas e Rondônia que apresentam mais 

denúncias nessa Região, observamos que Pará e Amazonas têm quantidades 

uniformes para alguns núcleos de significado: Pará com 8 denúncias para gestão e 

também 8 para alimentação e Amazonas com 4 denúncias para gestão e também 4 

para alimentação. Isso reforça a premissa de que uma gestão mal feita leva à falta 

ou a problemas com a alimentação nas escolas. Um destaque é para o Estado de 

Rondônia que apresenta mais problemas com alimentação, trazendo 

questionamentos para análises futuras em termos de índices de desenvolvimentos 

econômicos e sociais: será que para os Estados mais “pobres” a falta de 

alimentação na escola tem um maior peso? 

 Para o núcleo de significado de gestão, Pará e Amazonas apresentam 

proporcionalidade, até mesmo para a validade do CAE e a presença do nutricionista, 

com destaque para o Pará que tem pouca presença do nutricionista para o núcleo 
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de significado de alimentação. Tal constatação pode induzir ao questionamento de 

que a presença desse profissional contribuiria para a menor quantidade de 

denúncias. 

 Quando o assunto é alimentação, Rondônia e Acre ocupam o primeiro lugar, 

sendo que no Acre nem consta a existência do nutricionista, mas há a presença do 

CAE. Esse fato elucida a importância de se formarem os conselheiros em prol da 

importância de todos os atores sociais para minimizar as denúncias. 

 Ainda com relação ao nutricionista, destaca-se o Estado do Pará, sendo que 

uma das denúncias destaca a falta desse profissional, remetendo à importância do 

nutricionista para a melhoria do PNAE. 

 No que concerne a denúncias do CAE, a proporção entre Pará, Amazonas e 

Amapá é a mesma. Salientamos o que foi colocado no início da discussão para essa 

Região - baixo número de denúncias - fato que deve ser questionado quanto às 

dimensões territoriais da Região onde o deslocamento entre municípios é difícil, 

acontecendo em barcos, na maioria das vezes.  Esses fatos também podem explicar 

o baixo número de denúncias, uma vez que o acesso às localidades que recebem as 

denúncias ou que permitem infraestrutura de informação para as denúncias 

acontecerem são de difícil acesso. 

  Na questão das instalações, somente os Estados do Amazonas e Rondônia 

apresentam denúncias e na mesma proporção tanto para a presença de 

nutricionistas quando do CAE, permitindo os mesmos questionamentos anteriores. 
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5.3.4   CENTRO-OESTE 

Tabela 6: Relações de Denúncias por Unidade Federativa ano 2008 – Região Centro-Oeste 

Região Centro-Oeste Nº Denúncias 

Goiás (GO) 9 (56%) 

Mato Grosso (MT) 6 (38%) 

Mato Grosso do Sul (MS) 1 (6%) 

Distrito Federal (DF) 0 (0%) 

TOTAL 16 (100%) 
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Figura 6.1  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Centro-Oeste.  
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Figura 6.2   Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Centro-Oeste.  

 

Analisando-se a Região Centro-Oeste, evidenciamos que o perfil Brasil, em 

termos dos núcleos de significado acontece, e os maiores problemas são gestão, 

alimentação, nutricionista, CAE e instalações; entretanto, a gestão e a alimentação 

encontram-se mais próximas. Outro destaque é a não-presença de denúncias no 

Distrito Federal.  
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A informação da Tabela 1 em que a Região Centro-Oeste tem mais 

nutricionistas do que a presença do CAE reforça a necessidade de formação desse 

profissional como oportunidade para minimizar as denúncias. 

 Para o assunto gestão, o Estado de Mato Grosso do Sul não apresenta 

denúncias, bem como o Distrito Federal que não tem nem um registro desse item no 

período deste estudo. Destacamos também o assunto alimentação presente em 

primeiro lugar no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 Em se tratando do assunto nutricionista, constatamos a ausência desse 

profissional no Mato Grosso, mesmo ocorrendo denúncias sobre esse núcleo de 

significado. Esse dado nos remete ao Apêndice 2 com a seguinte súmula da 

denúncia: "Os alunos recebem suco em pó e metade de um pão". Em nosso 

entendimento, essa denúncia reforça a importância de se ter o nutricionista como 

responsável técnico do PNAE. 

 Quando observamos o núcleo de significado do CAE somente os Estados de 

Goiás e Mato Grosso apresentam denúncias. No tocante ao item instalações não há 

denúncias. 

 Os dados da região Centro-Oeste trazem fortes questionamentos em relação 

à pequena quantidade de denúncias, tais como a falta de atuação do CAE ou falta 

de consciência dos direitos por parte da sociedade em relação ao PNAE. Mas 

também nos induz a indagar se a gestão está realmente cumprindo o papel que lhe 

devido ou se é a sociedade que não está fazendo o seu trabalho social.  
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5.3.5   SUL 

Tabela 7  Relações de Denúncias por Unidade Federativa ano 2008 – Região Sul 

Região Sul Nº Denúncias 

Santa Catarina (SC) 3 (60%) 

Rio Grande do Sul (RS) 2 (40%) 

Paraná (PR) 0 (0%) 

TOTAL 5 (100%) 
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Figura 7  Relação entre o número de denúncias, o número de CAE válido e o número de 
nutricionistas em cada núcleo de significado nos Estados da Região Sul.  

 
Sendo a região brasileira com menor número de denúncias, as quais só 

acontecem nos assuntos de gestão e alimentação, vale destacar a necessidade de 

formação e conscientização da comunidade para o papel do CAE já que a Tabela 1 

mostra pouca presença do CAE em relação ao de nutricionista. 

Outro ponto de questionamento é o mesmo feito para o grande número de 

denúncias na Região Nordeste: a área territorial da Região Sul privilegia a baixa 

ocorrência de denúncias? O fato de serem apenas três Estados não favorece melhor 

gestão com divulgação mais ampliada do papel social?  

Ante esses e outros questionamentos, fica clara a necessidade de estudos 

mais aprofundados para cada Região brasileira, deixando em nós o anseio em 

termos da busca por maiores informações e correlações que os dados podem 

proporcionar. 

Mas, sem dúvida, os dados aqui apresentados permitem uma visão sob a 

ótica dos usuários do PNAE, levando-nos à certeza de que a formação/ capacitação 

da sociedade para a cidadania ativa acontece. 
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6   CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

  

Tendo em vista a participação social nos programas sociais, constatamos que 

a iniciativa do FNDE em aceitar a parceria com as universidades em prol da 

formação de técnicos e colaboradores do PNAE permitiu, com este trabalho, o 

conhecimento do retrato Brasil para este Programa sob a ótica do usuário e de toda 

a sociedade. 

 O contato com as denúncias mostrou um Brasil que ainda tem muito a 

caminhar, mas que tem aprendido a lutar por seus direitos e a desempenhar seu 

papel como controle social. Muitas são as adversidades e peculiaridades que 

englobam cada Região brasileira e, consequentemente, cada Estado, entretanto, o 

presente estudo mostrou que os problemas com gestão são gritantes e atingem da 

pior maneira o usuário do Programa, que é a falta da alimentação escolar. 

 Esse fato identifica diretamente a necessidade de uma educação permanente 

a todos os atores sociais do PNAE, em especial aos membros do CAE e aos 

nutricionistas. Vale ressaltar que a própria iniciativa dos órgãos de controle em se 

integrarem com o FNDE e fazerem parcerias com as Instituições de ensino, como é 

o caso dos CECANEs, já constitui uma iniciativa louvável em prol da 

formação/capacitação que este trabalho mostrou serem necessárias.  

 Uma certeza fica: à medida que a sociedade vai tomando consciência de seu 

papel, o número de denúncias tende a aumentar, fato que é bem vindo, uma vez que 

somente com a participação efetiva do controle social os gestores públicos poderão 

tomar conhecimento da realidade e traçar ações para correções futuras. 
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 Consideramos serem valiosas as informações que o cliente do PNAE vivencia 

em relação a esse Programa, dadas as respostas para as inquietações que 

nortearam este trabalho: 

 No ano de 2008 foram tratadas no PNAE 179 denúncias vindas das 

cinco regiões brasileiras com frequências diferenciadas entre elas e 

seus Estados. 

 Tais denúncias apresentaram, em âmbito nacional, a seguinte ordem 

de freqüência dos assuntos, aqui denominados núcleo de significados: 

Problemas relativos à Gestão, Alimentação, Papel do Nutricionista, 

Atribuições do CAE e Qualidade das Instalações. Mostram a 

necessidade do despertar do controle social e da formação dos atores 

envolvidos no PNAE para que problemas na gestão pública não 

culminem com a falta de alimentos ou com precárias condições de 

atuação tanto do CAE quanto do nutricionista; e que a garantia do 

DHAA seja preservada e alcançada no ideal maior de permitir a 

promoção da saúde através da construção/formação de hábitos 

alimentares saudáveis. 

 Em termos da Região brasileira que mais apresentou denúncias, 

constatamos ser o Nordeste uma realidade de muitas reclamações 

acerca do PNAE e tendo como denunciantes principais os cidadãos. 

Tais informações indicam que a sociedade está caminhando 

favoravelmente em prol do seu papel social de acompanhar as 

Administrações Públicas. 

 Um ponto interessante foi a verificação de que órgãos de controle 

como CGU e TCU estão conscientes dos ganhos históricos do PNAE, 
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mas compartilham da mesma conclusão obtida neste trabalho de que a 

educação permanente e o estabelecimento de parcerias vão permitir 

maiores ganhos. 

Diante do exposto seguem-se sugestões de ações feitas para a melhoria do 

PNAE: 

 Planejamento das ações de formação/ capacitação com os atores da 

alimentação escolar nos municípios e Estados. Cursos de 

especializações? Vídeos-aula? 

 Busca de parcerias para formações/ capacitações, bem como para 

monitoramento e fiscalização, o que positivamente já vem acontecendo 

com os CECANEs. 

 Produção de material informativo a ser distribuído ou disponibilizado para 

todo o Brasil em termos da execução do PNAE. 

 Sugestão de se ter no CAE componentes que entendam de contabilidade 

e/ou de gestão pública. 

 Atuação junto ao CFN na maior valorização e fiscalização dos 

responsáveis técnicos do PNAE, permitindo que as condições de trabalho 

sejam dignas e que todas as atribuições possam ser cumpridas. 

 Criação de uma sistemática de avaliação de todas as denúncias que 

chegam ao PNAE de maneira a permitir que o retrato Brasil obtido por 

este estudo aconteça de maneira regular a fim de direcionar ações na 

administração pública. Afinal de contas, quando conhecemos a opinião do 

nosso cliente, podemos melhorar a nossa atuação. Esse fato pode ser 

replicado no serviço uma vez que a metodologia já está criada e testada 

com este trabalho. 
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 Continuidade da luta para o aumento de recursos destinados à compra de 

gêneros para a alimentação escolar paralelamente à constante busca de 

ampliações da educação permanente.  

 

Ante o exposto, concluímos que os objetivos deste trabalho foram atingidos, 

mas fica o desejo de maiores aprofundamentos.  

Esses desafios se fazem presentes na sugestão de Produto final deste 

trabalho, como indicados no último capítulo. Ousadia ou não, a proposta é de envio 

de uma Carta Aberta aos gestores do PNAE para que a informação alcance seus 

destinatários e seja uma resposta à participação popular. Entendemos ser de grande 

importância dar um retorno à sociedade no que se refere às denúncias por ela feitas. 

E como o próprio processo de descentralização instiga, é chegada a hora da tomada 

de consciência dos gestores no sentido de o papel desses profissionais ser bem 

desempenhado. Assim, as forças poderão ser voltadas para uma mesma direção 

onde sociedade e Estado desempenhem corretamente as atribuições que lhes são 

devidas. 
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7  PRODUTO SUGERIDO 

 

  

Tomando por base os resultados desta pesquisa e no intuito de publicizar 

estes achados, segue-se uma proposta por nós denominada “Produto”.  

O formato sugerido é de uma carta aberta aos gestores do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, onde são apresentados os resultados da pesquisa 

seguidos de breve discussão com o objetivo de informar e instigar os gestores 

públicos a exercerem seu papel. 
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CARTA ABERTA AOS GESTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
Brasília – 2011 

 
 

 
Prezados Gestores dos Municípios Brasileiros:  

 

A atuação política está diretamente ligada ao desenvolvimento dos países. E 

quando o foco é o Brasil, há que se destacar os avanços na construção da política 

pública que permite a promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA), que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).  

Um caminho na efetivação da promoção da saúde. E nada mais sensato do 

que integrar este objetivo de garantir um DHAA com o envolvimento da educação. 

Tem-se assim, no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a ferramenta 

importante para a garantia do DHAA. Onde a escola deixa de ser um mero local para 

ofertar a “merenda escolar” e passa a ser um ambiente fértil para a promoção da 

saúde através da educação alimentar e nutricional. 

Mas em se tratando de uma política pública o PNAE tem o incentivo à 

participação social de modo tão intenso que se configura na voz das pessoas e 

entidades que denunciam os problemas no Programa. E estes documentos, as 

denúncias que chegaram ao PNAE no ano de 2008, foram estudados de maneira a 

dar um retrato Brasil da quantidade e conteúdo das denúncias. 

Um estudo foi desenvolvido no mestrado da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) sobre a análise das denúncias recebidas pelo PNAE, no ano de 

2008. Neste estudo as denúncias, após várias análises, tiveram seus temas 

identificados e agrupados em Núcleos Temáticos, a partir dos capítulos da 

RESOLUÇÃO FNDE/CD/Nº 32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006.  
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Das 179 denúncias analisadas, totalizando 293 tipos de infrações, 43% se 

referem à GESTÃO. 

Os primeiros dados são informativos e, como pode ser observado, os 

problemas, dificuldades, disfuncionalidades em relação à gestão somam as maiores 

frequências em todas as regiões brasileiras. 
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Figura 1   Frequência de denúncias por núcleos de significado Brasil, 2008. 
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Figura 2   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Nordeste - 2008 
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Figura 3   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Norte - 2008 
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Figura 4   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Centro-Oeste - 2008 
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Figura 5   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Sul - 2008 
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Figura 6   Frequência de denúncias por núcleos de significado Região Sudeste - 2008 

 
Problemas de gestão (43%) e alimentação (28%) acontecem de maneira 

intensa nos relatos dos denunciantes os quais se identificam como cidadãos que 

pedem anonimato, mas há também nutricionistas, conselheiros, pessoas ligadas a 

sindicatos em geral, professores e demais funcionários da comunidade escolar, 

entre outros, conforme ilustrado no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1  Relação de denunciantes Brasil, 2008. 

Núcleo de 
Significado 

Denunciante 

Gestão 
Alimentação 
Nutricionista 

Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) 

Instalações 
 

Cidadãos/ Anônimos 
Conselheiros do CAE 

Sindicatos e Conselhos em geral 
Políticos em geral e Funcionários da prefeitura 

Professores e Funcionários da escola 
Pais e Alunos 
Nutricionistas 

Jornais 
Entidades Não Governamentais 

Órgãos de controle como Ministério Público, CGU, TCU e Polícia Federal 
Empresas de alimentos 

 
Ao apresentar a figura 1 com os núcleos de significado (Brasil), destacamos a 

frequência relativa à gestão para todas as regiões brasileiras, excetuando-se a 

Região Norte, na qual gestão e alimentação são os maiores problemas. Vale lembrar 

que uma mesma denúncia pode se enquadrar em mais de um núcleo de significado, 
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conforme a denúncia a seguir que fala de gestão e alimentação (alimentos 

vencidos). 

 23% dos R$ 54 mil que a prefeitura usou nas compras de alimentos para a 
merenda escolar foram gastos irregularmente, sem licitação e com 
restrições à competitividade. Nas escolas os fiscais encontraram alimentos 
com prazo de validade vencido, envelopes de pó para refresco e o cardápio 
previa refrigerante (denúncia, 2008). 

 

Conforme sorteios da CGU (www.cgu.gov.br, dados de 2006), problemas de 

gestão no PNAE chegam até 55,28%, mostrando-se por meio de processos 

licitatórios/pagamentos. No presente trabalho, o percentual de 43% para um retrato 

Brasil nos traz informações acerca de problemas, como: licitação, desvio de recursos 

ou alimentos, superfaturamento, operacionalização e movimentação dos recursos 

financeiros de maneira incorreta, assim como na prestação de contas; culmina com 

o não-atendimento à clientela do PNAE, que são os alunos submetidos à ausência 

ou irregularidade da alimentação. Constatamos ainda a baixa quantidade e 

qualidade da alimentação escolar, o que está representado item “alimentação”. As 

seguintes denúncias ilustram bem tudo isso: 

Região Nordeste 

"Denúncia de desvio de verba destinada ao PNAE [...] Produtos como banana prata, 

laranja, goiaba que nunca chegaram às escolas. Cardápio que se resume 

basicamente ao cuscuz com leite [...] O CAE finge que funciona e os conselheiros 

fingem que atuam”. 

"Os alunos comem dois biscoitos e um suco na hora da merenda, enquanto as 

diretoras fazem compras no shopping". "Têm escolas fechando porque os alunos só 

faltam morrer de fome”. 

"Por falta de instalações climatizadas mais de 100.000 litros de leite se 

deterioraram". 

http://www.cgu.gov.br/


 88 

“O Colégio [ ...] está vendendo a merenda escolar em vez de distribuir aos alunos”. 

“Resposta do CAE sobre irregularidades no PNAE (sem nutricionista, muitos 

formulados- indiustrializados- no cardápio)”. 

"[...] os gêneros e as quantidades que constam na nota fiscal não conferem com o 

cardápio nem com que as escolas recebem [...] dar prioridade a fornecedor e 

comprar quantidade além do licitado [...]". 

Irregularidade na distribuição da merenda escolar Segundo o denunciante, “os 

alunos têm que sair mais cedo da escola por falta de merenda escolar”. 

“Após visita da CGU, o Prefeito e o SME estão colhendo assinaturas com o objetivo 

de desmentir professores e funcionários das escolas, que falaram a verdade sobre a 

ausência de alimentação escolar”. 

“Aluno da Escola [...] envia relação de acompanhamento da merenda escolar 

distribuída em 2007, onde inexistem frutas e hortaliças e a maioria da carne é 

enlatada. Pede para ter cuidado, pois o CAE tem membros indicados pela prefeitura 

e podem mandar alguém na escola „intimidar‟ alunos, pais e professores”. 

"Em 2007 os alimentos eram armazenados no chão por falta de local adequado nas 

escolas municipais". 

"As cozinhas são inapropriadas para o manuseio de alimentos". 

"O CAE [...] não funciona, a alimentação escolar não é servida... A administração 

desse município nega-se a fornecer qualquer documento referente à prestação de 

contas e à aplicação dos recursos do PNAE [...] O parecer é elaborado pela empresa 

terceirizada que faz a contabilidade da prefeitura e assinado pelo presidente do 

CAE, pertencente ao grupo político do prefeito". 
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“Irregularidade na compra e distribuição dos produtos que compõem o cardápio da 

alimentação escolar. O item carne não chegou às escolas para compor o cardápio e 

indício de superfaturamento para o item „carne bovina tipo músculo e tipo bife‟ ” 

“Irregularidades em licitações e contratos administrativos para compras 

superfaturadas de itens da merenda escolar.” 

Região Sudeste 

“Problemas na licitação indicando favorecimento de um mercado do vereador que 

controla a Câmara Municipal. Baixa qualidade dos alimentos em especial das carnes 

(com mau cheiro e escuras) e feijão (carunchado), bem como raridade de frutas e 

hortaliças. Indício de fraude nas notas fiscais e em todo o processo licitatório”. 

"Deficiências a respeito da merenda escolar: baixa qualidade de hortifruti; utensílios 

insuficientes e sem limpeza; gêneros de baixa qualidade e com data de validade 

vencida; locais inadequados de armazenagem e preparo dos alimentos; cantineiras 

sem uniforme; bem como inércia da EE". 

"Prefeitura municipal não possui nutricionista. A merenda escolar está de péssima 

qualidade". 

"A prefeitura diz que ainda não fez a licitação e por isso a merenda está cada dia 

pior. Não tem dinheiro para comprar carne, laranja, fígado, peixe, verdura. Só não 

falta ovo e salsicha". 

De acordo com uma professora, ela “já presenciou casos de desmaios por fome, 

porque a criança não tinha alimento para suprir suas necessidades". 

"A merenda não segue cardápio de uma nutricionista". "O CAE não fiscaliza 

quantidade, qualidade e armazenamento dos gêneros alimentícios [...] outros 

funcionários almoçam nas escolas". 
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"A prefeitura adquiriu cerveja e fogos de artifício com recursos do PNAE. A nota 

fiscal correspondia ao fornecimento de carne moída, fita de calculadora, materiais de 

limpeza, pilhas, refrigerantes[...]". 

“Irregularidades: cadastro da nutricionista, elaboração de cardápios, qualidade 

higiênica dos alimentos, notas fiscais, compra de gêneros não alimentícios, 

infraestutura do CAE”. 

"Quem usufrui dos alimentos variados são os professores; os alunos comem todo 

dia uma polenta muito gordurosa e ruim ou uma sopa horrível." 

Região Norte 

“Ausência de condições de trabalho da nutricionista, desvios dos recursos do PNAE, 

entrega irregular dos gêneros alimentícios, ausência de equipamento e utensílios 

adequados para o pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos”. 

"Recursos destinados à alimentação escolar para a zona rural e população indígena 

com prestação de contas e relatórios de execução enviados ao MEC são 

fraudulentos [....] E declaração dos indígenas de que não receberam merenda 

escolar em todo o ano de 2007". 

"Falta merenda escolar todos os dias [...] os professores têm que pagar para que a 

merenda chegue em suas escolas". 

"O prefeito só compra produto industrializado para a merenda escolar do município". 

"O município é um dos maiores produtores de hortaliças do estado". 

“Irregularidades: licitação, alimentos vencidos, furto no depósito central e 

perseguição aos funcionários públicos membros do CAE”. 

"Todo final de ano tem uma distribuição de sobras de dinheiro da educação [...]. 

Deixando de aplicar na merenda escolar. Até falta merenda escolar nas escolas". 
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"Péssimo estado da cozinha onde é feita a merenda da Escola [...] As carnes são 

armazenadas na casa de uma professora, porque não tem geladeira na escola. 

Alimentos estocados em caixa de madeira e a prefeitura não possui almoxarifado 

para os gêneros." 

Região Centro-Oeste 

“Ausência de alimentação escolar e inexistência de pessoal qualificado para a 

confecção da mesma”. 

O denunciante informa que a Diretora da Escola Municipal [...] “compra os produtos 

dos fornecedores mais baratos e o mínimo possível para sobrar dinheiro e depois 

sacar da conta do PNAE”. 

“Assédio moral por parte da direção da Escola Municipal [...] fornecimento irregular 

de alimentação escolar à Escola Estadual [...] (ensino médio), quantidade de 

rapadura imprópria para consumo na Escola Municipal [...] irregularidades no CAE e 

falta de itens no cardápio elaborado pela nutricionista em algumas escolas”. 

"Desvio de verba da merenda escolar". "A quantidade de alimentação oferecida é 

pouca, os gêneros ficam guardadas na casa da diretora". "Os alunos recebem suco 

em pó e metade de um pão". 

“Falta de aula devido à ausência de alimentação escolar”. 

“Nutricionista do município não atua de forma satisfatória”. "Não existem cardápios 

calculados, não há teste de aceitabilidade, não é feito trabalho com a comunidade". 

"Faltam gêneros alimentícios". 

Região Sul 

"A merenda escolar é escassa, além de ser distribuída como cesta básica, em 

período de férias". 
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"A primeira dama distribuía merenda na casa das pessoas; falta de merenda; 

professores comem melhor que os alunos." 

 Como apresentado, temos casos complicados de gestão equivocada, em que 

alimentos adquiridos com os recursos do PNAE não são oferecidos para alunos. 

Esses dados estão sendo divulgados nos meios de comunicação, bem como pelos 

órgãos de controle como TCU e CGU. 

O lado mais cruel visualizado pelas auditorias da CGU é que, enquanto 
prefeituras desviam recursos, várias escolas não oferecem alimentação 
para seus escolares por um período de 2 a 4 meses (STOLARSKI et al, 
2007). 

 

 Um dos pontos relativos à gestão traz à tona a necessidade de formação/ 

capacitação mais específica para o CAE, nutricionistas e demais atores do PNAE 

nos Municípios e Estados, a fim de que possam exercer o controle social com 

informações técnicas suficientes. Esse fato deve acontecer permanentemente, uma 

vez que, segundo Breder (2006), com a mudança frequente na composição dos 

conselhos há exigência de treinamentos periódicos. 

 Como tentativa de aumentar os mecanismos de controle, temos na 

descentralização de recursos a oportunidade de participação social, mas de maneira 

desafiadora, dadas as dimensões territoriais do Brasil. Também existe a 

preocupação de que se não houver o controle por parte da sociedade, o desperdício 

ou inadequação no uso de recursos públicos pode acontecer por desvio no caso de 

má fé por parte dos administradores (PEREIRA, 2004 e SANTOS et al, 2008).   

 De acordo com Parente (2006), este estudo ressaltou uma característica 

multifacetada: as denúncias já trazem uma visão da participação social, mostrando 

que o esforço na busca pelo Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), que 
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tanto Leal (2007) quanto Pinheiro (2008) colocam na dimensão escolar, vem sendo 

obtido com o fortalecimento do controle democrático nos espaços sociais. 

Percebemos nas figuras apresentadas a amplitude com que características 

culturais e regionais interferem na execução de políticas públicas; essa constatação 

é reforçada nas informações do TCU (1999) sobre a existência de variações de 

como cada Município ou Estado encara e executa o PNAE. Esse é, no entanto, um 

gerenciamento complexo, segundo Stolarski et al (2007), também por estarem 

envolvidos no processo União, Estados, Municípios, Conselhos de Alimentação 

Escolar e estabelecimentos de ensino, além das características regionais e 

diversidade na clientela,  infraestrutura e hábitos alimentares. 

Necessário se faz, então, ressaltar a importância da permissão deste 

trabalho, ao analisar as denúncias que chegam ao PNAE, caracterizando assim uma 

forma de avaliação do Programa, em concordância com o que Stolarski et al (2007) 

afirmam: 

Pode-se definir avaliação como o mecanismo de análise mais adequado 
para verificar a forma de implementação de determinada política, uma vez 
que constata a distância entre os resultados almejados e os obtidos 
(STOLARSKI et al, 2007). 

 

O que a súmula das denúncias nos mostra é o “grito” de uma sociedade que 

busca exercer sua cidadania, resultado que tem sido mostrado pelo esforço dos 

órgãos de controle como CGU, TCU e das próprias auditorias e monitoramentos do 

FNDE. 

Fica clara a necessidade de instrumentalizar a sociedade através da 

educação para que a correta aplicação do dinheiro público aconteça mediante a 

atuação de toda a população. No caso específico do PNAE, existem atores sociais 

imprescindíveis para o bom funcionamento do Programa. São eles os nutricionistas 
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e os membros do CAE, os quais devem estar presentes e precisam ter as 

informações necessárias para gerenciar e acompanhar o Programa de Alimentação, 

bem como conhecer, problematizar e atuar na infraestrutura, de modo que sejam 

verdadeiros aliados dos gestores públicos. A partir destes dados, o PNAE deveria 

implementar um Programa de Educação Permanente com o objetivo de esclarecer e 

capacitar os diferentes atores envolvidos.  Afinal de contas, o dinheiro aplicado 

corretamente terá reflexo imediato no bem-estar de toda a população escolar que 

deveria estar sendo atendida pelo Programa. Teremos alunos alimentados de 

maneira correta e com a perspectiva de vivenciarem a concreta promoção da saúde. 

Com isso, podemos desenvolver hábitos alimentares saudáveis, promovendo saúde 

e qualidade de vida. 

Acreditamos que as informações por nós obtidas mostram diretrizes a seguir; 

este trabalho apresenta as inúmeras vozes da população: mostra o que a população 

“fala” e “vive” o PNAE. Fica evidente a necessidade de maior empenho dos atores e 

a construção de estratégias que resultem em parcerias possíveis em cada Município, 

concretizando princípios éticos, de cidadania e de solidariedade. 
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9.1  FLUXOGRAMA DAS DENÚNCIAS 
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retorno

 

 

escolares       merendeiras     professores       pais       nutricionistas          CAE               agricultores        sociedade

familiares              civil
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Escola
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familiares              civil
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