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RESUMO 

RIBEIRO, R. M. M. Promoção da saúde no ambiente alimentar escolar: interfaces família e escola 

na promoção da alimentação adequada e saudável. 2022. Tese (Doutorado em Ciências – 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

No contexto da promoção da alimentação adequada e saudável em escolas públicas brasileiras, os 

instrumentos e estratégias da Educação Alimentar e Nutricional podem apoiar pessoas e 

comunidades a adotarem práticas alimentares promotoras da saúde, contribuindo para o 

fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões, transformar a realidade e 

exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada. O objetivo foi compreender os 

contextos que (des)favorecem as ações das famílias e da escola, voltadas à alimentação das 

crianças e adolescentes, para a promoção da alimentação adequada e saudável. Trabalho de 

natureza qualitativa, na modalidade de estudo de caso, foi realizado entre agosto/2018 e 

novembro/2019, em duas escolas públicas de ensino fundamental da prefeitura de São Paulo, que 

incluíram no Projeto Político Pedagógico ações de alimentação e que contavam com a participação 

das famílias. As técnicas aplicadas foram observação participante, diário de campo e entrevistas 

semi estruturadas - 51 individuais e 9 grupos focais - com informantes chaves da gestão e 

orientação direta dos estudantes; gestoras da Coordenadoria de Alimentação Escolar, 

nutricionistas e demais funcionários das escolas; estudantes e familiares. O roteiro foi dividido em 

4 blocos de perguntas e adaptado para captar as especificidades dos grupos de atores sociais. Foi 

feita a transcrição, categorização, análise temática, organizados em três seções de resultados e 

discussão. Os resultados indicaram que a inclusão da alimentação no Projeto Político Pedagógico 

não garantiu a construção de um projeto coletivo; foi preciso conferir-lhe robustez, alinhado às 

necessidades e à proposta pedagógica do território para compreender a alimentação como prática 

social, consolidando a Educação Alimentar e Nutricional como força de transformação no 

desenvolvimento da autonomia e participação ativa dos educandos. O projeto horta, vinculado à 

alimentação escolar, com atividades permanentes e coletivas aproximou a comunidade para 

construir um espaço pedagógico para a vivência prática com o alimento e articulação de saberes. 

A participação das famílias nos grupos de responsabilidade rompeu com o seu suposto desinteresse 

e incapacidade, incluiu e conferiu sentido à participação social alinhada à educação popular. O 

apoderamento da comunidade foi fundamental para sua atuação nos processos decisórios e 

efetivação de mecanismos de exigibilidade, proteção e promoção do direito humano, articulando 

reflexões contemporâneas da alimentação em suas dimensões ambiental, biológica, econômica, 

política e social. Como desafios, aponta-se a diversidade de temas que chegam à escola; 

dificuldade de gestores e professores construírem caminhos que favoreçam a reflexão coletiva; 

disponibilidade de tempo dos familiares. O estabelecimento de parcerias bem-sucedidas entre 

escola e família coloca crianças e adolescentes no centro do debate, que se traduz na função 

coletiva de educadores para pais, professores e comunidade em geral, explorando características 

individuais e coletivas, para que as ações promotoras da alimentação saudável tenham potencial 

de mudança das práticas alimentares da comunidade. 

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Alimentação Escolar; Promoção da Saúde 

em Ambiente Escolar; Participação Comunitária.   



 
 

ABSTRACT 

RIBEIRO, R. M. M. Health promotion in the school feeding environment: family and school 

interfaces in the promotion of adequate and healthy feeding. 2022. Tese (Doutorado em Ciências 

– Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.  

In the context of promoting adequate and healthy feeding in Brazilian public schools, the 

instruments and strategies of Food and Nutrition Education can support people and communities 

to adopt health-promoting eating practices, contributing to the strengthening of subjects in the 

search for skills to make decisions, transform reality and demand compliance with the human right 

to adequate feeding. The objective was to understand the contexts that (dis)favor the actions of 

families and schools, aimed at feeding children and adolescents, for promoting adequate and 

healthy food. Qualitative work, in the form of a case study, was carried out between August/2018 

and November/2019, in two public elementary schools of the São Paulo city, which included in 

the Pedagogical Political Project feeding actions that had the participation of families. The applied 

techniques were participant observation, field diary and semi-structured interviews - 51 individual 

and 9 focal groups - with key informants from the management and direct guidance of the students; 

managers of the School Feeding Coordination, nutritionists and other school employees; students 

and family. The script was divided into 4 blocks of questions and adapted to capture the specifics 

of the groups of social actors. Transcription, categorization, thematic analysis were performed, 

organized into three sections of results and discussion. The results indicated that the inclusion of 

food in the Pedagogical Political Project did not guarantee the construction of a collective project; 

it was necessary to give it robustness, in line with the needs and pedagogical proposal of the 

territory to understand food as a social practice, consolidating Food and Nutrition Education as a 

force for transformation in the development of autonomy and active participation of students.The 

school garden project, linked to school meals, with permanent and collective activities brought the 

community together to build a pedagogical space for practical experience with food and 

articulation of knowledge. The participation of families in responsibility groups broke with their 

supposed disinterest and incapacity, included and gave meaning to social participation aligned 

with popular education. The empowerment of the community was fundamental for its action in the 

decision-making processes and for the implementation of mechanisms of enforceability, protection 

and promotion of human rights, articulating contemporary reflections on food in its environmental, 

biological, economic, political and social dimensions. As challenges, the diversity of themes that 

reach the school is pointed out; difficulty for managers and teachers to build paths that favor 

collective reflection; availability of family time. The establishment of successful partnerships 

between school and family places children and adolescents at the center of the debate, which 

translates into the collective role of educators for parents, teachers and the community in general, 

exploring individual and collective characteristics, so that actions promoting healthy feeding have 

the potential to change the community's eating practices. 

Keywords: Food and Nutrition Education; School Feeding; School Environments Health 

Promotion; Community Participation.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O LUGAR DA ALIMENTAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A compreensão da trajetória das políticas de alimentação e nutrição no Brasil requer 

entender a conjuntura econômica, política e social do país, no momento histórico em que foram 

implantadas (PRADO, 1993) e a resposta efetiva às demandas alimentares contemporâneas deve 

abranger as políticas públicas que integrem promoção da saúde, sustentabilidade ambiental, 

compromisso com a realização de direitos e justiça social (CASTRO, 2015).  

A partir da década de 1930, ao apreciar regionalmente o problema da fome no Brasil, o 

propósito de Josué de Castro era incorporar características fundamentais do humanismo aos 

projetos de desenvolvimento, conhecimento científico a serviço da ação política e da defesa das 

classes menos favorecidas (ARRUDA; ARRUDA, 2007). A criação do Serviço de Alimentação 

da Previdência Social (SAPS) pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1940, 

aconteceu após a aprovação do salário mínimo e apresentou finalidades mais amplas de propiciar 

instalações e as condições para a alimentação adequada dos trabalhadores, fornecer os alimentos 

a preços acessíveis, capacitar pessoal para as atividades de nutrição e promover a educação 

alimentar, que não se restringia aos operários, mas também alcançava suas famílias (ARRUDA; 

ARRUDA, 2007). Em 1955 o decreto nº 37.106 instituiu a Campanha de Merenda Escolar, dando 

origem ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que passou a fornecer assistência 

técnica e financeira para propiciar ou facilitar a alimentação do escolar (BRASIL, 1955). O 

programa era subordinado ao o Ministério da Educação (MEC) e contava com o financiamento do 

Fundo Internacional de Socorro à Infância (Fisi), atual Unicef (FNDE, 2017).  

No início dos anos de 1970, ampliou-se a discussão sobre a influência da nutrição como 

objetivo explícito e deliberado do desenvolvimento, frente à constatação de que a solução dos 

problemas não poderia ser obtida pelo simples acionamento do instrumental de ações próprias de um 

único setor, a saúde ou a agricultura. O PNAE teve sua denominação efetivada em 1979, propondo 

programas de suplementação alimentar dirigidos aos trabalhadores, ao grupo materno-infantil e aos 

escolares, privilegiando as regiões mais pobres (PEIXINHO, 2013). Em 1975 essas premissas 

traduziram-se em um novo comportamento político administrativo que revelaram a desnutrição como 

uma doença social, reconhecendo que o desenvolvimento social não era uma consequência direta e 
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automática do crescimento econômico e, portanto, o Estado devia interferir para assegurar o acesso 

aos bens e serviços essenciais às populações mais carentes (ARRUDA; ARRUDA, 2007).  

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, ficou assegurado o direito à 

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

alimentação escolar a ser oferecido pelos governos federal, estaduais e municipais, ampliando as 

possibilidades de reestruturação ao longo das últimas décadas. Com a descentralização do PNAE, a 

partir de 1994, a gestão da alimentação escolar pelos municípios possibilitaria o planejamento dos 

cardápios segundo a cultura alimentar das comunidades e a maior participação da sociedade civil no 

gerenciamento do programa (TRICHES; SCHNEIDER, 2010), fortalecendo os circuitos de 

produção e comercialização locais e abrindo a possibilidade de se fornecer uma alimentação escolar 

mais variada, mediante compra de um maior volume de alimentos in natura e condizentes com os 

hábitos alimentares das diferentes regiões do país (SCHWARTZMAN et al., 2017). Contudo, devido 

às dificuldades impostas pela Lei nº 8.666/ 1993 de licitações e contratos, que estabelece as regras 

para a regulamentação de contratos administrativos, aplicáveis também aos contratos de compra 

oriundos da Chamada Pública (BRASIL, 1993), a implementação das compras locais era ainda muito 

difícil. Além disso, dentro do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o 

órgão responsável por executar o PNAE, havia incertezas e certa resistência interna quanto à 

implantação das compras, pela falta de conhecimento de como colocá-la em prática, justamente pela 

dificuldade de como efetivar as compras sem descumprir a lei (SCHWARTZMAN; et al., 2017).  

No governo do presidente Itamar Franco, em 1993, a criação do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), com assessoramento imediato à Presidência da 

República, representou um espaço de participação da sociedade civil e potencializou ações estratégicas 

na área da alimentação e nutrição ligadas ao combate à fome e à miséria. Embora tenha sido importante 

para o controle social e monitoramento das políticas, foi extinto no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso em 1995, junto com o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), órgão 

central de articulação das ações de alimentação e nutrição relacionadas à Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), configurando uma lacuna importante na área (RIGON; BÓGUS, 2016). Em uma 

perspectiva histórica, foi a primeira tentativa de elevar o debate sobre SAN na arena política 

intersetorial, plural e participativa, sob demanda da sociedade civil articulada nos movimentos Ética 

na Política e Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida (JAIME, 2019).  

Em 1997, iniciou-se a elaboração da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), aprovada em 1999 e atualizada em 2011. A PNAN surgiu como uma política pública que 
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objetivava ações de enfretamento da insegurança alimentar e nutricional da população brasileira e 

integrou os esforços do Estado brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, 

propôs respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à saúde e à alimentação (BRASIL, 

2012a, JAIME et al., 2018). O conceito de atenção nutricional ancorou-se no tripé vigilância 

alimentar e nutricional, a promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS) e prevenção e 

controle de agravos nutricionais (BRASIL, 2012a). Apesar de ser formulada em uma época de 

fortalecimento dos pressupostos por um Estado mínimo, valorizou a intersetorialidade, 

contextualizou-se como elemento de contribuição da SAN e adotou o DHAA como princípio 

(RECINE; VASCONCELLOS, 2011), que se somaram aos princípios da alimentação como 

elemento de humanização das práticas de saúde; respeito à diversidade e à cultura alimentar; 

fortalecimento da autonomia dos indivíduos; determinação social e a natureza interdisciplinar e 

intersetorial da alimentação e nutrição; e SAN com soberania (ALVES; JAIME, 2014). 

A partir de 2003, as ações relacionadas à SAN foram colocadas no centro de uma política de 

desenvolvimento, objetivando garantir quantidade, qualidade e regularidade no acesso à alimentação 

para toda a população brasileira (ARRUDA; ARRUDA, 2007; RIGON; BÓGUS, 2016; 

SCHWARTZMAN et al., 2017), incluindo o PNAE na discussão sobre como aplicar a 

intersetorialidade nos campos de combate à fome e da alimentação e nutrição, questionando o seu 

papel como política pública nesse contexto (SCHWARTZMAN et al., 2017) A SAN voltou a se 

fortalecer, principalmente pela priorização do combate à fome, com a criação do Programa Fome Zero, 

do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e reativação do CONSEA em 2003 (RIGON; 

BÓGUS, 2016).  

Tais ações se concretizaram na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Losan), lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, e a criação do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) (BRASIL, 2006a). A incorporação da dimensão nutricional ao 

conceito da segurança alimentar viabilizou o cuidado com temas relacionados à composição, 

qualidade, utilização biológica e promoção da saúde, apontando a abrangência das políticas que 

convergem para o seu alcance (RECINE; VASCONCELLOS, 2011). De acordo com o conceito 

adotado na legislação brasileira:  

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 sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006a).  
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Junto aos programas da Estratégia Fome Zero, o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) permitiu a institucionalização da compra de produtos dos agricultores familiares pelo Estado, 

dispensando as normas de licitação impostas, abriu a possibilidade de inserção dos agricultores 

familiares nas compras estatais e trouxe uma série de experiências, muitas das quais foram 

incorporadas mais tarde pelo PNAE, estimulando os processos de agregação de valor à produção, 

incentivo e valorização ao consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, fortalecendo 

os circuitos locais e regionais e redes de comercialização (SCHWARTZMAN et al., 2017).  

Nesse movimento, a atualização do PNAE abrangeu ajustes que priorizaram seus objetivos, 

cobertura, orçamento e modalidade de compras, participação social (SCHWARTZMAN et al., 

2017), o que foi consolidado pela aprovação da Lei nº 11.947 de 2009, estabelecendo a alimentação 

escolar como um direito para todos os alunos da educação básica das escolas públicas brasileiras, na 

perspectiva da SAN, e incluiu a educação alimentar e nutricional (EAN) no processo de ensino-

aprendizagem (BRASIL, 2009a). Assim, foram introduzidas modificações fundamentais no 

programa, como o reconhecimento da alimentação escolar como instrumento de cumprimento do 

direito humano à alimentação adequada (DHAA); a universalização do programa para toda educação 

básica, da educação infantil ao ensino médio, além dos jovens e adultos; a inclusão da educação 

alimentar e nutricional de forma transversal no currículo escolar e a vinculação com a agricultura 

familiar (BARBOSA et al., 2013; PEIXINHO, 2013; SCHWARTZMAN et al., 2017). Com isso, 

pelo menos 30% do valor repassado aos estados e municípios pelo FNDE para o PNAE passou a ser 

utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas (FNDE, 2017). Junto aos estados 

e municípios foram priorizados os princípios orientadores da execução do programa: equidade, 

participação social, universalidade, sustentabilidade/continuidade, compartilhamento de 

responsabilidades, DHAA e respeito aos hábitos e tradições regionais (PEIXINHO, 2013). A 

alimentação escolar começou a adquirir caráter relacionado ao contexto do processo ensino-

aprendizagem e a assumir a dimensão de prática pedagógica, de ação educativa, visando à promoção 

da saúde e da SAN (LIBERMANN; BERTOLINI, 2015).  

Em 2010, o decreto número 7.272 instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN) e estabeleceu os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de SAN 

(BRASIL, 2010). Dessa maneira, os programas diretamente relacionados com a produção, oferta e 

consumo de alimentos mais saudáveis nas escolas, tidos como espaço estratégico para a promoção da 
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alimentação adequada e saudável na infância, foram o PNAE e o PAA, pois valorizam a alimentação 

adequada, sob o aspecto nutricional, socioambiental e cultural (HENRIQUES et al., 2018).  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), instituída em 2006 e revisada em 

2014, reconheceu a necessidade das ações de promoção e prevenção de saúde serem articuladas 

com outras políticas públicas, demais esferas de governo e sociedade civil organizada, em virtude 

da impossibilidade do setor sanitário responder sozinho ao enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes que influenciam a saúde (MALTA et al., 2016). Nessa direção, a PNaPS 

manifestou o compromisso com a PNAN, estabelecendo a alimentação adequada e saudável 

(AAS) entre os seus temas prioritários, para “promover ações relativas à AAS, visando à promoção 

da saúde e à SAN, contribuindo com as ações e metas de redução da pobreza, com a inclusão social 

e com a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável” (BRASIL, 2015). A 

PAAS, compreendida como um conjunto de estratégias que proporcionam aos indivíduos e 

coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e 

socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente, inseriu-se tanto em uma das linhas 

de ações que integram as diretrizes da PNAN, como em uma das vertentes da promoção da saúde 

(BRASIL, 2012a). O elenco de estratégias na saúde direcionadas à PAAS envolveu a EAN, que 

se somou às estratégias de regulação de alimentos - rotulagem e informação, publicidade e 

melhoria do perfil nutricional dos alimentos - e ao incentivo à criação de ambientes institucionais 

promotores de alimentação adequada e saudável, incidindo sobre a oferta de alimentos saudáveis 

nas escolas e nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2012a).  

A EAN integra uma diretriz da PNSAN (BRASIL, 2010) e desde então vem sendo 

trabalhada em uma perspectiva mais ampliada em diferentes campos de ação, no escopo do sistema 

alimentar, e articulada a outras políticas públicas (BRASIL, 2018b). Integrada a estratégias mais 

amplas para o desenvolvimento pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da população e 

é considerada como medida necessária para a formação e proteção de hábitos alimentares 

saudáveis (BRASIL, 2012b) ao estabelecer um campo muito mais amplo de ação para a EAN do 

que aquele tradicionalmente restrito às dimensões biológicas e do consumo alimentar (BRASIL, 

2018b), sendo definida da seguinte maneira (BRASIL, 2012b): 

Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo 

de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos 

alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos 

educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e 
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grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema 

alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar.  

Entre seus resultados potenciais identifica-se a contribuição na prevenção das doenças 

crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais, bem como a valorização das diferentes 

expressões da cultura alimentar, o fortalecimento de hábitos regionais, a redução do desperdício de 

alimentos, a promoção do consumo sustentável e da alimentação saudável (BRASIL, 2012b). Nesse 

sentido, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2012b) para as 

Políticas Públicas teve o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática, 

no conjunto de inciativas de EAN que tenham origem, principalmente, na ação pública e que 

contemple os diversos setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e 

consumo de alimentos (BRASIL, 2012b), dialogando com as ações das políticas nacionais de 

alimentação e nutrição, de SAN e promoção da saúde e do PNAE na perspectiva da PAAS.  

No escopo das ações do governo brasileiro para a promoção da saúde e da SAN, o 

Ministério da Saúde (MS) publicou, como um produto da PNAN, as primeiras versões dos Guias 

Alimentares alinhados à pesquisa e conhecimentos da realidade brasileira. Em 2002, o Guia 

alimentar para crianças menores de 2 anos incluiu percepções, práticas e tabus alimentares das 

diferentes regiões do Brasil, valorizando a cultura alimentar local (BRASIL, 2002); em 2006 o 

Guia alimentar para a população brasileira apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais, 

que se constituiu em um marco de referência para indivíduos e famílias, governos e profissionais 

da saúde sobre a PAAS (BRASIL, 2006), assumindo o conceito de alimentação saudável como 

resultado da interação entre o biológico e o sociocultural (RECINE; VASCONCELLOS, 2011). 

A abordagem multifocal dirigida às famílias, aos profissionais de saúde, aos gestores e 

formuladores de políticas públicas e setor produtivo de alimentos ilustrou como atuar nos fatores 

determinantes da alimentação, explicitando as responsabilidades dos diferentes setores sociais, 

indicando que apenas ações de educação em saúde isoladas não são suficientes para o alcance do 

impacto necessário na promoção da alimentação saudável (RECINE; VASCONCELLOS, 2011).  

Diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que impactaram 

sobre suas condições de saúde e nutrição, fez-se necessária a apresentação de novas 

recomendações, cuja atualização foi incluída como uma das metas do Plano Plurianual e do I Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, relativos ao período de 2012 a 2015 (BRASIL, 

2014a). Assim, a segunda edição do Guia Alimentar para a população brasileira, de 2014, 

reconfigurou o setor saúde na abordagem da alimentação, pois ampliou o diálogo entre SUS e 

SISAN, considerou a promoção da alimentação adequada e saudável como parte da construção de 
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um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável e destacou condicionantes da 

alimentação, desde a produção até o consumo (DIAS et al., 2017). Considerando os múltiplos 

determinantes das práticas alimentares, a complexidade e os desafios que envolvem a conformação 

dos sistemas alimentares atuais, o atual guia alimentar reforçou o compromisso do MS de 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do DHAA 

(BRASIL, 2014a). A nova classificação dos alimentos apresentada à população permitiu o 

entendimento da importância do processamento industrial para que sejam distinguidos alimentos 

saudáveis - in natura ou minimamente processados - de alimentos ultraprocessados (UP). O Guia 

também enfatizou a importância da escolha de alimentos tendo em vista as diferenças culturais, os 

sistemas alimentares social e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2014a). A abordagem da 

alimentação e da nutrição adotada pelo Guia fornece elementos preciosos para práticas educativas 

confluentes com o desafio da ressignificação da comida no contexto contemporâneo (CASTRO, 

2015). Em 2019, foi publicada a segunda edição do Guia alimentar para crianças menores de 2 

anos, mantendo-se alinhada aos princípios do Guia da população brasileira de 2014.  

Na intencionalidade de facilitar a aplicação e incorporação das terminologias da Nova 

classificação dos alimentos e orientações baseadas no Guia alimentar, algumas iniciativas têm sido 

realizadas para qualificar a prática profissional e a gestão do cuidado, incluindo recomendações 

para aperfeiçoar o atendimento ao usuário e auxiliar na escolha da conduta mais adequada. Nesse 

sentido o MS e OPAS avançaram em elaborar os protocolos de uso do Guia alimentar para a 

população brasileira na orientação alimentar, divididos em fascículos específicos para cada ciclo 

de vida (BRASIL, 2021a, b, c). Outros estudos e metodologias têm sido conduzidos a fim de 

garantir maior aproximação do documento nos diferentes cenários e culturas do território nacional 

(GERALDI et al., 2017; CORRÊA; SILVA, 2021). 

Ao refletir sobre o período mais recente da construção histórica das políticas de 

alimentação e nutrição no Brasil, pode-se pensar em três grandes períodos entre 2003 e 2016: 2003 

a 2011; 2011 a 2016; 2016 a 2018 (VASCONCELOS et al., 2019). No governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, foram criados marcos legais com implementação e 

valorização da SAN para reduzir a fome, embora houvesse contradições como o incentivo à 

agricultura industrial baseada em grandes propriedades. O governo da presidente Dilma Roussef, 

de 2011 a 2016, pode ser subdividido em dois momentos, inicialmente com a ideia de erradicação 

da miséria e pobreza extrema, seguido de um período de recessão, no qual é iniciada uma política 

de austeridade, associada à promoção de hábitos alimentares saudáveis diante do agravamento das 
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doenças crônicas não transmissíveis. Esse percurso permitiu que a alimentação conquistasse 

espaço na agenda das políticas públicas e a sua promoção está prevista em diversas políticas e 

programas nacionais (CASTRO, 2015). A saída do Brasil do Mapa da Fome das Nações Unidas, 

em 2014 (FAO; IFAD; WFP, 2015), foi um dos resultados mais expressivos do conjunto de 

políticas estruturais na área de SAN e proteção social implementadas. Por um período, a fome 

deixou de ser um problema estrutural no país, mas emergiram outras demandas.  

Com a intensificação da política de austeridade a partir de 2016, no governo de Michel 

Temer, os cortes contínuos no orçamento enfraqueceram as políticas sociais, de redução da fome 

e da pobreza e a de SAN (VASCONCELOS et al., 2019). Embora tenha ocorrido um declínio 

orçamentário nos programas de segurança alimentar, muitos provavelmente persistiram devido à 

legislação estabelecida anteriormente e ainda vigente (SOUSA et al., 2019). Para o PAA, em 

especial, os cortes progressivos do conjunto de programas de apoio à agricultura familiar fizeram 

com que ele perdesse o seu caráter estruturante e direcionado ao fortalecimento da agricultura 

familiar, e passasse a ser da assistência social, comprometendo o acesso tanto por parte das famílias 

produtoras, como dos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidos 

(RECINE, 2017). Essa situação adversa reforçou a necessidade de manutenção e expansão dos 

aspectos que configuraram o PNAE como um exemplo a ser seguido, enquanto programa público 

de alcance nacional: apoio e fortalecimento do processo produtivo local sustentável, de prioridade 

para os grupos mais vulneráveis, de estruturação de processos administrativos compatíveis com os 

objetivos de compra da agricultura familiar para a viabilização de ações de educação alimentar e 

nutricional (RECINE, 2017), além de servir como inspiração para países que estabelecem 

cooperação internacional com o Brasil para apoio e adequação do programa a outras realidades. 

Em 2019 teve início o governo do presidente Jair Bolsonaro que, por meio da Medida 

Provisória número 870 (BRASIL, 2019a), extinguiu o CONSEA, fragilizando sobremaneira o 

funcionamento do SISAN e comprometendo processos de garantia do DHAA em todas as esferas 

de governo (CASTRO, 2019). Isso foi particularmente preocupante em um cenário de crise 

econômica aliada a uma política de austeridade fiscal, marcado pelo desmonte de políticas sociais 

e pelo estancamento ou piora de indicadores sensíveis à degradação das condições de vida: 

recrudescimento da mortalidade infantil, interrupção do processo de diminuição da desigualdade 

de renda e de raça, aumento do desemprego e da pobreza (CASTRO, 2019). Frente a esses 

retrocessos sociais o Brasil se deparou com um grande desafio referente à continuidade ou não de 

estratégias e programas que sustentaram a construção da rede de proteção social que, até então, 



21 
 
 

 

garantia as conquistas obtidas na agenda de alimentação e nutrição (JAIME et al., 2018). Na 

perspectiva política, esses resultados destacaram a necessidade de políticas públicas de emergência 

para interromper a deterioração da SAN no Brasil e garantir o acesso a alimentos, especialmente 

para os mais vulneráveis (SOUSA et al., 2019).  

Tendo em vista a necessidade de pensar a alimentação de forma abrangente e articulada 

com as políticas públicas de saúde e de SAN, é oportuno considerar a concepção de cinco 

dimensões que integram a alimentação: a do direito humano; a biológica, aspectos nutricionais e 

sanitários; a sociocultural, sistema de valores, relação de indivíduos e de coletivos com a comida; 

a econômica, relações de trabalho estabelecidas no âmbito do sistema alimentar, preço dos 

alimentos; a ambiental, formas de produção, comercialização e consumo de alimentos (CASTRO; 

CASTRO; GUGELMIM, 2011), que se traduziram na definição de alimentação adequada e 

saudável (BRASIL, 2012a):  

A alimentação adequada e saudável é um dos determinantes e condicionantes da saúde e 

um direito inerente a todas as pessoas. Refere-se à prática alimentar apropriada aos 

aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio 

ambiente. Deve estar em acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com 

as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas 

dimensões de gênero, raça e etnia; ser acessível do ponto de vista físico e financeiro; 

harmônica em quantidade e qualidade; baseada em práticas produtivas adequadas e 

sustentáveis com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos.  

Nessa direção, os desafios e perspectivas para a promoção da alimentação saudável podem 

ser organizados em dois grandes eixos: o primeiro tem como ponto de partida o entendimento de 

que a alimentação é uma prática social, ou seja, é mais do que um comportamento ou um 

procedimento de ingestão de alimentos e outros produtos comestíveis que contribuem para a 

prevenção ou ocorrência de um conjunto de doenças. Refere-se à ressignificação da comida, do 

cozinhar, do comer e da comensalidade, resgatando seu sentido existencial profundo e ampliando a 

consciência de sua dimensão política (CASTRO, 2015). O segundo eixo aponta que a necessária 

mudança estrutural no sistema agroalimentar brasileiro não se restringe às ações individuais ou 

iniciativas do setor produtivo. É preciso “investir no desenvolvimento de políticas públicas que 

incentivem e facilitem as escolhas saudáveis e que protejam indivíduos e populações de fatores e 

situações que levem a escolhas não saudáveis”, com a consolidação de políticas públicas que 

respondam ao mesmo tempo a vários problemas da agenda de alimentação e nutrição (CASTRO, 

2015). A mesma autora ainda sugere o engajamento e a articulação de setores e atores de diferentes 

áreas, como saúde, segurança alimentar e nutricional, movimentos ambientalistas, movimentos 
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sociais do campo, entre outros, que protagonizem mudanças estruturais no padrão de consumo e no 

modelo de desenvolvimento vigentes para avançar na promoção da alimentação saudável no Brasil. 

Considerando o conceito de EAN e o seu caráter intrinsecamente intersetorial, muitos são os 

setores envolvidos com essa agenda, como o da educação, em escolas, creches, universidades, 

restaurantes universitários (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b). O ambiente alimentar escolar é 

reconhecido como campo de prática de ações de EAN importante na construção da AAS e promotor 

de saúde (BRASIL, 2012a), reconhecida como lócus prioritário de formação de hábitos e escolhas 

alimentares (SANTOS, 2012). Para tanto, a promoção da alimentação saudável em escolas está 

assegurada pela Portaria Interministerial nº 1.010/2006, que instituiu as diretrizes para a promoção da 

alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas 

e privadas, em âmbito nacional, favorecendo o desenvolvimento de ações que promovam e garantam 

a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar, tendo a EAN como uma das 

ações prioritária (BRASIL, 2006a) e pela lei nº 11.947 (BRASIL, 2009a) que incluiu a EAN no 

processo de ensino e aprendizagem que perpassa pelo currículo escolar, propiciando experiências no 

cotidiano das atividades escolares (SANTOS, 2012; CERVATO-MANCUSO et al., 2013). Todos os 

avanços que envolvem o PNAE possibilitaram que ele seja considerado um dos mais abrangentes e 

duradouros programas na área de alimentação escolar do mundo, o único com atendimento 

universalizado e se tratar da política pública de maior longevidade do país na área de SAN 

(LIBERMANN; BERTOLINI, 2015; FNDE, 2017). Até 2016, a presença de alimentos oriundos 

da agricultura familiar foi crescente e foram identificadas melhorias na qualidade da alimentação, 

dinamização do desenvolvimento local entre outros aspectos complementares e fundamentais que 

compõe o PNAE (RECINE, 2017), o que fez com que se constituísse como uma ação política que 

favorece a elaboração de práticas em torno da alimentação escolar tanto no que diz respeito às 

ações estratégicas para SAN quanto às políticas educacionais (BARBOSA et al., 2013). Nesse 

sentido, os municípios precisaram adequar seus processos, ampliar o diálogo entre profissionais 

técnicos, produtores e cooperados a fim de conhecer o interesse produtivo da região, detalhar 

necessidades e contribuir para o planejamento da produção (RECINE, 2017). Por outro lado, 

revelou-se a urgência das escolas melhorarem sua estrutura física para o armazenamento e preparo 

adequado das refeições, além de adequar a quantidade de profissionais qualificados para as funções 

relacionadas à alimentação escolar (RECINE, 2017).  

Além disso, os marcos legais que amparam as ações de EAN são importantes para 

direcionar o desenvolvimento das estratégias que serão adotadas nos diferentes campos de atuação 

e, nesse sentido, o Marco de Referência de EAN ampliou a responsabilidade das ações educativas 
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sobre alimentação e nutrição para outros profissionais da saúde, buscando aumentar a ocorrência e 

a visibilidade das experiências em diferentes campos de atuação, visto que as práticas de hábitos 

alimentares saudáveis são inerentes a qualquer contexto que vise promover saúde (BRASIL, 2012b). 

Instrumentos e estratégias de EAN devem apoiar pessoas, famílias e comunidades para que adotem 

práticas alimentares promotoras da saúde para que compreendam os seus fatores determinantes, 

contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e 

transformar a realidade, assim como para exigir o cumprimento do DHAA (BRASIL, 2014a).  

Ao pensar em atividades em grupo como prática social, de participação coletiva e 

construção compartilhada, é possível abranger a compreensão e a tratativa da EAN para além da 

perspectiva biomédica, pautada em informações sobre características dietéticas, relacionadas a 

energia, nutrientes e consumo de grupos alimentares (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; 

SANTIAGO, 2016), de maneira que a prática alimentar seja analisada pela “perspectiva da 

promoção da saúde, corresponsabilização, autonomia, autocuidado e reconhecimento da 

alimentação como direito social e exercício da cidadania” (BRASIL, 2012b). Nesse sentido, 

sugere-se que a educação em alimentação e nutrição seja condizente com a perspectiva de 

educação popular de Paulo Freire, com ênfase na dialogicidade e autonomia do sujeito e com 

mesclas da pedagogia construtivista, cujos discursos recorrem à problematização para promover 

uma prática reflexiva sobre suas práticas alimentares (SANTOS, 2012). Igual importância deve 

ser dada ao fortalecimento da formação profissional e ao investimento na produção de 

conhecimento do campo de alimentação e nutrição (SANTOS, 2012). As iniciativas voltadas ao 

apoio e formação de profissionais que atuam em EAN ganham especial relevância, sendo 

necessário que sejam permanentemente apoiadas e instrumentalizadas para que, cada vez mais, as 

ações assumam um caráter mais inovador, participativo e lúdico, visando, assim, resultados mais 

eficazes e duradouros (BRASIL, 2018b). 
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1.2. SISTEMA ALIMENTAR 

A elaboração e a execução de políticas públicas promotoras de saúde no âmbito da SAN e 

do DHAA necessitam de compreensão e abordagem sistêmica que possibilite a percepção dos 

problemas de forma interligada e interdependente, por meio de um pensamento contextual e 

processual que abranja o sistema alimentar. Os processos históricos, políticos e sociais que atuam 

na determinação da SAN e que englobam a complexa dinâmica do sistema alimentar têm suas 

fragilidades refletidas numa longa trajetória de avanços e retrocessos, marcadas pela 

institucionalidade dos modelos de gestão e produção do país (JACOB; CHAVES, 2019). Mais do 

que orientações sobre o que comer, é preciso problematizar o porquê de comer o que comer e, 

assim, construir subsídios para a transformação de um sistema alimentar em que os cidadãos sejam 

atuantes por meio de sua presença ativa em instâncias de participação social, em que os 

profissionais sejam formados para atuar na elaboração de uma agenda futura que comporte as 

complexidades da ciência da nutrição a serem abordadas em políticas, pesquisas, extensão ou ainda 

a prestação de serviços relevantes para a comunidade, visando ao fortalecimento da SAN (JACOB; 

CHAVES, 2019). Os sistemas alimentares, incluindo os processos de produção, transformação, 

distribuição, marketing e consumo de alimentos, estão fortemente relacionados à transição 

nutricional e precisam ser reposicionados não apenas para ofertar alimentos, mas também 

promover dietas mais saudáveis e sustentáveis para todos (GLOBAL PANEL, 2016). Com o 

estabelecimento da década de ação em nutrição, de 2016 a 2025, tem-se a oportunidade de os 

países comprometerem- se não apenas com os objetivos nutricionais intensificando seus esforços 

e ampliando os investimentos em nutrição, mas também o de acabar com a desnutrição em todas 

as suas formas até 2030 causada pelo consumo inadequado, desequilibrado ou excessivo de macro 

ou micronutrientes (IFPRI, 2016).  

O enfrentamento das crescentes taxas de excesso de peso e obesidade, como um desfecho 

da má alimentação, é um desafio atual que envolve tanto o consumo alimentar, como também toda 

a cadeia produtiva, incluindo a produção, o abastecimento e o acesso a alimentos adequados e 

saudáveis. Ressalta-se a importância de aliar estratégias para a criação de um ambiente favorável 

à adoção de hábitos alimentares adequados, incluindo medidas de promoção e proteção da AAS, 

com estratégias de EAN e medidas regulatórias (BRASIL, 2018b). O incentivo a compras públicas 

de alimentos, com o fornecimento de alimentos em escolas, hospitais, locais de trabalho públicos 

do governo, é um exemplo do potencial existente em oferecer uma alimentação adequada e 
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influenciar na produção de alimentos, com o abastecimento oriundo de produtores locais, como 

acontece no PNAE (BRASIL, 2018b).  

O sistema alimentar pode ser definido pela inclusão de todos os componentes, como meio 

ambiente, pessoas, insumos, processos, infraestruturas, instituições e atividades relacionadas à 

produção, processamento, distribuição, preparo e consumo de alimentos, além de seus resultados 

e efeitos socioeconômicos e ambientais (HLPE, 2014). Os sistemas alimentares sustentáveis, por 

sua vez, devem ser capazes de proteger os sistemas ecológicos produtores de alimentos, incluindo 

a preservação das bases econômicas, sociais e ambientais e garantindo a SAN para as gerações 

atuais e futuras (FAO, 2012; HLPE, 2014). Nessa perspectiva, a insegurança alimentar e 

nutricional fundamenta-se na ideia de falha de mercado, gerada pela presença de externalidades 

que influenciam o sistema, tais como relações de poder desiguais, ônus social que desconsidera o 

preço de mercadorias alimentares e a incapacidade de mercados livres gerarem bens públicos de 

forma satisfatória (ROCHA, 2013).  

A estrutura conceitual dos sistemas alimentares é composta por três elementos principais 

que, influenciados pelos seus princípios determinantes, moldam as dietas e determinam a nutrição 

final, a saúde e os seus resultados econômicos e sociais (HLPE, 2017). Primeiramente a cadeia de 

abastecimento alimentar envolve os atores e atividades que levam os alimentos da produção ao 

consumo e descarte de seus resíduos (HAWKES; RUEL, 2012). Em segundo lugar, o ambiente 

alimentar refere-se ao contexto físico, econômico, político e sociocultural no qual os consumidores 

envolvem-se com o sistema alimentar para tomar suas decisões sobre a aquisição, preparo e 

consumo de alimentos (HLPE, 2017). Por fim, o comportamento do consumidor reflete todas as 

escolhas e decisões tomadas, em nível doméstico ou individual, sobre quais alimentos adquirir, 

armazenar, preparar, cozinhar e comer e sobre a destinação de alimentos dentro da família, 

incluindo distribuição por gênero e alimentação de crianças (HLPE, 2017), influenciados pelas 

preferências pessoais, como gosto, conveniência, valores, tradições, cultura e crenças (HLPE, 

2017; BRASIL, 2014a). O comportamento, por sua vez, é amplamente moldado pelo ambiente 

alimentar existente, como preços dos alimentos, renda, conhecimento e habilidades, tempo, 

equipamento e hábitos sociais e culturais (HLPE, 2017).  

A integração e interdependência entre as cadeias de abastecimento e ambiente alimentar pode 

ser compreendida a partir da proposta da roda do sistema alimentar, que mostra o quanto as cadeias 

de abastecimento, em especial, podem modular o valor nutricional dos alimentos ou produtos na 

medida em que aqueles se movem ao longo da cadeia (HLPE, 2017, p. 36), pela produção de culturas 
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diversas, utilização e promoção de espécies locais subutilizadas de maneiras sustentáveis ou o cultivo 

de safras biofortificadas, como também pela redução de alguns nutrientes associados às doenças não 

transmissíveis relacionadas à dieta, como o exemplo da gordura trans, sódio e açúcar (HLPE, 2017, 

p. 93). As transformações ocorridas no ambiente alimentar têm mudado a forma como as pessoas 

acessam, preparam e consomem os alimentos, no sentido de que ambientes alimentares saudáveis e 

tradicionais tem perdido espaço para os convenientes, com uma infinidade de alimentos de alta 

densidade calórica e deficientes em nutrientes que, somados ao marketing e publicidade enganosos 

e políticas de preços e embalagens, dificultam as escolhas saudáveis das pessoas (HLPE, 2017).  

O documento Nutrition and food systems: a report by The High Level Panel of Experts on Food 

Security and Nutrition (HLPE) propôs três tipos de sistemas alimentares como os mais característicos e 

dominantes na atualidade: tradicionais, mistos e modernos (HLPE, 2017), que interferem na produção, 

abastecimento e consumo locais. Apesar de todos os seus sucessos no passado em alimentar populações 

humanas e melhorar a saúde e a expectativa de vida, os atuais sistemas alimentares tornaram-se mais 

industrializados, globalizados e controlados por grandes atores de economias de escala e de manutenção 

de longas cadeias de suprimento (SWINBURN et al., 2019). Embora sejam produzidos alimentos 

suficientes para atender as necessidades energéticas da população global, a desnutrição e as deficiências 

de micronutrientes ainda afetam mais de um terço da população mundial, o que mostra a interferência 

dos impostos e subsídios nos preços dos alimentos na acessibilidade e padrões de consumo alimentar 

(HLPE, 2017). O preço elevado dos produtos frescos e nutritivos pode favorecer o consumo de alimentos 

industrializados e processados, mais baratos e de alta densidade calórica, especialmente em ambientes 

urbanos e em países de renda média-alta e alta, embora os efeitos negativos da insegurança alimentar 

também aconteça em países de baixa, média e alta renda (SWINBURN et al., 2019), como observado 

com a população de baixa renda brasileira, com elevado consumo de produtos ultraprocessados de baixo 

custo. Poderia ser óbvia a garantia de preços mais baixos aos alimentos mais saudáveis em relação aos 

menos saudáveis, como uma forma de estimular os consumidores a comprar certos alimentos em 

detrimento de outros (HLPE, 2017), porém as estratégias de ação política das grandes corporações, com 

representação expressiva devido ao grande poder econômico e político, e os conflitos de interesses em 

diferentes processos de formulação de políticas públicas, configuram uma importante assimetria de poder 

nas relações entre Estado, mercado e sociedade, ameaçando a democracia (ACT PROMOÇÃO DA 

SAÚDE; IDEC, 2022), tornando-se pauta de disputa entre Estado, corporações e sociedade civil 

organizada. Ademais, a incapacidade dos sistemas alimentares em fornecer dietas saudáveis é apontada 

como a principal razão para o aumento da prevalência de obesidade e excesso de peso, enquanto 

desfechos de má alimentação (SWINBURN et al., 2019).  
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Os diferentes desafios existentes nos contextos rurais e urbanos devem ser considerados 

para propor soluções específicas de incentivo a sistemas alimentares mais resilientes e 

capacitadores que apoiem práticas agrícolas produtivas e regenerativas, promovam a equidade e a 

atuação eficaz nos contextos locais, bem como políticas que discutam os desafios únicos impostos 

por situações de conflito que são uma das principais causas da fome (HLPE, 2020). Embora a voz 

coletiva dos pequenos agricultores represente uma força política em alguns países, o poder 

concentrado das grandes corporações alimentícias é a fonte mais poderosa da inércia política para 

ações que criam ambientes alimentares mais saudáveis (IPES-FOOD, 2017), em virtude dos 

conflitos de interesses dos atores comerciais que estão em desacordo com o bem público e a saúde 

planetária (SWINBURN et al., 2019). Forças poderosas de lobby muitas vezes impedem a 

elaboração de políticas governamentais para o bem público (IPES-FOOD, 2017), principalmente 

em países cujas estruturas de governo são fracas ou corruptas, ficando ainda mais suscetíveis a 

influências (SWINBURN et al., 2019). A atuação ultrapassa fronteiras regionais e nacionais, 

alcançando o âmbito internacional, além de envolver todas as esferas de poder como Executivo, 

Legislativo e Judiciário, envolvendo estratégias de atuação semelhantes em diversos países (ACT 

PROMOÇÃO DA SAÚDE; IDEC 2022). São imprescindíveis estruturas transparentes e 

responsáveis, livres de conflitos de interesse, inclusive de grupos da sociedade civil e que 

respondam às necessidades da população para garantir uma tomada de decisão imparcial, que 

fortaleça novos modelos sustentáveis priorizando o lucro social e ambientalmente viável, a saúde 

das pessoas e o meio ambiente (SWINBURN et al., 2019). 

O aumento da complexidade na cadeia de suprimento de alimentos é caracterizado pela 

especialização dos sistemas de produção e distribuição, de modo que à medida que os alimentos 

passam da produção para o consumo, os fluxos de pagamentos de commodities geralmente se movem 

na direção oposta, enquanto os fundos de investimento fluem para cada estágio das cadeias de 

suprimentos de maneiras complexas (HLPE, 2020), ditando o que, quando e para quem produzir. Os 

ciclos das monoculturas brasileiras, como a cana-de-açúcar, cacau e café, orientadas para produção 

em série de commodity são bons exemplos desse modelo. O mau uso da terra também é reconhecido 

como uma das consequências do processo de modernização da agricultura brasileira, no processo de 

comoditização da comida, sendo que a privação quantitativa e qualitativa no acesso a alimentos é 

uma constante no cenário da geoculinária brasileira (ROCHA, 2013). Embora exista um esforço 

crescente para incentivar a produção sustentável de alimentos, incluindo métodos agrícolas 

agroecológicos, ainda persistem enormes impactos ecológicos e estressores associados a grande 

parte da produção mundial de alimentos que impõe custos externos (TEEB, 2018), que impactam no 
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clima, nos recursos de água doce, na fertilidade do solo, na biodiversidade e nos ambientes marinhos 

(HLPE, 2020). Por fim, as oscilações de preços dos alimentos afetam o poder de compra das famílias, 

o bem-estar e a segurança alimentar e nutricional, principalmente entre os mais pobres, que gastam 

uma parte maior de sua renda com a compra de alimentos. Preços mais altos reduzem o bem-estar 

do consumidor, enquanto preços mais baixos afetam os produtores. Assim, a alteração dos preços 

dos alimentos cria incertezas em todo o sistema alimentar, desestimulando os investimentos e 

influenciando negativamente a SAN a longo prazo (HLPE, 2011). 

Ao pensar especialmente no sistema alimentar moderno, presente nas grandes cidades, sob 

o ponto de vista da SAN que tem como proposta a reconexão entre a produção e o consumo local, 

verifica-se a necessidade da educação política dos consumidores e a organização cooperativa de 

produtores e empreendedores locais, vinculando-os aos consumidores; além da criação de políticas 

que incluam o uso e tributação da terra favorecendo os vínculos econômicos locais e outras que 

assegurem condições favoráveis aos produtores locais, em geral vinculados à agricultura familiar 

(MALUF; REIS, 2013), reconhecendo a necessidade de mudar os padrões dietéticos para proteger 

o meio ambiente. Nessa direção, os sistemas alimentares sustentáveis promovem resultados 

globais de saúde humana e ecológica, equidade social e prosperidade econômica. Eles têm um 

baixo impacto ambiental, apoiam a biodiversidade, as culturas e tradições locais de alimentos e 

contribuem para a SAN (JOHNSTON; FANZO; COGILL, 2014; HLPE, 2020). É necessário dar 

às pessoas a capacidade de assumir a responsabilidade pessoal por sua própria saúde fortalecendo 

a educação, reduzindo a pobreza, o preconceito estrutural e social com base no gênero, religião e 

raça; oportunizar que escolhas saudáveis e sustentáveis sejam fáceis e padronizadas por meio de 

políticas de interesse público fortes; ativar a rede das pessoas para que os sistemas humanos da 

sociedade reorientem-se para promover os quatro resultados globais essenciais: saúde e bem-estar 

ambientais, saúde e bem-estar humano, equidade social e prosperidade econômica (SWINBURN 

et al., 2019). Em última análise, a integração da sustentabilidade como um parâmetro do ambiente 

alimentar deve permitir a concepção e implementação de ações que melhorem os resultados 

alimentares, ao mesmo tempo que mitigam o risco climático para sustentar a saúde humana e 

planetária (SWINBURN et al., 2019).  

O ambiente alimentar escolar insere-se no contexto dos sistemas alimentares e se refere a 

todos os espaços, infraestruturas e condições dentro e ao redor das instalações da escola onde os 

alimentos são disponibilizados, obtidos, comprados e/ou consumidos, como também o conteúdo 

nutricional desses alimentos (CRUZ, 2020). Inclui todas as informações disponíveis, promoção 
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(marketing, propagandas, marcas, rótulos de alimentos, embalagens, promoções, etc.) e os preços 

de alimentos e produtos alimentícios (CRUZ, 2020).  

A alimentação escolar, por sua vez, envolve todo alimento oferecido no ambiente escolar, 

independentemente de sua origem (BRASIL, 2009a). De acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, alimentação escolar é entendida por ser:  

Um direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado, promovida e 

incentivada com vistas no atendimento das diretrizes do PNAE, como o emprego da 

alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, 

que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, e a inclusão da 

educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2009a).  

Sendo assim, a alimentação escolar das escolas públicas de educação básica brasileiras tem 

o potencial de contribuir para o desenvolvimento do ambiente alimentar escolar saudável, a partir 

da aprendizagem transdisciplinar que valoriza o alimento e a comida como um direito e em suas 

múltiplas dimensões, para além do fazer escolhas alimentares adequadas. Contudo, além das 

refeições oferecidas pelo PNAE, existem os alimentos competidores, assim chamados porque 

competem com os do programa de alimentação escolar, que incluem todos alimentos e bebidas 

vendidos fora dos programas federais de alimentação, como vending machine, cantinas, 

lanchonetes e vendedores ambulantes (HLPE, 2017).  

De modo geral, os alimentos ofertados e preferidos pelos estudantes nos pontos de venda, 

dentro ou próximos às escolas vão na contramão de uma alimentação saudável (LEME et al., 2013; 

CESAR et al., 2020). Mesmo sendo um tema amplo de discussão, pois a venda desses alimentos 

envolve a cultura alimentar local e trabalhadores excluídos do mercado formal e, por isso, o propósito 

não é culpabilizá-los, sabe-se que a venda desses alimentos competidores, por vezes não saudáveis, é 

mais comum na porta das escolas públicas, porque quando se regula a oferta interna, existe uma 

tendência a aumentar do lado externo (CARMO et al., 2018). Para os adolescentes que não aderiram 

à alimentação escolar de escolas públicas, a influência do meio social foi citada para justificar suas 

escolhas alimentares (LEME et al., 2013), mostrando que a exposição generalizada e implacável de 

estratégias de marketing baseadas na emoção para aquisição de alimentos não saudáveis, incluindo os 

ambientes que deveriam ser especialmente protegidos, como as escolas e locais de venda, violam o 

direito a uma alimentação saudável e nutrição adequada e outros direitos inter-relacionados (UNICEF, 

2019). A adoção de medidas como a substituição da comercialização de alimentos não saudáveis pelos 

saudáveis e atrativos, como os servidos na alimentação escolar, possivelmente ajudaria os adolescentes 

a terem, nessa última, a sua principal opção de escolha (VALENTIM et al., 2017). 
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Cabe ainda incluir a valorização e cuidados com espaço físico onde os estudantes realizam 

as refeições, como limpeza do refeitório, mobiliário adequado, organização do local e tempo 

destinado às refeições, momento compartilhado com as atividades recreativas, assim como os fatores 

relacionados às características das refeições servidas, respeitando a cultura alimentar local, variedade 

e palatabilidade (VALENTIM et al., 2017). Essas informações indicam a necessidade de reconhecer 

a complexidade de fatores que influenciam nas escolhas alimentares, como ambiente, história 

individual e valores pessoais (LEME et al., 2013) para que as ações integradas de EAN no ambiente 

escolar sejam capazes de desenvolver a criticidade e autonomia dos estudantes para além de realizar 

suas escolhas alimentares e refletir sobre os alimentos e sua conexão com os sistemas alimentares e 

o que eles podem representar para a sociedade como já apresentado.  

Recentemente a FAO divulgou um documento de EAN direcionado às escolas para estimular 

o consumo de dietas adequadas e promover práticas alimentares saudáveis em crianças e adolescentes, 

contribuindo para a compreensão do direito à alimentação, desenvolvimento socioeconômico da 

comunidade e sistemas alimentares locais que incentivem o consumo de alimentos adequados, 

divididos em quatro eixos de trabalho de abordagem sistêmica e integrada: (I) promoção do ambiente 

alimentar escolar saudável e alimentação escolar adequada e segura; (II) integração da EAN em todo 

o sistema escolar; (III) estímulo a compras inclusivas para alimentação escolar; (IV) criação de um 

ambiente político, jurídico, financeiro e institucional favorável (FAO, 2019b). 

Para tanto, propôs o envolvimento e participação ativa de alunos, pais, funcionários da 

escola, pequenos agricultores locais e empresas rurais, líderes comunitários, em um ambiente 

alimentar favorável e coerente com o desenvolvimento da cultura local e de práticas alimentares 

mais saudáveis e sustentáveis para promover mudanças positivas no sistema alimentar local, em 

seus diversos pontos de entrada e áreas de influência (FAO, 2019b).  

A comunidade escolar - estudantes, familiares, funcionários da escola e do serviço de 

alimentação, governos e líderes locais, agricultores, voluntários da comunidade - foi colocada no 

centro das atenções pela importância de seu envolvimento ativo no aprimoramento e expansão de 

alguns benefícios dos programas e por terem o potencial de participar na reconfiguração das 

políticas locais e escolares. Além disso, houve a preocupação do cuidado com a população mais 

vulnerável, como as em situação de insegurança alimentar, gênero, etnia, migração, crises e 

situações pós-crise (FAO, 2019b). 

Além do ambiente escolar, a literatura reconhece o papel da família como sendo um dos 

determinantes na formação dos hábitos alimentares saudáveis, porém admite que existem lacunas 
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que precisam ser preenchidas. Em uma pesquisa da FAO para o desenvolvimento de diretrizes e 

padrões de alimentação escolar, do total de 33 países de baixa e média renda com programas de 

alimentação escolar, dezessete foram incluídos no mapeamento de diretrizes e padrões de nutrição 

relevantes para programas de alimentação escolar, dentre eles o PNAE. Porém o programa 

brasileiro não apresentou, entre os seus principais objetivos, o apoio aos pais e à comunidade, 

objetivo identificado em apenas cinco países (FAO, 2019b).  

Uma variedade de fatores dentro do ambiente doméstico tem sido associada a 

comportamentos alimentares saudáveis, como a disponibilidade e acessibilidade de tais alimentos, a 

frequência das refeições em família e a ingestão e práticas alimentares parentais. O apoio dos pais, 

mediado pelas suas próprias preferências alimentares, o incentivo a consumir alimentos saudáveis e 

a disponibilidade e acesso de frutas e vegetais no ambiente doméstico foram relacionados ao maior 

consumo de frutas e vegetais entre os adolescentes, mesmo quando a preferência por esses alimentos 

não era alta. Por outro lado, restringir, pressionar o consumo ou usar os alimentos como recompensa 

podem propiciar comportamentos contrários às suas intenções (HLPE, 2017).  

As famílias de baixa renda, em especial, são vulneráveis às barreiras econômicas, 

interferindo no acesso aos alimentos que compõem uma dieta saudável, sem ter que abrir mão ou 

comprometer outras necessidades básicas, como educação, saúde e moradia. Além disso, quando 

os pais trabalham em tempo integral ou necessitam de mais de um emprego para sustentar suas 

famílias, há uma tendência à escassez de tempo, incluindo o deslocamento para o trabalho, o que 

influencia na compra de gêneros alimentícios, com declínio dos alimentos in natura, e o preparo 

das refeições (UNICEF, 2019).  

Nos contextos das escolas e das famílias, a influência da publicidade de alimentos e bebidas 

direcionada às crianças no Brasil é outro ponto de destaque para ser problematizado, abrangendo os 

impactos das estratégias de marketing nos hábitos alimentares e crescimento das taxas de sobrepeso 

e obesidade infantis, e na discussão global acerca da vulnerabilidade e violação de seus direitos em 

função da publicidade de qualquer produto ou serviço (HARTUNG; KARAGEORGIADIS, 2017). 

Ao se dirigir diretamente à criança, a publicidade utiliza-se de sua hipervulnerabilidade, em função 

de seu desenvolvimento inconcluso, para a persuadir ao consumo, violando direitos assegurados pela 

legislação, como o direito ao respeito, que compreende a inviolabilidade física, psíquica e moral 

(HARTUNG; KARAGEORGIADIS, 2017). No Brasil, todas as estratégias de marketing voltadas 

para crianças são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) (BRASIL, 1990) e 

reforçadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) Resolução 
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163/2014 (BRASIL, 2014b), que abrange todos os tipos de produtos e serviços, incluindo os 

alimentares. A regulamentação vigente obriga a colocação de advertências nos comerciais de 

alimentos com alto teor de gordura, açúcar ou sal, porém a publicidade de alimentos e bebidas 

direcionados ao público infantil, como cereais matinais já adoçados, refrigerantes, doces, 

salgadinhos e fast food, contrariam drasticamente as recomendações (OPAS, 2012).  

Instrumentos de direitos humanos legais e não juridicamente vinculados apresentam 

oportunidades importantes que possibilitam ao Estado fortalecer e acelerar a implementação de 

restrições à comercialização de alimentos e bebidas não saudáveis para crianças, sendo 

identificados quatro temas relevantes: (a) o melhor interesse da criança está acima de todos os 

outros interesses; (b) os direitos à saúde e à alimentação adequada não podem ser realizados sem 

ambientes saudáveis de apoio; (c) as crianças devem ser protegidas da exploração econômica; (d) 

o marketing persuasivo de alimentos e bebidas não saudáveis é explicitamente reconhecido como 

uma ameaça aos direitos à saúde e alimentação adequada em vários instrumentos de direitos 

humanos (GRANHEIM et al., 2018). Esta pauta também é motivo de articulação das políticas 

públicas e programas de alimentação e nutrição, grupos de pesquisa e terceiro setor/ sociedade 

civil organizada, de modo que os direitos das crianças estejam no centro dos esforços do governo 

para criar ambientes alimentares saudáveis, garantindo que tenham acesso a alimentos nutritivos 

e acessíveis e a um ambiente saudável e seguro (UNICEF, 2019). A PNAN apresenta como diretriz 

o controle e regulação dos alimentos, reforçando a importância do monitoramento da publicidade 

de alimentos a fim de aperfeiçoar o direito à informação e proteger o consumidor de práticas 

potencialmente abusivas (BRASIL, 2012a). A publicidade de alimentos especialmente direcionada 

ao público infantil também é apontada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira como um 

dos obstáculos à promoção da alimentação saudável que devem ser compreendidos para ser 

superados (BRASIL, 2014a). O segundo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Plansan) para o período 2016 - 2019 previa o monitoramento de projetos de lei sobre publicidade 

de alimentos, inclusive em cantinas escolares e a “regulamentação da propaganda, publicidade e 

promoção comercial de alimentos e bebidas processados e ultraprocessados em equipamentos das 

redes de educação e saúde, públicos e privados, equipamentos de assistência social e órgãos 

públicos” (CAISAN, 2016), que se consolidou na Recomendação nº 67/ 2017 (CNMP, 2018).  

As mensagens publicitarias de alimentos para crianças são repetitivas e invasivas, 

formando uma parte importante do seu ambiente cotidiano. A publicidade televisiva, em 

especial, é a forma mais utilizada de marketing de alimentos para esse público e seu efeito é 
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independente de outros fatores conhecidos, como idade e influência dos pais. Ela influencia os 

hábitos alimentares das crianças, criando vínculos de reconhecimento, preferências e pedidos de 

compras de marcas e categorias anunciadas, além de modelos de consumo de alimentos; sua 

exposição associa-se a maior preferência por alimentos e bebidas com elevado teor de gordura, 

açúcar ou sal, pelo consumo de alimentos pobres em nutrientes, maior ingestão calórica e 

aumento nos pedidos de compra desses tipos de alimentos por crianças (OPAS, 2012), podendo 

interferir diretamente no aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso infantis, tornando-

se, assim, um problema de saúde pública importante a ser regulado (HARTUNG; 

KARAGEORGIADIS, 2017). Por outro lado, a televisão representa apenas uma parte da 

diversidade de comunicações de marketing direcionados ao desenvolvimento de marcas e 

relações com os consumidores, a publicidade não tradicional passou a ganhar espaços, como a 

televisão a cabo, mídia impressa e eletrônica e progressivamente novas tecnologias são utilizadas 

para anunciar alimentos para o público infantil nas Américas (OPAS, 2012). A publicidade 

digital, em especial, destaca-se, principalmente entre os jovens, e apresenta a característica 

peculiar de transcender as fronteiras nacionais (CHEMAS-VELEZ et al., 2020). O marketing de 

entrada [inbound marketing] permite que as marcas emitam mensagens publicitárias 

amplificadoras, atingindo altos níveis de recall e de reconhecimento de marca (KELLY, 2015), 

além de se beneficiar das informações pessoais coletadas sobre o usuário; em contrapartida, 

como isso pode afetar os consumidores ainda é desconhecido (CHEMAS-VELEZ et al., 2020).  

Essas informações permitem inferir que as medidas de proteção atuais são insuficientes para 

evitar influências corporativas negativas sobre a regulamentação do marketing nutricional (UNICEF, 

2019), ressaltando a importância de regulamentar a propaganda na TV e nos recentes meios digitais e 

desenvolver ações para promover maior consciência crítica a seu respeito, tanto entre as crianças e 

adolescentes quanto entre seus pais, responsáveis pela compra e preparo da alimentação doméstica 

(FRAGA et al., 2020), bem como a necessidade de estratégias de EAN para formação de consumidores 

mais autônomos e críticos quanto às suas escolhas alimentares (CARVALHO et al., 2019).  
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1.3. PARENTALIDADE 

As práticas alimentares infantis são importantes determinantes das condições de saúde e 

condicionadas ao poder aquisitivo das famílias, do qual dependem a disponibilidade, quantidade e a 

qualidade dos alimentos consumidos (MONTEIRO, 2000). Os anos de vida que compreendem a 

infância e a adolescência são de grande relevância para a saúde pública, por se tratar de um período-

chave de mudanças biológicas e sociais, lançando as bases para a futura saúde do adulto e o bem-

estar econômico (LANGFORD et al., 2015).  

A concepção da família não se reduz à soma das características dos seus membros, mas 

como um conjunto de interações, concebendo-a como um sistema (PICCOLI, 2014). A maneira 

como os pais se relacionam com seus filhos, especialmente nas dimensões ligadas ao poder, 

hierarquia e apoio emocional tem sido estudado com atenção, demonstrando a influência 

significativa no desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, tais como ajustamento 

social, psicopatologias e desempenho (PICCOLI, 2014). Entre as diversas tarefas sob a 

responsabilidade das famílias destacam-se aquelas relacionadas aos cuidados com a saúde e a 

alimentação. É nesse ambiente que se inicia a formação do hábito alimentar das pessoas, sendo a 

principal influência na alimentação das crianças. As famílias também são as maiores responsáveis 

pela transmissão da cultura alimentar, pois é nesse lugar que as pessoas aprendem quais alimentos 

consumir e como prepará-los, a partir dos recursos disponíveis. Essa influência, positiva ou 

negativa, tende a persistir por toda a vida (SAWAYA et al., 2019). A relevância, implicações e 

dificuldades para que a família possa ser catalisadora do DHAA destacou o reconhecimento da 

importância do seu papel no cuidado e na transmissão da cultura, das práticas e do hábito alimentar, 

independentemente da forma como ela se estrutura. Portanto, é indispensável atribuir-lhe um lugar 

de destaque nas políticas públicas voltadas para a promoção da SAN (SAWAYA et al., 2019). 

Mesmo com falta de consenso sobre as definições exatas, conceitos e medidas ideais para avaliar 

as influências dos pais no comportamento alimentar da criança (HUGHES et al., 2013), é 

importante reconhecer a influência do ambiente alimentar doméstico na formação de hábitos 

alimentares das crianças e adolescentes.  

A parentalidade é entendida como um conjunto de comportamentos que objetivam 

garantir a sobrevivência e o pleno desenvolvimento da criança, maior segurança e autonomia; não 

depende apenas de fatores individuais, pois recebe influência direta do meio sociocultural 

(BLACK; ABOUD, 2011). Envolve também o estudo dos vínculos de parentesco e dos processos 

psicológicos que se desenvolvem a partir desses laços, ressaltando a necessidade de um processo 
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de preparação e até mesmo de aprendizagem (HOUZEL, 2004). Assim, pode-se inferir que a 

parentalidade não se restringe apenas à geração biológica de um filho e nem às representações 

sociais de ser pai ou mãe, mas como um processo complexo, dinâmico, integrador, consciente e, 

por vezes, inconsciente; exige mudanças e adaptações que necessitam de investimento emocional, 

pois os pais devem conhecer, saber e desejar cuidar dos filhos (MARTINS, 2013). Nesse sentido, 

a tarefa de cuidar e alimentar os filhos insere-se no rol de atribuições parentais, envolvendo os 

diversos estilos e práticas parentais de alimentação.  

O termo estilo parental é conceituado como um conjunto de atitudes educativas que os 

cuidadores adotam com a criança, com o objetivo de educar, socializar e controlar (GOMIDE, 

2006; DARLING; STEINBERG, 1993), em todos os domínios da parentalidade (DARLING; 

STEINBERG, 1993). Ele envolve três componentes: a relação emocional entre os pais e a criança, 

as práticas e comportamentos parentais e os seus sistemas de crenças (LAMBORN, 1991). 

Portanto, os estilos parentais constituem uma forma de perceber a maneira como os pais interagem 

e influenciam no desenvolvimento de seus filhos (PICCOLI, 2014). Já a prática parental é uma 

estratégia comportamental específica empregada pelos pais para socializar com seus filhos 

(DARLING; STEINBERG, 1993). Pelo fato dos pais terem objetivos específicos para o 

desenvolvimento de seus filhos, as práticas parentais podem diferir, dependendo das suas 

percepções sobre as ameaças a esses objetivos e da situação em que se aplica. Assim, mesmo que 

o estilo parental seja consistente, as práticas parentais podem diferir entre filhos da mesma família, 

pois depende de outros fatores, como a idade, sexo, comportamento alimentar e peso da criança 

(VENTURA; BIRCH, 2008). Um exemplo relaciona-se à pressão social na valorização ao corpo 

magro, sobretudo de meninas, podendo exacerbar a preocupação dos pais no controle de seu peso 

corporal (MAIS et al., 2017), estigmatizando o sobrepeso desde a infância (COLLINS, 1991). Os 

pais podem, portanto, sentir a necessidade de usar práticas alimentares restritivas com suas filhas, 

a fim de promover a magreza (BIRCH et al., 2003). A aplicação do termo estilo parental é aplicado 

ao contexto alimentar referindo-se à abrangência de estilos que os pais podem adotar e interagir 

com seus filhos durante todas as situações de alimentação (HUGHES et al., 2006). Sendo assim, 

é preciso considerar a maneira como se dá a interação entre pais/cuidadores e filhos nos primeiros 

anos de vida, pois isso repercute positiva ou negativamente na nutrição e no crescimento e 

desenvolvimento cognitivo e social da criança (BLACK; ABOUD, 2011).  

Estudos iniciais sobre estilos parentais, indicavam três estilos possíveis baseados no controle 

por parte dos pais: permissivo, autoritário e autoritativo ou democrático (BAUMRIND, 1965 apud 
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PICCOLI, 2014). O estilo permissivo corresponde às relações entre pais e filhos com cobrança de 

poucas responsabilidades, permitindo que os filhos se autorregulem. Os pais evitam exercer o controle, 

buscam apresentar-se diante dos filhos de maneira receptiva aos seus desejos, como um recurso na 

satisfação de suas vontades e não como um modelo (BAUMRIND, 1966, apud PICCOLI, 2014). O 

estilo autoritário é constituído por pais que visam controlar e avaliar o comportamento dos filhos com 

o uso de padrões absolutos para manter e respeitar as tradições. Há restrições da autonomia, sem o 

incentivo ao diálogo e o ponto de vista do filho não é considerado. A relação é unilateral, limitando a 

capacidade de auto regulação dos filhos, não há estímulo da criticidade sobre as situações e os 

sentimentos vivenciados (BAUMRIND, 1966, apud PICCOLI, 2014). Por fim, o estilo autoritativo ou 

democrático é identificado nos que procuram direcionar as atividades das crianças, respeitando o seu 

ponto de vista. Utiliza-se, principalmente, de reforço positivo e regras claras e consistentes; o controle 

é firme, porém racional. Há um encorajamento da autonomia e da liberdade; os pais reconhecem os 

interesses dos filhos e suas competências; há respeito à individualidade dos membros da família e 

abertura ao diálogo. Esse último estilo tornou-se um modelo de referência para a criação dos filhos, 

pelos efeitos positivos identificados (STEINBERG et al., 1991).  

As mudanças vivenciadas na sociedade levaram ao abandono do padrão hierárquico e 

coercitivo, característico do estilo autoritário vigente no século XIX, em que o valor da obediência, 

marco da conduta parental, era fundamental no processo de socialização. Ao longo do século XX 

as necessidades emocionais foram colocadas em evidencia no campo da educação, associando a 

restrição e coerção à ansiedade infantil. Na medida em que as transformações sociais ganharam 

impulso, as relações familiares foram se remodelando. A globalização permitiu maior acesso às 

informações e ao conhecimento, fomentando a capacidade crítica nas relações interpessoais; as 

mulheres inseriram-se no mercado de trabalho, conciliando as atividades domésticas com as 

profissionais; a busca pela igualdade social, separações e divórcios dos pais demandaram novas 

configurações na família e consequentemente nas interações pais-filhos (PICCOLI, 2014). Tais 

modificações suscitaram a proposta de duas dimensões nas práticas educativas parentais: a 

responsividade, relacionada a atitudes afetivas, e a exigência – ou não responsividade - relacionada 

a atitudes coercitivas (MACCOBY; MARTIN, 1983 apud PICCOLI, 2014). A exigência inclui 

todas as atitudes dos pais para controlar o comportamento dos filhos, impondo-lhes limites e 

estabelecendo regras. A responsividade refere-se às atitudes compreensivas e ao afeto transmitido 

aos filhos em resposta às suas necessidades de modo consistente e promotor de segurança, que 

visam, através do apoio emocional e da comunicação, estimular o desenvolvimento da autonomia 

e autoafirmação das crianças e jovens (COSTA; TEIXEIRA; GOMES, 2000). A partir dessas 
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dimensões definiu-se quatro posições dos estilos parentais: (1) autoritativos, para os pais com 

elevado nível de responsividade e exigência; (2) negligentes, os que apresentam baixa 

responsividade e exigência; (3) indulgentes, os muito responsivos, porém pouco exigentes; (4) 

autoritários, os pouco responsivos, porém muito exigentes (MACCOBY; MARTIN, 1983 apud 

PICCOLI, 2014). O Quadro 1 reúne a classificação baseada na exigência e responsividade.  

Quadro 1 - Tipologia quádrupla de parentalidade com base na classificação bidimensional de Maccoby e 

Martin (1983). 

 
Fonte: Adaptado de Picolli (2014). 

 

A literatura apresenta outras variações para a compreensão da inter-relação entre estilos e 

práticas parentais (GOMIDE, 2006), de qualquer maneira, as práticas parentais adotadas influenciam 

diretamente no cuidado e formação de hábitos alimentares de seus filhos. Pais autoritativos são 

exigentes e encorajam ativamente seus filhos para comer, mas o fazem de uma maneira sensível. 

Incentivam o comer saudável usando predominantemente comportamentos não-diretivos e de apoio, 

dialogando, elogiando e permitindo escolha adequada de alimentos. Já os negligentes atendem 

algumas demandas de seus filhos para comer, mas os poucos pedidos que eles fazem, não são 

atendidos. No tipo indulgente, os pais fazem algumas exigências sobre os seus filhos para comer, 

mas as exigências que fazem não são diretas e geralmente apoiam os filhos em suas escolhas. Por 

fim, os pais autoritários são extremamente exigentes em suas práticas de alimentação, com baixa 

capacidade de atendimento às necessidades dos seus filhos. Eles os encorajam a comer usando 

comportamentos altamente diretivos, por exemplo obrigando, impondo, usando recompensas e 

punições (HUGHES et al., 2007). Algumas evidências mostram que os estilos permissivos de 

alimentação - negligentes e indulgentes - podem favorecer a supernutrição e excesso de peso entre 

as crianças expostas a ambiente alimentar com alimentos em abundância (SAVAGE et al., 2007).  

Importante lembrar que as práticas parentais alimentares adequadas variam de acordo com 

o estágio de desenvolvimento da criança. Pais de crianças pequenas podem pressionar para que seus 

filhos se alimentem ou restringir o acesso aos alimentos. Para adolescentes, no entanto, os pais 

podem usar regras claramente definidas sobre os horários e quantidades para o consumo de alimentos 

Exigência Alta Baixa

Alta Autoritativo Autoritário

Baixa Indulgente Negligente

Capacidade de resposta
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específicos (KREMERS et al., 2006). Além disso, dentro do entendimento de modelagem social, as 

crianças aprendem sobre comida por meio da experiência direta de comer e observando o 

comportamento alimentar dos outros (SAVAGE et al., 2007; VENTURA; BIRCH, 2008) e, portanto, 

as preferências e os padrões de ingestão das crianças também são em grande parte um reflexo dos 

alimentos que lhes são familiares (VENTURA; BIRCH, 2008). A disponibilidade e acessibilidade 

de frutas e vegetais em casa correlaciona-se positivamente com o padrão de consumo de crianças em 

idade escolar (VAN ASSEMA et al., 2007). Assim, pode-se inferir que o estilo parental será 

internalizado pela criança - futuro adolescente - como um grande influenciador de suas ações, 

especialmente relacionados ao seu autocuidado, inclusive o alimentar (PICCOLI, 2014).  

Um tema comum que permeia os vários referenciais teóricos usados para explicar o 

comportamento alimentar parte da interação entre fatores pessoais e socioambientais para influenciar 

os padrões de comportamento individuais (VAN ASSEMA et al., 2007). Em resposta à ameaça da 

escassez de alimentos vivenciada em outro momento histórico, a manutenção de algumas práticas 

alimentares tradicionais pode, quando combinadas com as preferências e predisposições não 

aprendidas dos bebês, promover a alimentação excessiva nos ambientes alimentares 

contemporâneos, representadas pelo excesso de comida, sobrepeso e obesidade, soando como 

ameaça à saúde infantil, que contrariam as estratégias alimentares recentes de autorregulação, em 

que as crianças respondam aos seus sinais de fome e saciedade (SAVAGE et al., 2007). Isso abre 

espaço para destacar que a formação de hábitos alimentares na infância insere-se em um contexto 

muito mais amplo, que abrange as relações parentais e a interação com o ambiente.  

No cenário brasileiro, a compreensão do papel dos pais na alimentação infantil é uma base 

importante para o desenvolvimento de políticas e programas para promover a alimentação saudável 

(MAIS et al., 2017). A inserção da família nas políticas públicas revela o reconhecimento de seu 

papel fundamental para alcance dos objetivos do desenvolvimento humano e social. Não obstante, 

ela não pode se comprometer sozinha por tal atribuição e, nesse sentido, o Estado deve assumir parte 

dessa responsabilidade com políticas de proteção social, programas e serviços sociais de qualidade 

e de caráter universal (SAWAYA et al., 2019). Atualmente as políticas de alimentação e nutrição, 

em especial o Marco de referência de EAN para as políticas públicas e os Guias Alimentares para 

crianças brasileiras menores de 2 anos e para a população brasileira, destacam a importância de 

ambientes alimentares que favoreçam a valorização e transmissão das habilidades culinárias 

enquanto prática emancipatória e de promoção de autonomia e autocuidado (BRASIL, 2012b; 

BRASIL, 2014a; BRASIL, 2019c) e, sem dúvida, as famílias propiciam locais privilegiados para 
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isso. Há a valorização do comer em companhia, como de familiares, amigos ou colegas de escola ou 

de trabalho, como forma de criar e fortalecer relações entre as pessoas, e o incentivo ao 

compartilhamento das atividades domésticas pelos membros da família envolvendo o planejamento, 

aquisição e preparo das refeições e limpeza dos utensílios (BRASIL, 2019c). A inclusão de crianças 

e adolescentes na compra de alimentos e no preparo de refeições permite que eles conheçam e se 

interessem por novos alimentos, sua origem e produção (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2019c). Sendo 

assim, fica claro o papel insubstituível da família na formação do hábito alimentar da pessoa, cuja 

consequência é o reforço da própria cultura alimentar, transmitida entre as gerações. O núcleo 

familiar, portanto, não só propicia a ocasião da refeição em companhia, como se beneficia desses 

momentos para reforçar as relações entre seus membros (BRASIL, 2019c; SAWAYA et al., 2019).  

Se, por um lado, há o reconhecimento da importância das famílias no resgate da cultura 

alimentar tradicional, por outro é necessário assisti-las para utilizarem recursos adequados, o que é 

frequentemente desafiador (SAWAYA et al., 2019). As barreiras impostas para algumas populações 

em especial, como as de baixa renda, que vivem em locais periféricos de grandes centros, acentuam 

algumas dificuldades para o estabelecimento de hábitos alimentares adequados das famílias. Dentre 

tantos elementos, aponta-se a instabilidade financeira que restringe o acesso aos alimentos na 

quantidade e qualidade necessárias; a falta de um ambiente alimentar adequado em virtude das 

condições precárias das moradias, com espaço insuficiente para a mesa e para elaboração de 

refeições com “comida de verdade” e em horários recomendados; a falta de tempo crônica nas 

grandes cidades, decorrente dos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho às vezes 

superior a quatro horas diárias, aliada à dificuldade para a aquisição de alimentos saudáveis nas 

periferias, e as mudanças de hábitos alimentares consequente da maciça propaganda de bebidas e 

alimentos ultraprocessados (SAWAYA et al., 2019). Como agravante, é nesse grupo da população 

que se encontra uma grande presença de famílias monoparentais, onde cabe especialmente às mães, 

muitas vezes isoladas de seu contexto social, a tarefa exclusiva de cuidar dos seus dependentes 

(SAWAYA et al., 2019). Embora alguns programas governamentais deram protagonismo à família, 

recentemente o alcance dos programas de transferência de renda e fortalecimento da agricultura 

familiar tem recebido ataques e redução de repasse de recursos. Ao invés de visualizar novas 

possibilidades de apoio e incentivo às famílias mais vulneráveis, eles resistem para sobreviver.  

A compreensão das dimensões envolvidas na formação de hábitos alimentares de crianças 

e adolescentes no ambiente familiar é complexa e necessita de uma abordagem consistente. 

Embora este estudo não tenha a pretensão de se debruçar nas especificidades das práticas parentais 
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de alimentação e a intersecção com seus filhos, é necessário refletir sobre a extensão dessa 

influência na vida social das crianças e adolescentes em outros ambientes, como o escolar. Ao 

mesmo tempo que a escola tem a atribuição de desenvolver ações de EAN, fundamentais para a 

PAAS, as famílias também participam ativamente deste processo, tanto pelo tipo de estilo e 

práticas parentais, como pela transmissão de sua cultura alimentar, muitas vezes influenciados por 

determinantes societais, como a publicidade e propaganda de alimentos. Seguindo o depoimento 

dos especialistas, o trabalho de EAN direcionado a cuidadores e profissionais das escolas, como 

cozinheiras escolares e educadores, que valorize a sua memória alimentar afetiva, a partir do 

resgate das experiências com a alimentação recebida ainda quando criança, tem-se revelado bem-

sucedida, não só para aprimorar o entendimento da educação alimentar, mas também para os 

motivar a cuidar da alimentação infanto-juvenil (SAWAYA et al., 2019).  
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1.4. POTENCIALIDADES DAS ESCOLAS NA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL 

O setor educacional, dada sua capilaridade e abrangência, é um aliado importante para a 

concretização de ações de promoção da saúde voltadas para o fortalecimento das capacidades dos 

indivíduos, para a tomada de decisões favoráveis à sua saúde e à comunidade, criação de ambientes 

saudáveis e consolidação de uma política intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada 

no respeito ao indivíduo, para construir uma nova cultura de saúde (BRASIL, 2002). O acesso 

quase universal das crianças e adolescentes ao ambiente escolar o torna altamente relevante para 

os esforços globais de combate a todas as formas de alimentação inadequada de crianças por meio 

de abordagens mais amplas e de multicomponentes (FAO, 2019a, FAO, 2019b). As escolas 

chegam às crianças em uma idade em que os hábitos alimentares e de saúde estão sendo formados, 

alcançam famílias e a comunidade escolar e trabalham os alimentos em muitos contextos, como o 

fornecimento de refeições, alimentos trazidos de casa, venda de alimentos (FAO, 2019a, FAO, 

2019b). Crianças, jovens e adultos que se encontram nas escolas vivenciam momentos em que os 

hábitos e as atitudes estão sendo criados e, dependendo da idade ou da abordagem, sendo revistos. 

Por outro lado, reconhece-se que, além de a escola ter uma função pedagógica específica, tem uma 

função social e política voltada para a transformação da sociedade, relacionado ao exercício da 

cidadania e ao acesso às oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, razões que 

justificam ações direcionadas para a comunidade escolar para dar concretude às propostas de 

promoção da saúde (BRASIL, 2002).  

Na intencionalidade de valorizar o papel da promoção da saúde vinculada ao ambiente 

escolar como elemento transformador da realidade, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi 

concebido como uma estratégia para a integração e articulação permanente entre as políticas de 

Educação e de Saúde, baseados nos princípios da integralidade, a territorialidade e a 

intersetorialidade (BRASIL, 2007; SILVA; BODSTEIN, 2016; SOUSA; ESPERIDIÃO; 

MEDINA, 2017) e seus objetivos devem ser compreendidos na perspectiva da Educação Integral1. 

Porém, as ações de saúde na escola são apresentadas, em sua maioria, por profissionais do setor de 

saúde de forma verticalizada e desvinculada dos conteúdos programáticos do currículo escolar 

apontando a predominância do setor saúde nas tomadas de decisão (FERREIRA et al.., 2014; 

LOPES; NOGUEIRA; ROCHA, 2018), mostrando a dificuldade negociar e incluir as ações 

                                                           
1 O conceito da Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento 

dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto 

coletivo, inclusivo e compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais (BNCC, 

2017). 
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intersetoriais na rotina e na prática dos profissionais a partir da construção de saberes mais dialógicos 

e contextualizados entre o setor saúde e educação (SILVA; BODSTEIN, 2016).  

Diversas estratégias voltadas para inserção da saúde nas escolas foram reconhecidas por 

adotar, por um lado, modelos que visam a domesticação de condutas e comportamentos de alunos 

(SILVA, 1999 apud SILVA; BODSTEIN, 2016) e por outro, práticas educativas relacionadas à 

educação popular de estímulo à capacidade crítica, autônoma dos sujeitos e exercício de controle das 

suas condições de saúde e vida em sintonia com os princípios da promoção da saúde (BRASIL, 

1987). No primeiro modelo, que pode ser chamado de otimismo ingênuo, educador é considerado o 

detentor do conhecimento. Embora exista a valorização da escola, ele possui autonomia absoluta na 

sua inserção social e na capacidade de extinguir a pobreza e a miséria que não foram por ela criadas, 

de maneira que a educação seria a alavanca do desenvolvimento e do progresso (CORTELLA, 

2008), adaptando as pessoas para a vida em sociedade, matando as suas possibilidades de ação 

(FREIRE, 1979). No segundo modelo, é atribuído o papel político-pedagógico ao educador e à 

escola, que desfrutam de uma autonomia relativa, com inserção da escola no interior da sociedade, 

como uma via de mão dupla, de construção coletiva dos espaços efetivos de inovação na prática 

educativa que cada um desenvolve na sua própria instituição (CORTELLA, 2008). Na perspectiva 

dessa abordagem pedagógica, as atividades educativas promotoras de saúde na escola devem ser 

implementadas por meio de ações intersetoriais e transversais, com inclusão do tema no projeto 

pedagógico das escolas (BRASIL, 2006b). 

Como já mencionado, no Brasil a PAAS é reconhecida como uma das vertentes da 

promoção da saúde, integrando a PNAN e a PNaPS, envolve a EAN, o incentivo à criação de 

ambientes institucionais promotores de alimentação adequada e saudável, incidindo sobre a oferta 

de alimentos saudáveis nas escolas. A EAN, por sua vez, está inserida no Plansan, no Plano 

Plurianual do governo (PPA 2016 – 2019), na PNSAN, prevista como diretriz do PNAE, no processo 

de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, na Portaria Interministerial 1.010/ 

06, na Lei nº 11.947/09, na Resolução FNDE nº 06/2020; bem como no Plano de Ações Estratégicas 

para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e, mais especificamente, no Marco de 

Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. É importante que a lógica 

pedagógica da alimentação da escola vá ao encontro dos significados que os próprios estudantes 

apontam sobre a escola e o comer (FREITAS et al., 2013), já que o comer é um ato cultural tão 

profundo e carregado de significados (ARNAIZ, 2007 apud FREITAS et al., 2013).  
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A EAN nas escolas foi reconhecida internacionalmente por seu potencial para desenvolver 

e promover as capacidades das crianças com o envolvimento e manutenção de práticas alimentares 

saudáveis, indispensáveis para melhorar as dietas e prevenir todas as formas de alimentação 

inadequada, quando acompanhadas de um ambiente alimentar favorável e apoiadas por influências 

familiares e comunitárias positivas, que potencializam as ações das políticas que incluem os 

ambientes alimentares (CRUZ, 2020). Para tanto, deve envolver uma variedade de estratégias 

educacionais e atividades de aprendizagem que, amparadas pelos ambientes de apoio, possam 

contribuir com crianças e adolescentes em idade escolar e suas comunidades a fazer suas escolhas 

alimentares e, principalmente, construir sua capacidade de se adaptar e agir como protagonistas de 

mudança (FAO, 2019b). Para os profissionais em educação, a escola é apontada como espaço 

privilegiado na socialização e adoção de práticas alimentares, indicando o momento de realização 

de refeições na escola como propício para o desenvolvimento da aprendizagem (SOUZA; 

FONSECA, 2015), sinalizando a potencialidade de criar caminhos capazes para a PAAS.  

A partir do momento em que as estratégias utilizadas na educação em saúde, incluindo as 

relacionadas à alimentação, precisam ser ajustadas a cada território é possível afirmar a necessidade 

de exercitar a escuta com parte dos envolvidos, especialmente no ambiente escolar, na perspectiva 

do papel da alimentação como constituidor de identidades e potencializador do desenvolvimento 

da cidadania e da qualidade de vida (SOUZA; FONSECA, 2015). O que parece acontecer é que 

os atores da comunidade escolar não se apropriam de papel de educadores em saúde, por lacunas 

existentes na formação, de entender a amplitude que o tema demanda e no uso de estratégias 

pedagógicas apropriadas. Com isso, muitos esforços têm sido feitos para contribuir para o 

fortalecimento das ações de educação em saúde e alimentação, visando mobilizar a população para 

uma reflexão crítica de suas condições de saúde e de vida em prol do enfrentamento das 

desigualdades e como desencadeador de amplas e abrangentes experiências de equidade social no 

âmbito escolar (SOUZA; FONSECA, 2015). 

Na direção de identificar novos caminhos de aprendizagem dentro das escolas, as hortas 

escolares têm um valioso potencial de aprendizagem e podem ser usadas como um instrumento para 

apoiar a conexão entre o cultivo de alimentos e refeições saudáveis, aumentar a disposição dos alunos 

em consumir frutas e vegetais, estimular a introdução de hortas domésticas e, em última análise, 

contribuir com a mudança de percepção sobre os ecossistemas (FAO, 2019b). Nesse espaço de 

aprendizado, as trocas interpessoais apresentam-se numa perspectiva horizontal e dialógica entre os 

envolvidos, em que todos podem contribuir com seus conhecimentos e experiências. A horta se 

revela também como um espaço de produção de cuidado, compreendido a partir da participação ativa 
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dos sujeitos e da construção da sociabilidade, resgatando e construindo vínculos de cuidado consigo, 

com o outro e com a natureza (COELHO; BOGUS, 2016).  

 

1.4.1. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO TEMA TRANSVERSAL NA BASE 

NACIONAL CURRICULAR COMUM  

Para compreender a abordagem da EAN como tema transversal na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), é importante situá-la na estrutura do sistema educacional brasileiro a partir 

dos marcos legais contemporâneos.  

No topo do ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se a Constituição Federal de 1988, 

que, dentre diversas conquistas, trouxe a valorização dos profissionais da educação, a ideia da 

educação como direito social e a criação de um Plano Nacional de Educação plurianual 

(OLIVEIRA et al., 2011). A consolidação e promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LBD), 

também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, ocorreu somente em 1996 e foi apontada como ‘aquilo 

que era possível fazer nas circunstâncias e momento histórico’ (LIMA, 2019). Na sequência do 

processo de construção dos marcos legais da educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) foram implementados pelo MEC de 1997 a 2002 e se constituíram como um referencial 

para a educação do ensino fundamental em todo o país, porém sem força de lei. Sua função era 

orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção 

pedagógica da época (BRASIL, 1997).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), vigentes desde 1998 e atualizadas em 2013, 

são normas obrigatórias para a educação básica, que orientam o planejamento curricular das 

escolas e sistemas de ensino, norteando seus currículos e conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

a formação básica com origem na LDB, estabelecendo competências e diretrizes para a educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. A sua formulação é de responsabilidade do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que, dentre outras atribuições, assegura a participação da sociedade 

no aperfeiçoamento da educação nacional (BRASIL, 2013). A definição da DCN marca o início 

do processo de colaboração entre estados e municípios, em torno de esforços conjuntos e 

articulados de planejamento, desenvolvimento e avaliação dos processos educacionais 

(BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002). As diretrizes são entendidas pelo CNE como linhas gerais de 
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ação, como proposição de caminhos abertos à tradução em diferentes programas de ensino 

(BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002) e buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo 

que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, sem deixar de considerar os diversos 

contextos nos quais eles estão inseridos (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018)2. Por fim, a BNCC 

foi inicialmente publicada em 2017, definindo as bases para o ensino fundamental e em 2018 para 

o ensino médio. É um documento de caráter normativo que:  

Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. [...] Integra a 

política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas 

e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 

avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017).  

A concepção da BNCC envolveu a intencionalidade de orientar o processo de revisão 

curricular à luz da legislação vigente, com avanços e inserção de novos elementos e, por isso, é 

considerada um documento complementar às DCN e orientações dos PCN, acrescentando, 

integrando e trazendo novos aspectos e práticas que pretendem ampliar a abordagem dos temas na 

escola (BRASIL, 2019b). Desde os PCNs, a transversalidade apresentava-se como uma aposta de 

mudança e renovação do ensino para o trabalho interdisciplinar, incorporando no ensino 

fundamental a necessidade de extrapolar os conteúdos disciplinares, com temas inerentes ao 

cotidiano e a vida dos estudantes (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2014). Entretanto, as 

reformas implementadas encontraram dificuldades de efetivação e de resultados positivos devido 

às características que permaneceram imutáveis na escola, especialmente as relacionadas aos 

aspectos estruturais de organização e conteúdos curriculares (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 

2014). Além da instituição de novos parâmetros para as disciplinas tradicionais - língua 

portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, arte e educação física - havia 

também a proposta de implementação dos temas transversais: ética, pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e orientação sexual (BRASIL, 1997), como tentativa de viabilizar a 

interdisciplinaridade, introduzindo conteúdos que deviam ser abordados nas disciplinas 

estruturais, cada uma à sua maneira (GALLO, 2004). Todavia, para o desenvolvimento e 

concretização da transversalidade na educação em saúde, a inserção de seus conteúdos nas diversas 

atividades das disciplinas escolares, com tratativas isoladas, de caráter biológico e oriundas do 

                                                           
2 TODOS PELA EDUCAÇÃO. O que são e para que servem as Diretrizes Curriculares? Todos pela Educação, São 

Paulo, 2018. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/noticias/o-que-sao-e-para-que-servem-as-diretrizes-

curriculares/>. Acesso em: 10 outubro 2020. 
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imaginário dos professores não eram suficientes, carecendo de um compromisso do colegiado 

escolar, como um todo, para planejar e desenvolver ações de promoção da saúde permanentes 

(MARTINHO; SILVA; FERREIRA, 2014). De qualquer forma, a inserção dos temas transversais 

nos PCNs como resposta às demandas da sociedade abriu caminho para que muitos outros debates, 

lutas e anseios sociais continuassem em pauta, traduzindo-se em legislações e normas específicas 

voltados para as escolas, como os direitos das crianças e adolescentes, a história e cultura afro-

brasileira, o processo de envelhecimento e o respeito e valorização do idoso, a educação para o 

trânsito; a educação ambiental; a educação digital, a saúde, a educação alimentar e nutricional, a 

educação em direitos humanos (CORDEIRO, 2019).  

Pode-se dizer que os Temas Transversais dos PCNs foram absorvidos, ampliados, 

ressignificados e processados em documentos oficiais como as legislações que versam sobre a 

educação básica, DCN, as Orientações Curriculares e Projetos Político Pedagógicos (PPP) 

(BOMFIM et al., 2013). Nas DCNs não houve definição clara de temas transversais, apenas o 

apontamento da obrigação de as escolas trabalharem com conteúdo não apenas científico e de áreas 

de conhecimentos específicas, mas também inter e transdisciplinarmente com temas que levassem 

os alunos a refletirem sobre demandas da vida cidadã (BRASIL, 2013). Em 2018, a Lei de 

Diretrizes e Bases nº 13.666 inseriu a EAN entre os temas transversais (BRASIL, 2018a) E na 

versão final da BNCC, esses temas passaram a ser denominados Temas Contemporâneos ‘que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora’ (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019b), sua configuração deu-se a partir das demandas 

sociais que desencadearam a formulação de marcos legais, que lhes asseguram fundamentação e 

maior grau de exigência e exequibilidade (BRASIL, 2019b), de modo que as temáticas não são 

novas, a BNCC apenas as reuniu e reforçou temas já elencados e previstas legalmente 

(CORDEIRO, 2019). A abordagem atual dos Temas Contemporâneos Transversais (TCT) pode 

contribuir para a construção de uma sociedade igualitária, pois tais estudos permitem a apropriação 

de conceitos, mudanças de atitudes e procedimentos onde cada estudante participará de forma 

autônoma na construção e melhorias da comunidade em que se insere (MORAES et al., 2002).  

Na BNCC, os quinze TCTs estão distribuídos em seis macro áreas temáticas, como 

mostra a Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 - Temas Contemporâneos Transversais na BNCC. 

 

Fonte: BRASIL (2019).  

 

Assim como para todos os TCTs da BNCC, a inserção da EAN ocorreu a partir das demandas 

sociais que desencadearam a formulação de marcos legais para sustentar e atribuir maior grau de 

exigência e exequibilidade (BRASIL, 2019b). Ainda que tenha destaque para suas ações transversais, 

a discussão da EAN e os demais temas parecem não se conectar em seus eixos principais.  

Apesar do caráter obrigatório dos TCT, compete aos sistemas e redes de ensino, assim como 

às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala 

local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora (BRASIL, 2017). Cabe 

lembrar que além das conquistas direcionadas à EAN, o tema da alimentação como ato social e 

cultural se entrelaça a outros, também amparados por normativos legais, como direitos da criança e 

do adolescente, diversidade cultural, educação ambiental, ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena, educação para o consumo, vida familiar e social (BRASIL, 2017).  

A alimentação como parte do cotidiano, sempre foi uma preocupação da educação em 

saúde dentro do ambiente escolar. Embora tenha sido sinalizada como tema transversal desde as 

PCNs, muitos desafios precisam ainda ser superados. Apesar da dificuldade da ausência de uma 
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agenda intersetorial comum e da dificuldade de ampliar, monitorar e difundir as ações de EAN no 

ambiente escolar (BRASIL, 2012b), o percurso histórico do PNAE, que tem a EAN como diretriz, 

no processo de ensino e aprendizagem que perpassa pelo currículo escolar e todas as demais 

resoluções e notas técnicas frequentemente atualizadas para que a alimentação escolar das escolas 

públicas cumpra o seu papel para atender as demandas contemporâneas da sociedade, mostra que 

o olhar e os esforços são contínuos para fortalecer e consolidá-la enquanto direito e promotora da 

alimentação adequada e saudável em todas as suas dimensões. 

Um debate importante relaciona-se à atuação dos professores frente aos temas 

relacionados à educação em saúde, principalmente no que diz respeito às múltiplas dimensões da 

alimentação, com a finalidade de ultrapassar a visão centralizada nos aspectos biológicos, 

reavaliando as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas e bibliografias de referências 

(BRASIL, 2012b; CAMOZZI et al., 2015). Em pesquisas realizadas com docentes, algumas 

barreiras educacionais foram apontadas por impedir que os professores sintam-se motivados a 

implementar ações de EAN, como a limitação de formação acadêmica e continuada, uso de fontes 

informais para as atividades, como reportagens, documentários e notícias de programas televisivos 

como instrumento de formação (ZANCUL et al., 2017; LI et al., 2019); outros indicaram o pouco 

tempo destinado para abordar o tema, além da falta de obrigatoriedade e de interesse pelo assunto 

que, por sua vez, foi associado aos professores que vivem em áreas urbanas, aos pouco 

preocupados com a alimentação ou aos que nunca falaram deste tema em sala de aula (PERIKKOU 

et al., 2015; LI et al., 2019). Por outro lado, por reconhecerem a relevância do assunto, os 

entrevistados sinalizaram disposição para dialogar e desenvolver possíveis estratégias de EAN, 

como treinamento oferecido por especialistas, cursos para auxiliar no ensino, além de concordarem 

com a obrigatoriedade da inclusão do tema na sala de aula em escolas de ensino fundamental e 

médio (LI et al., 2019). O estudo indicou também que a formação em cursos ocasionais ou palestras 

não foram suficientes para capacitação dos professores e que os docentes não podem ser totalmente 

responsabilizados pela garantia da aprendizagem dos escolares por si só, no sentido do otimismo 

ingênuo, mas de serem facilitadores da aprendizagem, permitindo que os próprios estudantes 

desenvolvam o interesse e assumam o protagonismo de buscar em seu cotidiano práticas 

promotoras da alimentação adequada (MOTTA; TEIXEIRA, 2012). Dada a diversidade de 

contexto e de pessoas envolvidas no ambiente escolar, são muitas possibilidades de atuação que 

podem ser articuladas para atender às necessidades locais, assim, se por um lado a escola atua 

como aparelho da reprodução social, por outro apresenta a possibilidade da formação 

emancipatória dos sujeitos.  
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Na sociedade contemporânea, marcada pelo excesso de alimentos, muitas vezes as barreiras 

das pessoas estão relacionadas às escolhas dos tipos de alimentos a serem consumidos. A EAN deve 

responder a essas novas demandas, adotando estratégias educativas que se relacionem diretamente com 

o cotidiano das pessoas (ZANCUL et al., 2017). Nesse ambiente, crianças e adolescentes vivenciam 

processos identitários como formas de se relacionar com o mundo, de se identificar com os pares, de 

agir por si mesmos, de construir relações de pertença, e as práticas alimentares que realizam na escola 

estão diretamente implicadas nesses processos (SILVA et al., 2019). Para a EAN alcançar alunos, 

professores e familiares, é preciso a realização de pesquisas que discutam sobre a interação entre 

escola-família na PAAS (LI et al., 2020). Essa intersecção já é fomentada nas políticas públicas 

brasileiras, como a PNAN, que legitima que as famílias e comunidades precisam ser entendidas como 

sujeitos coletivos que têm características, dinâmicas, formas de organização e necessidades distintas, 

assim como apresentam diferentes respostas a fatores que possam lhes afetar (BRASIL, 2012a, 

BRASIL, 2015). Logo, é preciso que o planejamento e a prática dos serviços e programas que visam 

a promoção da saúde sejam pensados em conjunto, sempre numa perspectiva interdisciplinar e com 

participação dos alunos, famílias e moradores de cada região (SBP, 2005).  

Vista de forma ampliada, a relação entre saúde e educação pode estabelecer a intersecção 

para a integração dos saberes acumulados por tais campos, uma vez que os processos educativos 

e os de saúde e doença incluem tanto conscientização e autonomia quanto a necessidade de ações 

coletivas e de fomento (BRASIL, 2002). Atualmente existe um movimento de resistência e de 

ressignificação das identidades escolares, no qual a alimentação escolar foi indicada como um 

elemento estruturante e articulador, evidenciando também a potência dos alunos de resistir e 

transformar práticas e identidades (SILVA et al., 2019). Existe uma potência de diálogo muito 

grande entre os campos da educação e alimentação e nutrição, e a EAN, como tema transversal do 

currículo, pode contribuir para que a alimentação escolar se integre às práticas escolares não como 

um mero suporte nutricional, mas como comida que valoriza a escola pública e seus sujeitos 

(SILVA et al., 2019). O investimento em relações dialógicas entre a escola e a sua comunidade 

poderá sinalizar na direção de uma compreensão e enfrentamento dos aspectos envolvidos com o 

comer saudável (FREITAS et al., 2013). A partir da compreensão da realidade, pode-se levantar 

hipóteses sobre seus desafios e procurar soluções para transformá-la, num processo educativo de 

conscientização que se concretiza no desenvolvimento da consciência crítica (FREIRE, 1979). 

Deve-se compreender que a participação das famílias nas decisões das escolas baseia-se na 

essência da cidadania democrática, ancorada na participação, especialmente das instituições 
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públicas. No caso das escolas, as famílias, ou outras pessoas da comunidade envolvidas com a 

educação de crianças e jovens, a participação da vida escolar pode ser entendida como direito e/ou 

dever de cidadania. As crianças, além de filhos e filhas de alguém, são cidadãs e cidadãos, de maneira 

que toda a comunidade tem responsabilidade por sua educação (PATACHO; SANTOMÉ, 2017).  
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2. JUSTIFICATIVA 

As escolas ensino fundamental são reconhecidas como um espaço importante para a 

promoção da alimentação adequada e saudável e com a inclusão da EAN entre os TCT no currículo 

escolar essa potencialidade foi amplificada. Todavia, ainda é preciso avançar no entendimento dos 

valores atribuídos à alimentação pelos atores sociais da comunidade escolar e os papeis que eles 

podem assumir na construção de ambientes alimentar adequados e saudáveis.  

Os ambientes alimentares familiar e escolar estão permanentemente expostos a 

influências adversas, como o marketing de alimentos que empregam recursos sofisticados para 

persuadir os diferentes grupos sociais para a compra e consumo frequente de alimentos 

industrializados, como os processados e ultraprocessados. Além disso, algumas particularidades 

vivenciadas pela sociedade contemporânea, como as constituições familiares monoparentais e o 

tempo de deslocamento elevado para o trabalho, especialmente para a população mais periférica, 

interferem no tempo disponível das pessoas para se dedicar aos cuidados diretos que envolvem a 

alimentação, bem como os pontos de venda e disponibilidade de alimentos in natura ou 

industrializados disponíveis no ambiente do entorno. A participação das famílias como 

protagonistas da formação de hábitos alimentares é mediada pela transmissão de suas culturas 

alimentares, influenciadas pelas relações parentais estabelecidas com crianças e adolescentes e os 

momentos compartilhados que envolvem o planejamento, preparo e consumo das refeições, em 

especial, podem ser interessantes para essas finalidades.  

Todo conjunto de potencialidades e limitações relacionadas à alimentação e vivenciadas 

pelas famílias chegam diariamente às escolas pela interação dos estudantes, educadores, 

funcionários, cozinheiros escolares, gestores, configurando-a como um espaço plural, onde se 

manifestam os diferentes hábitos e culturas alimentares, que se encontram na alimentação escolar 

- oferecida pela escola, nos lanches trazidos de casa ou comprados nas cantinas - nas salas de aula, 

mostra, feiras, festas escolar e demais espaços de partilha e diálogo. Portanto, a interface entre 

famílias e escolas configura-se com potencial a ser explorado na construção de um ambiente 

alimentar promotor da AAS, na perspectiva da promoção da saúde. 

Diante desse contexto, o problema de pesquisa foi definido como: as concepções dos 

atores sociais envolvidos na comunidade escolar sobre as ações desenvolvidas pela escola e pela 

família, que contextualizam (des)favorecimentos à promoção da alimentação adequada e saudável.   
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Compreender quais contextos (des)favorecem as ações das famílias e da escola, voltadas 

à alimentação das crianças e adolescentes, para a promoção da alimentação adequada e saudável. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar como gestores e docentes entendem a alimentação escolar descrita no 

projeto político e pedagógico e os significados que os membros da comunidade 

escolar atribuem para a promoção do ambiente alimentar adequado e saudável. 

2. Descrever de que forma a comunidade escolar reafirma suas ações promotoras de 

alimentação adequada e saudável.  

3. Descrever de que forma as famílias, a partir de seus contextos relacionados à cultura 

local e respectivos hábitos alimentares, reafirmam suas ações promotoras de 

alimentação adequada e saudável.  

4. Compreender como as famílias percebem e interagem com as ações promotoras da 

alimentação adequada desenvolvidas no ambiente escolar. 

5. Compreender como as famílias e a escola, a partir de suas ações na formação de práticas 

alimentares, favorecem ou não a promoção da alimentação adequada e saudável.  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDO  

Esta pesquisa configurou-se de natureza qualitativa, transversal e observacional. A pesquisa 

qualitativa procura entender os significados, as experiências e, muitas vezes, é flexível, dinâmica 

(CAPRARA; LANDIM, 2008). Nos estudos que envolvem hábitos e práticas alimentares, estas se 

apresentam como relevantes à compreensão de como indivíduos, sujeitos da pesquisa, como 

profissionais, familiares e crianças, interpretam o mundo e constroem significados, possibilitando ao 

investigador contextualizar a comida como mediadora de relações (BOSI et al., 2011). Considerando 

que o alimento é carregado de valores, o consumo alimentar é um fenômeno complexo que remete 

à cultura, assim como à história e aos contextos de vida das famílias, vivenciando diferentes 

condições sociais e/ou visões de mundo. Ao investir em abordagens que valorizam a sensibilidade 

aos símbolos presentes nas interações verbais, nos modos de fazer e de estar, emergem oportunidades 

singulares para a obtenção de informações novas e inesperadas na situação de pesquisa, tais como 

percepções, práticas e comportamentos que podem ter como desdobramentos, direta ou 

indiretamente, reorientações no planejamento e avaliação de intervenções (BOSI et al., 2011). 

Portanto, a pesquisa qualitativa contribui para a compreensão de aspectos familiares reverberados 

na prática alimentar dos filhos, pois permite ao pesquisador questionar e interpretar interações e 

comportamentos a partir dos sentidos atribuídos pelos sujeitos (POPE; MAYS, 2009).  

Para explorar o objetivo da pesquisa em sua complexidade e profundidade, o estudo de 

caso foi escolhido como modalidade de pesquisa, pois possibilita a investigação de “um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001). As características 

fundamentais de um estudo de caso de abordagem qualitativa3 são dadas pela:  

Interpretação dos dados feita no contexto; busca constante de novas respostas e 

indagações; retratação completa e profunda da realidade; uso de uma variedade de fontes 

de informação; possibilidade de generalizações naturalísticas e revelação dos diferentes 

pontos de vista sobre o objeto de estudo (VENTURA, 2007).  

No que se refere à prática do estudo de caso e a generalização de seus resultados, nesse 

tipo de modalidade de pesquisa o pesquisador não procura casos representativos de uma população 

para a generalização dos resultados, mas a partir de um conjunto particular de resultados pode-se 

                                                           
3 Estudos de caso de abordagem qualitativa ou naturalísticos. 



54 
 
 

 

gerar proposições teóricas que seriam aplicáveis a outros contextos (YIN, 2001). Por meio de uma 

narrativa densa e viva, “o pesquisador pode oferecer oportunidade para a experiência vicária, isto 

é, pode levar os leitores a associarem o que foi observado naquele caso a acontecimentos vividos 

por eles próprios em outros contextos” (STAKE, 1978), utilizando o conhecimento tácito - baseado 

no conhecimento formal, suas impressões, sensações, intuições - para fazer as generalizações e 

desenvolver novas ideias, significados e impressões (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

Este trabalho foi realizado com o apoio de duas estudantes de graduação em nutrição, sendo 

uma vinculada ao Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de Graduação (PUB-

USP) e outra ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Para desenvolverem 

os seus projetos de pesquisas vinculados, as bolsistas participaram da etapa de coleta em campo, 

especificamente nos grupos focais, discussão e ajustes do pré-teste, transcrição e categorização dos 

discursos. Os relatórios foram apresentados às respectivas comissões gestoras dos programas na USP.  

 

4.2. ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

(FSP) da Universidade de São Paulo, parecer número 2.728.220/21019. Todos os participantes 

tiveram garantias de anonimato, confidencialidade e o consentimento informado expressos no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para adultos (APÊNDICE A) ou Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para menores de idade (APÊNDICE B). As pessoas 

tiveram oportunidade de ler e esclarecer as eventuais dúvidas antes de assinarem o termo e serem 

incluídas na pesquisa.  

Para cada unidade educacional de pesquisa foi feita a devolutiva logo após as fases 

exploratória e breve análise dos dados, no sentido de “torná-las disponíveis aos informantes para que 

manifestem suas reações sobre a relevância e a acuidade do que é relatado” (LUDKE; ANDRE, 

1986). Assim, a pesquisadora apresentou um relatório para ser dialogado com a equipe gestora, 

cujos membros eram escolhidos de acordo com a conveniência local. Na oportunidade, conversou-

se sobre as principais impressões feitas a partir da observação participante registradas no diário de 

campo e sobre os conteúdos recorrentes nas entrevistas relacionadas com as percepções dos 

diferentes grupos de atores sociais que poderiam ser explorados pela comunidade escolar, no 

sentido de fomentar as discussões e ações no âmbito da alimentação no ambiente escolar, 

especialmente as relacionadas à participação das famílias.  



55 
 
 

 

4.3. CAMPO DE ESTUDO 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas municipais de ensino fundamental (EMEF) da 

Prefeitura de São Paulo, administradas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), sendo que a 

gestão da alimentação escolar é de responsabilidade da Coordenadoria de Alimentação Escolar 

(Codae). O acordo de cooperação existente entre a FSP e a Codae viabilizou a execução da pesquisa, 

que contou com o envolvimento inicial das nutricionistas do setor de Supervisão da Codae.  

Após exposição, leitura e aprovação do projeto de pesquisa pelas nutricionistas do setor 

de supervisão e diretoria do Codae, foi solicitada a indicação de uma escola de ensino fundamental 1 

(FUND1) e fundamental 2 (FUND2) para a realização do pré-teste. Tido como um critério de rigor, 

essa etapa permitiu identificar problemas ou limitações, refinar as questões propostas dos roteiros 

de entrevista, aumentar a confiança do entrevistador (TURNER, 2010).  

Conforme estabelecido no projeto de pesquisa, era preciso que a escola tivesse em seu PPP 

ações direcionadas à promoção da AAS com o envolvimento das famílias e que pertencesse à Diretoria 

Regional de Educação do Butantã (DRE-BT), por estar no território do Centro de Referência em 

Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) Butantã. Os Cresan são espaços de vivência da cidadania 

e participação social, que com diferentes setores do governo juntamente com a sociedade civil 

promovem a articulação de políticas públicas vinculadas SAN, buscando a facilitação de acesso da 

população para alimentos saudáveis e de qualidade, além de realizar ações de EAN e conscientização 

socioambiental (SMDET, 2021). Na estruturação do projeto, pensou-se na possibilidade do Cresan 

articular-se em ações conjuntas com as escolas para a garantia da SAN. Após verificação das 

nutricionistas da DRE-BT foi indicada a escola pré-teste, seguida de uma reunião com os gestores 

da escola para apresentação e entrega do projeto e do parecer do comitê de ética em pesquisa, 

organização do cronograma.  

A etapa do pré-teste foi realizada entre os meses de setembro e dezembro de 2018 e possibilitou 

ajustes referentes a: (1) familiarização com a rotina escolar e aproximação com os diferentes membros 

da comunidade escolar; (2) organização da agenda de entrevistas de acordo com a disponibilidade dos 

atores envolvidos; (3) aprimoramento da comunicação com as famílias para agendamento da entrevista 

em grupo e autorização dos termos de assentimento para a participação dos estudantes menores de idade; 

(4) reorganização dos roteiros de entrevistas semiestruturadas individual e em grupo. Foi observada 

também a desarticulação das atividades do Cresan-BT nas escolas por falta de investimento da prefeitura 

de São Paulo, não justificando a restrição do território para a seleção das unidades educacionais que 

seriam pesquisadas. Com isso, e para facilitar o deslocamento e acesso das pesquisadoras, as DREs Penha 
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e Ipiranga foram apresentadas como opções. Cabe ressaltar que, para o momento e em vistas dos 

desdobramentos identificados na escola pré-teste, pretendia-se encontrar uma EMEF cujas discussões 

relacionadas à promoção da alimentação adequada no PPP e junto às famílias estivessem consolidadas e 

dentro de um perfil que pudesse refletir os principais avanços e dificuldades possivelmente comuns a 

outros ambientes de educação de ensino fundamental, considerando as demandas pertinentes de cada 

território, mas que também não estivessem muito além do que a maioria faz.  

Assim, com a cooperação das nutricionistas da Supervisão da Codae e considerando as 

características da diretoria e unidades educacionais, a diretoria regional de ensino da Penha (DRE-

Penha), zona leste de São Paulo, foi indicada. Na sequência, as nutricionistas da DRE-Penha 

apontaram a escola A por atender aos requisitos solicitados e por ter a gestora disponível para contribuir 

com a pesquisa. Todos os demais passos para a formalização foram seguidos até o início da pesquisa 

de campo, que aconteceu no período de maio a julho de 2019. No período de finalização dessa etapa, 

os avanços obtidos enquanto projeto de pesquisa foram avaliados e se optou por acrescentar uma 

segunda unidade, desta vez que apresentasse um avanço expressivo no envolvimento das famílias na 

escola que pudesse reverberar na promoção da alimentação adequada e, assim, ampliar a discussão. 

Novamente foi preciso a orientação e mediação das nutricionistas Supervisão da Codae no processo 

de identificação da unidade educacional, sendo sugeridas três escolas: duas na DRE Campo Limpo e 

uma na DRE Butantã. Após as visitas de aproximação com os gestores principais para compreender o 

lugar que a alimentação ocupava para suas comunidades, optou-se pela escola B, DRE-BT, cujo 

período de permanência para pesquisa foi entre setembro e novembro de 2019. O fluxograma das 

etapas para a seleção das escolas foi organizado na Figura 2. 

 

 

 



57 
 
 

 

Figura 2 - Fluxograma para a seleção da escola A e escola B. 

 

Após seguir o fluxo de aprovações da escola A, houve a apresentação do projeto e 

esclarecimento de eventuais dúvidas na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), junto aos 

professores do FUND1 e FUND2 que possuíam carga horária de formação, nutricionistas da 

prefeitura e da empresa prestadora de serviços, gestora escolar, CPs e ATEs. Essa aproximação foi 

uma etapa importante para fortalecer a parceria estabelecida, envolver os principais atores da escola, 

apresentar a necessidade de cooperação, em especial dos professores e da nutricionista local por 

liderarem os estudantes e funcionários da cozinha. Isso facilitou o acesso aos diferentes atores para 

realizar o convite e agendamento da entrevista individual. Por se tratar de uma unidade que recebia 

muitos pesquisadores, parceiros de organizações não governamentais e de outras entidades, a 

própria gestora da escola B propôs-se apresentar o projeto aos professores e demais funcionários; 

na sequência foram realizados os convites para as entrevistas.  

 

4.3.1. DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS  

ESCOLA A 

A escola A ocupava um prédio novo desde 2009 e, de acordo com o relato da diretora, a 

comunidade local almejava a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e não de uma 

escola, tornando-se um motivo de conflito, enfrentamento e até mesmo vandalismo, além da 

remoção de boa parte dos professores. Houve a troca da equipe gestora, que permanecia até o ano 

da pesquisa, elaborando alternativas para mediar os conflitos junto à comunidade, inserindo pais e 
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estudantes nas discussões e resoluções de problemas coletivos. Conforme consta no PPP da escola, 

os professores iniciaram o desenvolvimento de projetos direcionados à comunidade escolar, 

especialmente os educandos, com a finalidade de os envolver e cuidar do ambiente escolar.  

Em 2019, quando a pesquisa foi realizada, a EMEF oferecia 570 vagas, distribuídas em 

18 turmas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental4. A escola funcionava das 7h às 

18h30min, sendo o primeiro turno das 7h às 11h50min, com as salas destinadas ao FUND2; o 

segundo turno 13h30min às 18h20min, para o FUND1. Uma peculiaridade desta EMEF era a 

grande adesão para participar de projetos oferecidos pela SME do município, incluindo o Programa 

São Paulo Integral5.  

A gestão do contrato da alimentação escolar em toda a DRE Penha era do tipo 

terceirizada: empresa prestadora de serviços como responsável pela gestão da mão de obra e 

compra de todos os gêneros utilizados. A nutricionista da empresa contratada realizava três visitas 

semanais à cozinha da escola e a da prefeitura duas anuais, exceto quando havia alguma solicitação 

pontual ou desenvolvimento de atividade específica junto a professores ou estudantes. As 

alterações de cardápio eram mínimas e precisavam ser justificadas e autorizadas previamente pelo 

gestor escolar. O sistema de distribuição das refeições era o prato pronto, com o uso de prato de 

vidro, garfo de inox e canecas de plástico, desde a participação da escola no Programa na Mesma 

Mesa6. Por ser de gestão terceirizada, havia o controle rígido da contagem do número de refeições 

servidas, feito por um servidor municipal. Os intervalos de aula de 20 minutos eram destinados à 

recreação, alimentação e higiene, sempre supervisionado e mediado pelos ATEs. Existia a 

orientação dos estudantes não levarem lanches de casa e, de fato, observou-se o baixo consumo 

desses alimentos na escola, embora houvesse o relato de professores, sobretudo do FUND2, de 

estudantes que consumiam balas e pirulitos dentro e fora da sala de aula.  

Para a realização das refeições, as turmas de cada ano escolar eram divididas em A e B 

para evitar a formação de grandes filas, exceto para o almoço. No período da manhã, que atendia 

o FUND2, os lanches eram servidos entre 8h30min e 9h35min. O almoço era servido após o 

término da última aula, de maneira que todos estudantes que desejavam almoçar faziam uma fila 

                                                           
4 SISTEMA Escola Online. Disponível em: <https://eol.prefeitura.sp.gov.br>. 
5 Programa São Paulo Integral: previa a reorientação estrutural de todo processo ensino-aprendizagem, de forma que 

elementos significativos da vida dos educandos e de suas comunidades pudessem ser articulados aos diversos campos 

do conhecimento acionados nas práticas pedagógicas escolares (SÃO PAULO, 2016, p.35). 
6 Instituído em 2015, o programa valorizava as relações de comensalidade, especialmente entre educadores e 

educandos e tinha como objetivo geral propiciar a construção de práticas alimentares saudáveis, considerando o 

momento da refeição escolar como oportunidade de convívio, fortalecimento de vínculos, compartilhamento de 

saberes de crianças e adolescentes matriculados na Rede Municipal de ensino de São Paulo (SÃO PAULO, 2015). 
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única e os demais eram dispensados. Pela observação realizada, essa configuração gerava correria 

para os que utilizavam o transporte escolar, levando esse grupo de estudantes a se alimentar 

rapidamente ou a deixarem de fazer para não atrasar a saída do transporte. No período da tarde, 

que atendia o FUND1, o lanche era servido entre14h15min e 15h20min. O jantar era servido entre 

16h45min e 17h35min e dentro do horário da última aula por ser considerado atividade pedagógica 

e, portanto, era acompanhado pelo professor regente. A proposta pedagógica de acompanhamento 

do jantar dos estudantes do FUND1 dentro do horário pelos professores era um legado deixado 

pelo Programa Na Mesma Mesa (SÃO PAULO, 2015).  

O refeitório era acolhedor, limpo e organizado (Figura 3). As mesas eram cobertas com 

toalhas plásticas bem conservadas, o espaço para a circulação das pessoas era razoável e haviam 

floreiras para separá-lo do da recreação. O cardápio fixado no refeitório não era atualizado 

semanalmente. Em todo o período em que os estudantes se alimentavam, duas funcionárias da 

limpeza ficavam de prontidão para manter a limpeza das mesas e chão.  

 

Figura 3 - Imagens do refeitório da escola A em diferentes perspectivas. 

 
(A)                 (B) 

 

 
        (C) 

(A) Organização das mesas, separadas da outra parte do pátio por jardineiras. Ao fundo encontra-se uma das escadas 

de acesso aos andares de sala de aulas e a parede que dividia o refeitório da cozinha. (B) Parte das jardineiras divisória 

e a parede que dividia a uma das áreas externas. (C): Imagem da parede que dividia o refeitório da cozinha, com os 

nichos de distribuição (a direita) e devolução dos utensílios (a esquerda), bancada para devolução dos talheres e pratos 

e lixeira sem tampa para descarte dos restos de comida. Fonte: Arquivos próprios.  
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A grande preocupação da diretora, dos docentes do FUND1 e ATEs estava relacionada 

ao excesso de ruído do ambiente, de modo que era solicitado aos estudantes permanecerem em 

silêncio durante a refeição; o consumo de alimentos trazidos de casa foi pouco observado no 

espaço externo e somente durante os horários dos lanches. O contato com a cozinha e cozinheiras 

era restrito à entrega do prato pronto através de um nicho na parede que impedia ver o rosto das 

cozinheiras, dificultando a aproximação entre cozinheiras e estudantes, o diálogo e a criação de 

vínculos. Os estudantes podiam repetir a comida quantas vezes quisessem, exceto a sobremesa. O 

descarte dos restos era feito em uma lixeira sem tampa disposta dentro do refeitório e os utensílios 

colocados no nicho de devolução.  

A horta escolar foi criada em 2017 quando a escola recebeu um recurso financeiro do 

governo federal para o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade. As atividades de 

manuseio desenvolvidas foram restritas ao primeiros e quintos anos, com a criação do 

minhocário e o plantio de temperos e verduras, cuja pequena colheita era destinada para as 

famílias das crianças envolvidas no projeto. Em meados de 2018, a professora idealizadora do 

projeto precisou remover-se da escola e, assim, as atividades da horta foram suspensas. Em 

2019, ano da pesquisa na escola, a horta estava desativada, mas havia o empenho da gestora 

em retornar as suas atividades.  

 

ESCOLA B 

A escola B foi criada em 1956, em 1968 passou a funcionar em prédio próprio e desde 1996 

estava sob a direção da atual gestora. Oferecia 839 vagas, distribuídas em 26 turmas do ensino 

fundamental, funcionava das 7h às 20h, pois no período da noite havia um cursinho preparatório 

para exames de ingresso no ensino médio, cujas aulas eram ministradas por mães e pais voluntários 

em três dias da semana. O turno da manhã era das 7h às 12h e o da tarde das 13h às 18h, ambos 

atendiam todos os anos do fundamental 1 e 2. No final de 2003, inspirados na Escola da Ponte7, o 

conselho de escola e a direção, em um esforço coletivo, apresentaram à SME o Projeto Fazer a Ponte. 

Após aprovação e longa reforma, entre 2004 e 2005, houve a implementação gradativa do projeto 

abrangendo a totalidade dos alunos no início de 2006, que extinguiu três classes de cada ano escolar8. 

                                                           
7 Escola da Ponte: projeto de educação social, pensada em três grandes pilares: liberdade, responsabilidade e 

solidariedade; almejava a transformação da realidade mediante a instituição de uma cultura de participação 

responsável. PACHECO, José. Escola da Ponte: formação e transformação da educação. 6. ed. São Paulo: Vozes, 

2008. 232 p. 
8Retirado da página eletrônica da escola B. 
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As grandes linhas pedagógicas do Projeto eram consonantes os PCN e tinham como objetivo a 

ascensão de alunos, educadores, pais e comunidade a graus cada vez mais elevados de elaboração 

cultural e de autonomia moral e intelectual, num ambiente de respeito e solidariedade8. Os estudos 

eram pautados no desenvolvimento dos roteiros de pesquisa, elaborados a partir dos livros didáticos 

fornecidos pela SME e conduzidos pelos tutores. Nos salões os professores trabalhavam 

coletivamente para auxiliar os alunos em suas dúvidas e explicar alguns conceitos. As avaliações 

eram feitas continuamente pela participação do aluno na escola e construção do portfólio avaliativo; 

o tutor avaliava a aptidão do estudante para receber a apostila seguinte. As comissões formadas por 

familiares, educadores, amigos da escola atuavam de diversas formas e em várias frentes 

consideradas vitais ao projeto pedagógico e, em 2019, contou com as comissões de (1) acolhimento, 

(2) biblioteca, (3) comunicação, (4) direitos humanos, (5) festas, (6) formatura, (7) inclusão, (8) 

horta, alimentação e sustentabilidade, (9) manutenção e projetos8.  

A gestão do contrato da alimentação escolar era do tipo mista: as compras dos insumos 

feitas pela Codae e entregues à unidade escolar; a gestão da mão de obra de responsabilidade da 

empresa prestadora de serviços. Havia a nutricionista supervisora da prefeitura e da empresa 

contratada, sendo que esta atua na supervisão direta das atividades rotineiras da cozinha, com duas 

visitas semanais; já aquela realiza duas visitas anuais obrigatórias, porém realizava visitas extras 

por demanda. As alterações de cardápio eram flexíveis e realizadas de acordo com o controle de 

estoque, para data de validade e quantidade dos gêneros disponível. O sistema de distribuição era 

o prato pronto, utilizava-se caneca de plástico, prato de vidro, garfo de inox.  

De manhã o lanche era servido antes do início da aula, entre 6h50min e 7h e o almoço no 

horário do intervalo de 30 minutos: 9h30min para o FUND2 e às 10h para o FUND1. À tarde a rotina 

alimentar era diferente: o lanche era servido no intervalo de 30 minutos: 15h para o FUND1 e 

15h30min para o FUND2. Para o primeiro ano, o jantar era servido no horário de aula, às 17h30min, 

para os demais estudantes ao término da aula, às 18h. Dessa maneira, todos os alunos do FUND1, e 

depois do FUND2, saíam ao mesmo tempo para o intervalo de aulas, gerando grandes filas no 

refeitório. Não havia proibição levar alimentos de casa para consumir na escola, mas havia a orientação 

para evitar alimentos como refrigerantes, salgadinhos, doces de pacote e guloseimas8. Pelas 

observações registradas no diário de campo, era comum os estudantes sentarem em pequenos grupos 

no chão de espaços internos e externos da escola para compartilharem e comerem seus lanches.  

O refeitório, em forma de L, localizava-se na frente e ao lado da cozinha. As mesas que 

ficavam na frente eram as mais utilizadas, porém havia pouco espaço para circulação entre as 
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cadeiras, conforme registrado no diário de campo. Haviam algumas pinturas na parede feitas pelos 

estudantes e um cartaz informativo sobre a utilização das PANCs (plantas alimentícias não 

convencionais) na alimentação escolar (Figura 4), de modo que de uma a duas vezes por semana 

as PANCs da horta eram utilizadas nas preparações.  

 

Figura 4 – Imagem da parede lateral do refeitório mostrando a classificação de algumas PANCs 

cultivadas na escola e servida no cardápio do dia. 

 

Fonte: Arquivo próprio.  

 

As mesas do refeitório eram partilhadas entre os que se se serviam da refeição da escola 

e os que levavam lanche de casa. O horário da refeição era acompanhado por um ATE, as filas 

eram grandes e a repetição era livre, exceto para a sobremesa. A divisão entre cozinha e refeitório 

era toda em vidro, o que facilitava a comunicação e integração entre cozinheiras e estudantes. As 

funcionárias da limpeza organizavam e limpavam o local entre a utilização do FUND1 e 2, o que 

parecia não ser suficiente pelo grande número de estudantes que comiam nas mesas ao mesmo 

tempo. Os restos dos pratos eram descartados em uma lixeira sem tampa e os utensílios eram 

devolvidos em uma área delimitada. A contagem do número de refeições era feita pelo ATE, porém 

não havia tanta rigidez e preocupação como observada na escola A, de gestão terceirizada. 

A horta iniciou suas atividades em 2014, liderada por uma professora que tinha trabalhado 

na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da prefeitura de São Paulo. Acontecia no contra turno 

e contava com uma grande equipe de pais e estudantes; as plantas eram convencionais e a colheita, 

mesmo que pequena, era usada em complementação aos alimentos servidos pela escola cerca de 
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uma vez por semestre ou distribuídos entre os estudantes interessados para levar para casa9. Em 

2015 foram plantadas as primeiras mudas de PANCs, utilizando técnicas agroecológicas, que 

fortaleciam a ideia de valorizar cultura brasileira, presente no PPP da escola9. No início as 

atividades eram pontuais e com o aumento do interesse e engajamento dos pais constituiu-se em 

2017 a CHAS, que passou a apoiar com regularidade o trabalho pedagógico dos professores que 

viam na horta um espaço educativo9. No final do mesmo ano, foi desenvolvida uma parceria com 

uma empresa da sociedade civil, dando início ao projeto Viva Agroecologia de hortas escolares 

com PANC, que se articulava à Rede de Viveiro de PANC em São Paulo, realizada pela Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo e Instituto Kairós10. Em três meses de 

atuação trouxe novas espécies para a horta, plantadas em dois mutirões, ofereceu consultoria 

agrícola, apoio pedagógico às ações da CHAS, doou para a biblioteca da escola livros sobre 

agroecologia, educação ambiental e culinária saudável, publicou um manual sobre como utilizar 

as PANC nas preparações culinárias da alimentação escolar9. Os temas horta, alimentação e 

sustentabilidade faziam parte do PPP da escola, estavam presentes nos roteiros de estudo e também 

contava com o evento “Esse dia é PANC”, envolvendo toda a comunidade escolar e promovendo 

a visibilidade da horta e das PANCs utilizadas na alimentação escolar.  

Dentre os eventos desenvolvidos pela escola, a Festa da Cultura, aberta a toda comunidade 

interna e externa, estava entre os mais aguardados pela comunidade. Em 2019, o tema mais votado 

em assembleia foi gastronomia e, pelo relato de alguns atores sociais, tinha sido muito aguardado, 

possibilitando às tutorias ampliar e avançar nas reflexões e discussões em torno da alimentação, 

inspirados a partir da horta PANC, que resultou na construção de um grande mapa mental mostrando 

a extensão e capilaridade das discussões a partir da gastronomia.  

 

4.4. TÉCNICAS EMPREGADAS  

A pesquisa qualitativa envolve a aplicação de métodos lógicos, planejados e meticulosos 

para coleta de dados e uma análise cuidadosa, ponderada e, sobretudo rigorosa (POPE; MAYS, 

2009) e demandam do pesquisador um percurso de exploração e interpretação de dados provenientes 

                                                           
9 Retirado da página eletrônica da escola B 
10 O Instituto Kairós − Ética e Atuação Responsável é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2000, que 

fomenta novas práticas de Produção, Distribuição, Comercialização e Consumo Responsáveis (PDCCR), através da 

experimentação direta, da articulação de redes e políticas públicas e da produção e disseminação de conhecimentos – 

em prol da construção de uma sociedade mais justa, sustentável e saudável 

(http://institutokairos.org.br/institucional/apresentacao).  

http://institutokairos.org.br/institucional/apresentacao
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de diversas fontes (CAPRARA; LANDIM, 2008). Para estudos de caso, em especial, a coleta de 

dados pode basear-se em diferentes fontes de evidência que convergem ao mesmo conjunto de fatos 

e descobertas (YIN, 2001). Sendo assim foram utilizadas as seguintes técnicas qualitativas: 

observação participante, draw and tell, entrevistas individuais semi-estruturadas e grupos focais. 

 

4.4.1. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Apontada como parte essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa, a 

observação é vista como um processo pelo qual se mantém a presença do observador numa 

situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica (LUDKE; ANDRÉ, 1986, 

MINAYO, 2009), a partir da observação direta da vida humana, participando de eventos sociais e 

culturais com as pessoas em seus locais de vida (PATTON, 1987 apud CAPRARA; LANDIM, 

2008). Um diário de campo foi utilizado para registrar as idas a campo e descrever as observações, 

experiências, sentimentos, sensações o mais próximo possível do observado para obter maior 

acuidade (LUDKE; ANDRÉ, 1986; CAPRARA; LANDIM, 2008; POPE; MAYS, 2009).  

Com a finalidade de compreender a dinâmica e interação da comunidade escolar no 

processo de promoção da alimentação adequada e saudável, neste trabalho observou-se a 

movimentação dos atores sociais nos períodos de entrada e saída da escola, intervalo das aulas e 

realização das refeições no refeitório e demais espaços onde os estudantes comiam e interagiam 

entre si e com os demais atores da escola, como pátio, quadra, parquinho, escadas; além da sala 

dos professores, cozinha, horta. Nesses espaços foram realizadas conversas informais para 

compreender o envolvimento e participação das pessoas com a gestão, orientação, produção, 

distribuição, consumo, relações estabelecidas com os alimentos e o ato de se alimentar e as 

interação entre os atores sociais, incluindo os familiares, direcionadas ao contexto da alimentação, 

que foram úteis para a descrição e interpretação dos resultados. Foram feitos alguns registros com 

fotografias para contextualizar alguns espaços e ações realizadas nas escolas. O período de 

observação foi determinado partindo do pressuposto de que as observações e conversas informais 

não traziam novos significados para a pesquisadora.  

 

4.4.2. DRAW-AND-TELL 

A abordagem draw-and-tell é centrada e dirigida pela criança para o auto relato, que 

incorpora os seus desenhos como um facilitador, em vez de um método direto de interpretação 

(DRIESSNACK, 2006). À medida que o foco da pesquisa infantil avança, as metodologias 
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tradicionais de coleta de dados centradas nos adultos, como os questionários e entrevistas dirigidas, 

podem ser consideradas inadequadas para a busca de informações sobre as crianças (BRADDING, 

HORSTMAN, 1999). Ao considerar crianças e adolescentes como atores sociais participativos, 

novas abordagens qualitativas têm sido buscadas para permitir que eles se expressem 

adequadamente, sendo que atividades e técnicas artísticas podem ser uma forma poderosa de as 

crianças expressarem seus pontos de vista (COAD, 2007); auxiliar a organizar seus pensamentos 

sobre o assunto que está sendo apresentado, permitindo a sua exteriorização concreta e facilitando 

a se expressarem quando são questionados (DRIESSNACK, GALLO, 2013). Assim, a 

oportunidade de desenhar pode ajudar as crianças a organizarem suas narrativas antes de 

compartilhá-las (DRIESSNACK, 2006).  

Nessa direção, os alunos dos dois primeiros anos iniciais da escola A foram convidados a 

fazer um desenho individual que representasse algum dos momentos de suas refeições, tema extraído 

do roteiro de entrevistas utilizado com os estudantes no grupo focal. Não houve tempo máximo 

determinado para a atividade e na medida em que finalizavam, eles eram incentivados a contar o que 

estavam expressando para uma das pesquisadoras, que fazia a sondagem seguindo um roteiro de 

perguntas específicas; os desenhos não foram compartilhados ou analisados (DRIESSNACK, 

GALLO, 2013) (APÊNDICE K). Na escola B o draw-and-tell não foi aplicado porque a gestora 

escolar sinalizou que os alunos dos anos iniciais já estavam habituados a se expressar nas rodas de 

conversa que a escola fazia rotineiramente.  

 

4.4.3. ENTREVISTAS 

Entrevistas são fundamentais quando se deseja mapear práticas, crenças, valores e 

sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que 

os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados (DUARTE, 2004). Quando bem 

realizadas, elas permitem ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 

coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 

levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil 

obter com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004). Nesta pesquisa, foram 

utilizadas entrevista semi-estruturada e grupos focais, gravados em áudio e descritas abaixo.  

Foi utilizada amostragem por conveniência, não probabilística e a escolha dos sujeitos foi 

intencional, no sentido de que foram selecionados os que apresentavam as condições necessárias 
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para fornecer todas as informações relevantes ao estudo (WESTPHAL et al., 1996). A inclusão de 

novos atores para a realização das entrevistas manteve-se até que os dados mostrassem saturação do 

conteúdo (RATHI; RIDDELL; WORSLEY, 2016), com a suspensão da inclusão de novos 

participantes quando os dados obtidos passaram a apresentar, na avaliação do pesquisador, certa 

redundância ou repetição (DENZIN, LINCOLN, 1994 apud FONTANELLA; RICAS; TURATO, 

2008; LIAMPUTTONG, 2013), não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados 

(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008; LIAMPUTTONG, 2013).  

Enquanto membros da comunidade escolar, os atores sociais foram ouvidos em momentos 

distintos, individual ou grupalmente, a fim de se conhecer as experiências e percepções vivenciadas 

relacionadas à alimentação. A escolha deu-se de acordo com o cargo ocupado e, dentro das 

possiblidades dos critérios da pesquisa, para interferir o mínimo possível na dinâmica da escola na 

tomada de decisões foi respeitada a indicação dos gestores quanto ao caminho que fazia sentido 

para a escola para contato e indicação dos atore sociais para participarem das entrevistas.  

Para compreender os contextos das escolas na promoção da alimentação adequada e 

saudável participaram da pesquisa atores da comunidade escolar envolvidos com a alimentação da 

criança e do adolescente: estudantes do FUND1 e FUND2, pais ou outra pessoa responsável pelo 

seu cuidado alimentar no ambiente familiar, agentes técnicos escolares (ATE), assistentes de direção, 

coordenadoras pedagógicas (CP), cozinheiras escolares, funcionárias da limpeza, gestores de direção 

escolares, nutricionistas, professores, secretárias escolares. Os estudantes do FUND1 compreendiam 

os que cursavam do primeiro ao quinto ano, com idade regular de 6 a 10 anos; os do FUND2 os que 

cursavam do sexto ao nono ano, de 11 a 14 anos de idade. As gestoras Codae foram entrevistadas 

para compreender os contextos relacionados à alimentação das escolas. 

 

4.4.3.1. SEMI-ESTRUTURADA  

Com a combinação de perguntas fechadas e abertas, na entrevista semi-estruturada o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto sem se prender à indagação 

formulada (MINAYO, 2009).  

Essas entrevistas foram realizadas com os informantes-chave das escolas envolvidos na 

gestão e orientação direta dos estudantes – diretores, assistente de direção, CPs e professores 

(APÊNDICE C), gestoras Codae (APÊNDICE D), nutricionistas DRE e contratada (APÊNDICE 

E), cozinheiras escolares (APÊNDICE F), demais funcionários da escola – ATEs, limpeza, 
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secretária escolar (APÊNDICE G). Todos foram convidados individualmente para participar, o 

agendamento foi feito de acordo com a disponibilidade dentro do horário de trabalho e todas as 

entrevistas foram realizadas dentro da escola. O perfil dos grupos de atores sociais da escola A e 

B e gestoras Codae participantes das entrevistas individuais que contribuíram para a compreensão 

das escolas enquanto estudo de caso foram organizados no Quadro 2.  

Na escola A participaram das entrevistas individuais: gestores escolares (diretora, assistente 

de direção, coordenadoras pedagógicas), professores, nutricionista da empresa prestadora de 

serviços, cozinheiras, demais funcionários (ATEs, AVE, secretária escolar e limpeza), gestoras 

Codae. Na escola B um menor número de pessoas foi recrutado, pois a intencionalidade era ampliar 

as possibilidades de discussão relacionadas à participação dos pais. Foram entrevistados 

individualmente gestores escolares (diretora, coordenadoras pedagógicas, professora aposentada 

responsável pela interface de gestão), gestora Codae, professores, nutricionista da empresa 

prestadora de serviços, cozinheira, funcionária da limpeza. Não foi possível realizar entrevista com 

ATE, pois no período de permanência na escola uma funcionária recusou-se a participar, dois 

ficaram afastados, deixando a única ATE sobrecarregada. Além disso, houve resistência expressiva 

das cozinheiras escolares para participarem da pesquisa. Mesmo apresentando e explicando o TCLE, 

houve receio de os dados serem compartilhados e, por isso foi realizada somente uma entrevista. 

Segundo relatos obtidos a partir da observação participante, isso pode ser justificado por estarem 

vivendo um momento delicado de retirada de benefícios trabalhistas. 

Para compreender alguns aspectos da organização do ambiente alimentar domiciliar, 

como compras, atividades relacionadas ao preparo das refeições e comensalidade, os pais e/ou 

responsáveis pela alimentação dos estudantes da escola A foram entrevistados individualmente de 

acordo com a disponibilidade de dia e horário (APÊNDICE H). Na escola B essas entrevistas não 

foram realizadas por entender que o objetivo já havia sido contemplado na primeira escola.  
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Quadro 2 - Grupos de atores sociais - gestores escolar, gestoras Codae, nutricionistas, cozinheiras, professores, demais funcionários - participantes das 

entrevistas individuais das escolas A e B e Codae. São Paulo, 2022. 

 
Legenda: *30 anos de trabalho na rede municipal, 23 anos na escola B. **11 anos de trabalho na rede municipal, 6 na DRE Butantã. -: não se aplica. 

 
Continua  
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Continuação 

 
Legenda: *30 anos de trabalho na rede municipal, 23 anos na escola B. **11 anos de trabalho na rede municipal, 6 na DRE Butantã. -: não se aplica. 

Continua  
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Conclusão 

 
Legenda: *30 anos de trabalho na rede municipal, 23 anos na escola B. **11 anos de trabalho na rede municipal, 6 na DRE Butantã. -: não se aplica. 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2022.  
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4.4.3.2. GRUPOS FOCAIS  

Grupos focais constituem-se um tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e 

homogêneos (MINAYO, 2009). Apresenta-se como uma técnica que prevê a obtenção de dados a 

partir de discussões cuidadosamente planejadas em que os participantes expressam suas percepções, 

crenças, valores, atitudes e representações sociais sobre um tema específico num ambiente 

permissivo e não-constrangedor (WESTPHAL et al., 1996). Nele se valoriza a comunicação entre 

os participantes da pesquisa e podem auxiliar as pessoas a explorar e clarear sua visão de modo que 

seriam menos facilmente acessíveis em uma entrevista frente a frente (POPE; MAYS, 2009), além 

de formarem opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos (MINAYO, 2009). A utilização 

de sessões de grupo como técnica de pesquisa é recomendada pela maior possibilidade que oferece 

para se pensar coletivamente uma temática que faz parte da vida das pessoas reunidas (WESTPHAL 

et al., 1996). O grupo deveria ter de 6 a 12 informantes, escolhidos por apresentarem pelo menos um 

traço em comum (WESTPHAL et al., 1996), ter a presença de um animador e um relator e durar, no 

máximo, 1h30min (WESTPHAL et al., 1996; MINAYO, 2009).  

O Quadro 3 mostra o perfil dos grupos de atores sociais das famílias - estudantes e pais 

e/ou responsáveis; número de envolvidos e a maneira como contribuíram com a pesquisa, 

entrevista individual, grupo focal ou desenhos.  

A fim de verificar como as famílias concebiam e interagiam com as ações de EAN das 

escolas, foram feitos grupos focais com os estudantes FUND1 e 2 (APÊNDICE I) e pais ou 

responsáveis diretos pela sua alimentação (APÊNDICE J). Para os estudantes foram feitos dois 

grupos na escola A, FUND1 e 2; na escola B foram realizados três grupos, sendo dois FUND1 e um 

do FUND2 durante o período de permanência na escola, dentro dos horários de aula cedidos e 

combinados com os professores e coordenadoras pedagógicas. Participaram os estudantes que além 

de demonstrarem interesse, haviam devolvido previamente os TALE preenchidos e assinados pelos 

responsáveis legais.  

Para os pais foram realizados dois grupos focais em cada escola; na escola A eles foram 

divididos entre FUND1 e FUND2; na escola B entre os pais integrantes da Comissão de Horta, 

Alimentação e Sustentabilidade (CHAS) e de uma das tutorias que se interessou em contribuir. 

Para a organização e agendamento dos grupos focais dos pais da escola A foi feita a apresentação 

da pesquisa no dia da reunião de pais e mestres e organizada uma lista com os nomes e telefones 

dos interessados para posterior contato e agendamento dos grupos. Na escola B, foi feito contato 

direto com os pais que frequentavam o ambiente escolar e anotado o telefone de contato para 
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posterior agendamento. Para as duas escolas foram enviadas mensagens de texto por aplicativo de 

celular em torno de dez dias antes para agendamento e de um a dois dias de antecedência para 

confirmação da participação no grupo focal. Embora muitos tenham demonstrado interesse de 

participar, percebeu-se a dificuldade dos familiares em conciliar o horário agendado com as 

demandas pessoais e de trabalho. Por esse motivo, mesmo havendo a confirmação da presença, 

em três grupos focais dos familiares havia menos que seis participantes; os que estiveram presentes 

cumpriram o objetivo da entrevista, garantindo a qualidade desejada. O Quadro 3 apresenta as 

especificidades dos grupos de estudantes e familiares que participaram das entrevistas individuais 

e grupos focais.  

Quadro 3 - Grupos de estudantes e familiares participantes das entrevistas individuais e em grupos focais 

das escolas A e B. São Paulo, 2022. 

 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2022.  

 

Na escola A foram realizadas 36 entrevistas individuais, destas 27 foram com os membros 

da comunidade escolar, 3 com gestoras da Codae e 6 com os familiares; 4 grupos focais e dois 

grupos com desenhos, totalizando 29h54min38seg. Na escola B foram realizadas 15 entrevistas 

individuais, sendo 14 com os membros da comunidade escola e 1 com gestora da Codae, e 5 grupos 

focais, totalizando 15h53min36seg. O total de horas das entrevistas (escola A, B e Codae) foi de 

45h48min14seg de material gravado, transcrito e analisado.   
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4.5. ANÁLISE DOS DADOS 

Nos estudos de caso, a análise de dados consiste em examinar, categorizar, recombinar as 

evidencias tendo em vista as proposições iniciais do estudo (YIN, 2001), a partir de um ato contínuo 

de compreensão, interpretação e apropriação daquilo que se compreende (MINAYO, 2009).  

Nesta pesquisa, as entrevistas constituíram uma fonte essencial de evidências e, para a 

análise, foi utilizada Análise de Conteúdo. Do ponto de vista operacional, a Análise de Conteúdo 

parte de uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos e documentos, para atingir um grau 

mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos no material (MINAYO, 2009). Dentre as 

modalidades de Análise de Conteúdo, optou-se pela Análise Temática, de maneira que o tema está 

ligado a uma afirmação a respeito de determinado assunto, como afirma Bardin (2009): o tema é a 

unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos 

à teoria que serve de guia à leitura. As anotações escritas obtidas a partir da observação participante 

e integrantes do diário de campo foram utilizadas para complementar o conteúdo das entrevistas.  

Os materiais das entrevistas individuais ou dos grupos focais foram organizados para 

compor um banco de dados e, assim, serem analisados com o auxílio do software NVivo10 (QSR 

International Pty Ltd. Version 10, 2012). A utilização de programas informatizados contribui para 

o aumento da rapidez, acréscimo de rigor na organização da investigação, facilita a reprodução e 

a troca dos documentos para normalização e, pelo armazenamento, possibilita a manipulação de 

dados complexos; permite também que pesquisador tenha mais tempo livre para a criatividade e 

reflexão no processo de análises dos conteúdos (BARDIN, 2009).  

O processo da análise temática está dividido em três etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferências e interpretação. Considerada como fase de 

organização dos dados propriamente dita, a pré-análise resume-se a um conjunto de etapas que 

tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais e as tornar operacionalizáveis - identificar e 

construir temas – e finaliza com a confecção das hipóteses. Para tanto, desdobra-se em tarefas 

distintas de (1) leitura flutuante, onde todas as entrevistas serão lidas várias vezes para destacar os 

pontos relevantes de cada uma delas; (2) escolha dos documentos a serem analisados; (3) retomada 

das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa e (4) elaboração de indicadores que orientem a 

compreensão do material e a interpretação final, identificando os temas a posteriori na medida em 

que as falas se repetem (BARDIN, 2009).  

A etapa de exploração do material consiste essencialmente em operações de codificação, 

decomposição e enumeração das falas, em função de regras previamente formuladas, constituindo 
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as unidades de análise e construção do codebook. As unidades de análise são trechos das falas com 

sentido semântico, cujos conteúdo das mensagens expõem temas passíveis de interpretação e 

inferências na fase final de tratamento dos resultados e interpretação. Assim, o pesquisador tem à 

sua disposição resultados significativos e fiéis pertinentes às questões do estudo e conexos com os 

referencias teóricos. Pode propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos ou a outras descobertas inesperadas (BARDIN, 2009). 

Para a organização do material das entrevistas para a etapa de pré-análise foi elaborada 

uma planilha de codificação dos atores sociais, estabelecendo um código para cada ator 

social/entrevista. A leitura flutuante possibilitou ter uma visão do contexto geral das entrevistas, 

bem como apreender algumas particularidades das escolas A e B. No NVivo as entrevistas 

transcritas foram salvas individualmente para compor o banco de dados, de maneira que todas 

foram analisadas. A retomada dos objetivos iniciais da pesquisa permitiu refletir e os reorganizar 

e definir as categorias temáticas que nortearam a análise. As subcategorias foram criadas a 

posteriori, em virtude dos temas que se repetiam, faziam sentido e dialogavam com as ideias 

problematizadas nos materiais analisados, junto à etapa seguinte de exploração do material. 

Quanto à elaboração de indicadores, relacionada à análise sistemática quantitativa (BARDIN, 

2009), optou-se por privilegiar a análise semântica e interpretativa dos conteúdos das entrevistas 

em detrimento deste tipo de análise.  

Após a exploração do material, o codebook de cada categoria e subcategoria foi extraído 

do NVivo para que as unidades de análise fossem interpretadas à luz do referencial teórico e 

trabalhadas no sentido mais amplo que traduzem a lógica do conjunto do material (MINAYO, 

2009), para então serem organizadas para construção dos resultados e discussão. Nesse sentido, a 

partir das categorias de análise os resultados foram divididos em quatro temas para discussão: 

alimentação como tema no PPP, ações promotoras da alimentação adequada e saudável da escola; 

ações promotoras da alimentação adequada e saudável das famílias; (des)favorecimento da PAAS 

pela interação entre os atores sociais (Quadro 4), que serão apresentados no capítulo de resultados 

e discussão, em quatro seções.  
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Quadro 4 - Temas, categorias e explicação sobre as categorias feitas para análise das entrevistas. São Paulo, 2022.

Continua 

Tema Categoria Explicação sobre a categoria

Construção orgânica e coletiva 
PPP construído a partir das necessidades do território e junto à comunidade

escolar. 

Inclusão da alimentação como tema
Motivações das escolas para incluir a alimentação como um tema de trabalho e

discussão coletiva.

Envolvimento do nutricionista Como o nutricionista se insere na construção do PPP junto às escolas.

Fragilidades e pontencialidades da alimentação 
Principais fragilidades e potencialidades identificadas com a introdução da

alimentação no PPP.

História de planos e ações que envolvem a PAAS

Entendimento assistencialista da alimentação escolar, que se sobrepunha ao

DHAAS e interferia nas ações de EAN e sobreposição da dimensão biológica da

alimentação em relação às demais. 

Alimentação servida
Compreender as possibilidades de ações de EAN a partir da alimentação escolar

servida. 

Atividades de EAN
Direcionamento da atividades de EAN aos estudantes do FUND1 versus FUND2

(crianças versus adolescentes). 

Envio de lanches para a escola Como as escolas percebiam e articulavam o envio de lanches.  

Projeto horta escolar

De que maneira as hortas escolares se articulavam como estratégia de EAN

enquanto projeto das escolas e potencialidades para o trabalho coletivo, com

envolvimento das famílias. 

Material didático

Alimentação enquanto campo de conhecimento, inserida como tema

contemporâneo transversal, maneira como os professores articulam a EAN nas

salas de aula.  

Alimentação como tema no 

PPP

Ações para a PAAS  Escolas
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Conclusão 

 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2022.  

 

Tema Categoria Explicação sobre a categoria

Compras de itens de alimentação
Organização familiar e principais determinantes para a compra de alimentos em

mercados. 

Preferências alimentares Principais preferencias alimentares relatadas nas entrevistas

Compras de alimentos prontos para o consumo Principais determinantes para a compra de alimentos prontos para o consumo. 

Participação dos filhos na elaboração das refeições
Maneiras como crianças e adolescentes participavam de todo o processo de

preparo, direto ou indireto, das refeições. 

Relações de comensalidade no domicílio
Relações de comensalidade estabelecidas durante as refeições entre os membros

das famílias. 

Como a escola enxerga o contexto familiar
Como os atores sociais da escola percebem as ações e atitudes relacionadas à

alimentação dos pais ou outro responsável pela alimentação do lar. 

Interação entre os atores sociais
Como a interação entre escola e famílias pode (des)favorecer as interações para a

PAAS. 

Participação das famílias no espaço escolar Como as famílias participam e contribuem para a PAAS no espaço escolar. 

Ações para a PAAS Famílias

(Des)Favorecimento da 

PAAS pela interação entre 

os atores sociais
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. ALIMENTAÇÃO COMO TEMA NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

Um dos pontos de partida para identificar escolas para a realização da pesquisa foi 

inclusão da alimentação como tema de trabalho no projeto político-pedagógico (PPP), permitindo 

que as discussões estivessem articuladas entre os membros da comunidade escolar. O tema 

alimentação no PPP foi essencialmente comentado pelos grupos de atores sociais habitualmente 

mais envolvidos com a sua elaboração e aplicação: gestores escolares e professores. Algumas 

poucas falas foram categorizadas a partir de ATEs, gestores da Codae, nutricionista e estudantes, 

incluindo diferentes perspectivas no processo de elaboração ao projeto pedagógico.  

Nesse tema, as análises foram organizadas em subtemas para discussão, a saber: 

construção orgânica do PPP das escolas, inclusão da alimentação como tema no PPP, construção 

coletiva e envolvimento do nutricionista, fragilidades e potencialidades da alimentação no PPP. 

 

5.1.1. CONSTRUÇÃO ORGÂNICA E COLETIVA  

A construção do PPP de cada escola deve ser pautada em objetivos e valores intrínsecos 

de sua realidade, pois percorrem caminhos singulares, que perpassam as relações entre escola, 

família e sociedade. Esse princípio foi reconhecido por gestores e professores, que declararam que 

“o projeto político pedagógico tem que nascer das necessidades daquele contexto, daquele lugar” 

(COD1). Conforme consta nas DCN, “a escola é um espaço em que se abrigam desencontros de 

expectativas, mas também acordos solidários, norteados por princípios e valores educativos 

pactuados por meio do projeto político-pedagógico concebido segundo as demandas sociais e 

aprovado pela comunidade educativa” (BRASIL, 2013, p.25).  

Neste sentido, os atores reconheceram a importância da construção orgânica do PPP, em 

que estão fundamentados os dispositivos e princípios orientados pela SME/ DRE do município.  

Porque todos os PPPs têm um roteiro para seguir, né? Então eles pedem, né, tem que ter 

isso aqui, tem que ter aqui, aquilo outro, aquilo outro… Tudo bem, aí cada escola tem a 

sua característica, toda escola tem… (GEST1_A) 

O PPP está a todo tempo em construção, não é uma coisa estática o PPP. Então assim, 

todo ano a gente tem projetos na escola, coisas novas e a gente tem que registrar esses 

momentos, porque eles entram no PPP. (PRO10F2_A) 
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A dimensão orgânica do PPP deve envolver os seus significados indissociáveis político e 

pedagógico, de modo que a dimensão política se apoie no compromisso sociopolítico com os 

interesses reais e coletivos e na responsabilidade com a formação do cidadão; a pedagógica na 

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que inclui a formação do cidadão 

participativo, responsável, crítico e criativo. Nessa dimensão são definidas as ações educativas e as 

características que a escola necessita para realizar o que foi decidido e intencionado (VEIGA, 1998).  

Todavia, o caráter orgânico da construção do PPP foi contestado por um professor, que 

atribuiu as dificuldades existentes a uma corrente tradicional do ensino, ao mesmo tempo que 

desconsiderou as disputas internas da própria escola, como mostrado a seguir:  

O PPP não é um documento que a gente toma conhecimento, mesmo quando a gente 

escreve junto, que acontece muito poucas vezes, então como é discutir junto, é discutir 

ele no pé. Só que esta discussão ela é registrada, mas ela não é orgânica, ela não é pensada 

para ser orgânica, porque as forças da escola fazem com que a escola continue a ser muito 

tradicional, elas são muito mais fortes do que o PPP. [...] Se pegar o PPP para discutir 

com os meus colegas, as pessoas não conhecem o documento, eu não conheço o 

documentos, o que eu sei é porque eu li a muito tempo. (PRO8F2_A) 

A crítica apresentada por esse professor relaciona-se ao desafio de edificar o PPP na 

confluência, negociação de várias lógicas e interesses que se confrontam e se equilibram perante 

diferentes poderes de influência; internos e externos, característica da autonomia de cada escola 

(MEDEIROS; LUCE, 2006). Os alicerces dos pressupostos para pensar o PPP devem estar 

fundamentados em um contexto de luta e correlações de forças, que nascem no próprio chão da 

escola (MARTINS; VARANI; DOMINGUES, 2016). Ademais, é preciso criar condições que 

permitam que a sua elaboração não reproduza mais uma obrigatoriedade, como tantas outras vindas 

de cima, que há tempos não se relacionam com o ambiente escolar, mas permanecem criando as leis 

e as estratégias de escolarização, distantes da realidade vital (BROCANELLI et al., 2013).  

O desafio de discutir o PPP coletivamente, incluindo toda a comunidade escolar de fato, 

pode ter refletido diretamente na fragilidade com que a alimentação foi inserida enquanto um 

projeto comum, colocando a sua permanência em risco. Na SME não havia um projeto específico 

ou orientação para a inclusão da alimentação no PPP, a decisão partia da necessidade dos 

territórios. De acordo com o relato da gestora escolar, anualmente era preciso apresentar as 

justificativas para convencer parte dos educadores, especialmente os recém-chegados, para manter 

a alimentação no PPP.  

[...] é um desgaste que eu tenho, quando chega um professor novo, aí todo ano explicar a 

importância dessa alimentação dentro do horário. Eu falo ‘meu Deus, eu vou me 
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aposentar, espere eu me aposentar!’ [...] Eu vou falar, acredito que quando eu me 

aposentar, a primeira coisa que vão fazer é tirar [a alimentação do PPP], porque para 

alguns incomoda muito. (GEST1_A) 

Essa fala reforça a importância do PPP “propiciar situações que lhes permitam aprender 

a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente” (VEIGA, 1998). Portanto, se os 

educadores novatos não percebiam a importância do tema alimentação integrar o PPP, talvez 

faltassem momentos de formação continuada que permitissem a reflexão sobre o conteúdo de 

interesse da comunidade e a contribuição com novos elementos para o avanço do projeto.  

Na perspectiva da gestão escolar democrática, a elaboração do PPP requer a participação 

dos atores envolvidos na comunidade educativa, de forma a traduzir as expectativas, necessidades 

e características de determinado contexto, viabilizando a tomada de decisões coletivas 

(MENEGAT; SARMENTO; RANGEL, 2018). É preciso reforçar também a importância da 

atuação de outros atores sociais, como estudantes, familiares, funcionários, que atuam em órgãos 

colegiados, como conselho escolar e grêmio estudantil, que são organizadores da participação dos 

membros da comunidade escolar na gestão (MENEGAT; SARMENTO; RANGEL, 2018). O 

desafio de ver a realidade como totalidade concede à humanidade a possibilidade de uma ação 

autêntica sobre ela (FREIRE, 1983). Especialmente para o tema alimentação enquanto ferramenta 

pedagógica para a promoção da alimentação adequada em escolas, os nutricionistas se destacaram 

como atores essenciais nesse processo de construção. 

Para endossar a construção orgânica do PPP, a reflexão dos temas propostos acontecia ao 

longo do ano, como uma oportunidade de avaliar e reorganizar o andamento do projeto iniciado, 

como sinalizou a gestora da escola A em seu discurso. De acordo com FREIRE (1987), a práxis 

que se constitui como um instrumento de conscientização, envolve uma relação dialética entre 

reflexão e ação e se expressa na relação entre denúncia e anúncio.  

A gente procura durante esse tempo todo fazer essa construção coletiva e não o deixar 

[PPP] tão preso, tão amarrado. Ir construindo assim, construindo, planejando e re-

planejando e o tempo todo estar olhando para esse processo, porque o que a gente planeja 

no meio do caminho não tem dado certo. (GEST1_A) 

Todavia, a própria jornada de trabalho dos docentes inviabilizava a participação de todos 

na construção coletiva do PPP. Alguns professores das unidades A e B tinham jornada de trabalho 

que os isentavam de participar dos horários de formação da escola, as JEIFs, devido ao acúmulo 

de cargo que podia ser dividido com outra unidade educacional municipal ou estadual, 

inviabilizando os momentos de discussão coletiva. A não participação das JEIFs parecia colocar 
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esses docentes em uma posição paralela aos projetos desenvolvidos pela escola, restringindo o seu 

envolvimento e disponibilidade em participar dos temas em pauta de discussão e trabalho.  

Desde que eu vim para cá em 2015, não mexemos no PPP, então é um PPP que, vou ser 

bem sincera, não conheço, não li o PPP, então não sei o que diz lá sobre alimentação. 

(PRO4F1_A) 

5.1.2. ALIMENTAÇÃO COMO TEMA  

Com relação à alimentação como proposta pedagógica no PPP, a diversidade de 

experiências pessoais e singulares com os alimentos foi vital para a problematização, identificação 

e construção de caminhos de ação e interação junto à comunidade escolar.  

PPP é um processo que tem que ser discutido com todos, né? [...] Se você for pensar bem, 

a alimentação é vista como uma coisa individual [...],que você ganhou durante a sua vida, 

que você não percebeu como é que você ganhou esses hábitos alimentares, você não 

percebe. [...] aquilo foi uma coisa construída sem você perceber. [...] Então, imagina na 

cabeça dos professores. COD4_B 

Embora tenha sido apontada por uma das gestoras da alimentação escolar, essa fala 

reforça ideia de que a alimentação é um dos fatos mais simples da vida cotidiana das pessoas e que 

existe a necessidade de um exercício de compreensão aprofundada das questões humanas frente à 

superação da visão dos problemas alimentares como facticidade, como situação cuja solução se 

encontra fora das possibilidades dos sujeitos (BOOG, 2008).  

Ao trazer a alimentação para o centro do debate no PPP, as escolas possibilitam 

compreendê-la como prática social, para além do caráter biologicista, centrado na ingestão de 

nutrientes, em mudanças de hábitos alimentares capazes de prevenir doenças. Não obstante, a 

problematização da alimentação como prática pedagógica deve contemplar a integração das suas 

dimensões biológica, sociocultural, ambiental e econômica (BRASIL, 2012b), trazendo elementos 

de práticas educativas capazes de ressignifcar a comida no contexto contemporâneo e considerar 

que a alimentação adequada e saudável deriva de sistemas alimentares social e ambientalmente 

sustentáveis (BOOG, 2008; BRASIL, 2014a). Assim, busca-se o reconhecimento da alimentação 

escolar como um direito que extrapole o seu sentido assistencialista histórico e a consolidação da 

educação alimentar como força de transformação no desenvolvimento da autonomia e participação 

ativa dos educandos, de maneira a assumirem o protagonismo de cuidar de sua própria 

alimentação. Os significados do direito à alimentação adequada são construídos na sociedade e na 

realidade local e podem ser potencializados com processos de EAN capazes de ressignificar as 

ações entre os agentes da escola (BARBOSA et al., 2013). 
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O interesse em colocar a alimentação no centro da discussão para o PPP permitiu que a escola 

a reconhecesse como um direito e como parte do currículo, assumindo seu caráter pedagógico, para 

além de uma atividade assistencialista de ‘servir comida’ e de responsabilidade exclusivo das famílias.  

A escola que já consegue colocar alimentação dentro do seu projeto político pedagógico 

já avançou, está à frente, porque o que a gente ainda percebe é um grupo não 

reconhecendo ainda alimentação como parte do currículo. Ainda há um grupo que diz 

“bom, porquê que tenho que dar comida? Por que que a comida faz parte?” Entende ainda 

esta parte da educação como uma parte de cuidado que envolve a família e que é da conta 

da família e não é da minha conta ou não deveria ser da minha conta. [...] Eu percebo que 

há ainda que avançar nesse sentido de que as pessoas possam perceber a importância da 

alimentação como parte do currículo mesmo, como pedagógico e como conteúdo a ser 

trabalhado interdisciplinarmente nas escolas. (COD1) 

Hoje tem um grupo que diz “é importante, essa alimentação é importante, é um direito”. 

Entendem que é um direito. Então é esse pé, enquanto tem algumas pessoas que acham uma 

balela isso, que vira uma escola assistencialista. “Ah! Isso, é assistência”. (GEST1_A) 

Mediante os relatos, os profissionais ressaltaram que compreendem a maneira como a 

alimentação deve estar articulada enquanto um projeto coletivo e caracterizado a cada realidade 

escolar. A argumentação apresentada pela gestora reafirma a importância de deslocar a alimentação 

escolar de seu estigma histórico para significar uma partilha que altera seu sentido e identidade, da 

sujeição, da estigmatização, para afirmação de uma identidade valorizada, ressignificada (SILVA; 

AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019). Desde a lei nº 11.947, a alimentação escolar foi reconhecida 

como instrumento para cumprir o DHAA, adquiriu caráter relacionado ao processo ensino-

aprendizagem e assumiu a dimensão de prática pedagógica, visando a promoção da saúde e da SAN 

(LIBERMANN; BERTOLINI, 2015; SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2018). A EAN nas 

escolas, por sua vez, deve ser concebida de forma colaborativa junto à comunidade escolar na 

compreensão de seus fatores determinantes e adoção de práticas alimentares promotoras da saúde, 

contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento da autonomia no cuidado com sua própria 

alimentação, capazes de transformar suas realidades. Assim, os discursos que refutaram o papel 

pedagógico da alimentação e das ações de EAN nas escolas, provavelmente estão associados ao 

desconhecimento e/ou distanciamento de suas diretrizes. De qualquer maneira, foi possível observar 

algumas fragilidades e potencialidades a partir da inserção da alimentação como tema de trabalho 

pedagógico das duas escolas, que podem contribuir com a compreensão da área de estudo. O diálogo 

entre o campo da educação e o da alimentação e nutrição pode contribuir para que a alimentação 

escolar se integre às práticas escolares não como um mero suporte nutricional, mas como comida 

que valoriza a escola pública e seus sujeitos (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019). 
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Na escola B a alimentação articulava-se no PPP a partir de sua horta PANC desde 2017, 

e, ainda assim, permanecia em reconstrução para atender os debates colocados pela comunidade 

escolar, representados pela comissão de horta, alimentação e sustentabilidade (CHAS), ampliando 

a sua inserção em diferentes dispositivos pedagógicos da escola. A seguir, um dos gestores escolar 

explicita a importância da horta para o PPP.  

Hoje a horta faz parte do PPP e tem um processo de mudança, ela entrava só como horta, 

hoje entra também com GR [grupo de responsabilidade], com tutorias, oficinas nos 

diferentes dispositivos. O tutor faz as propostas, porque ele já tem esse conhecimento 

também do que está acontecendo. O professor da oficina também começa a fazer 

proposta, então a horta também vai ampliando dentro do PPP com diferentes dispositivos, 

eu acho que se reconstruindo ainda. E não ficar estanque também, se não fica parado. 

(GEST3_B) 

Sendo assim, embora as duas escolas estivessem em percursos diferenciados de 

organização e discussão da alimentação no PPP, ambas buscavam maneiras de se reorganizar para 

manter o tema em debate. Mesmo que em alguns momentos precisassem lidar com forças 

contrárias, havia o esforço de atores sociais para que o PPP cumprisse o seu papel político e 

pedagógico, conquistando alguns avanços importantes no reconhecimento da alimentação escolar 

como direito e da EAN no processo de ensino e aprendizagem, perpassando o currículo escolar. 

Ao mesmo tempo, é inegável a necessidade de maior aproximação e discussão desses temas, para 

que a PAAS cumpra seu papel nas escolas brasileiras. A integração dos profissionais docentes e 

não docentes, pais e parceiros, na construção coletiva de um projeto pedagógico em que a inclusão 

transversal desse tema seja contemplada no currículo, oportuniza uma aprendizagem significativa 

na direção das escolhas alimentares saudáveis (CAMOZZI et al., 2015). 

 

5.1.3. ENVOLVIMENTO DO NUTRICIONISTA 

Nesse caminho de avançar com as discussões sobre alimentação nas escolas, o reconhecimento 

do nutricionista Codae como uma parceira pedagógica, capaz de contribuir com a mediação de temas 

específicos, indicou um caminho importante de sensibilização da comunidade escolar.  

Agora, a [nutricionista] da prefeitura pode ser uma parceira pedagógica sim. A 

nutricionista [supervisora] foi uma parceira muito pedagógica. Ela ajudou a desenvolver 

projetos de alimentação, vinha aqui na escola, tinha uma parceria junto com uma outra 

professora de um projeto de alimentação saudável. (GEST1_A) 

Essa articulação do nutricionista com os gestores e professores das escolas é reconhecida 

como passo importante para que a EAN seja uma prática transformadora e permanente (BRASIL, 
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2009b; BRASIL, 2012b), embora não seja garantia do reconhecimento e relevância de sua atuação 

nas ações pelos atores sociais da escola (ALMEIDA et al., 2018). O nutricionista, como 

responsável técnico do PNAE, precisa sensibilizar e possibilitar a formação em EAN de forma 

ativa e com o uso de metodologias inovadoras (ALMEIDA et al., 2018) e com respeito aos saberes 

diversos (BRASIL, 2012b). 

Ao mesmo tempo em que as nutricionistas Codae eram vistas como parceiras 

pedagógicas, as das empresas prestadoras de serviços não foram incluídas no desenvolvimento do 

PPP ou de qualquer outra atividade pedagógica:  

Eu não conheço o PPP da escola e ninguém me chamou para participar de nenhuma 

reunião. (NUTR_A) 

No início de seu trabalho com a alimentação escolar, havia a expectativa da NUTR_A de 

participar de ações diretas de EAN na escola, mas isso não se concretizou tanto pelas atribuições 

contratuais obrigatórias e compartilhadas com mais outras 12 unidades escolares sob sua 

responsabilidade, como pela maneira como a escola enxergava o seu trabalho deslocado e restrito a 

cozinha (gestão de insumos, mão de obra, controles sanitários). A NUTR_B via a possibilidade de 

contribuir com a EAN no planejamento de cardápios, com escolhas de preparações mais aceitas pelas 

crianças das escolas que supervisionava, especialmente em dias festivos. É provável que a diferença 

entre os contratos de gestão mista ou terceirizada tenha influenciado nessas diferentes percepções. 

Assim, a não obrigatoriedade contratual de as nutricionistas contratadas desenvolverem ou 

participarem de ações de EAN somada a tantas outras funções que desempenhavam foram os motivos 

identificados para limitar a sua atuação nas escolas. De qualquer maneira, a falta de diálogo entre 

gestores e nutricionistas não permitia visualizar com clareza as potencialidades existentes de atuação 

das envolvidas com a alimentação escolar: supervisora Codae e da empresa prestadora de serviços.  

Ainda que a parceira pedagógica da nutricionista tenha sido reconhecida na escola A, nos 

relatos a participação da nutricionista Codae/DRE aconteceu após a revisão do projeto de 

alimentação do PPP feito pela supervisora escolar, indicando a necessidade de sua atuação.  

Nunca participei da elaboração do projeto [PPP]. Em outras escolas também não. (pausa). 

Eu acredito que projetos voltados para a alimentação, o nutricionista poderia participar, 

seria um ganho para todos[...].  

[...] nunca nem tinha lido o PPP. Marquei um dia com a supervisora [escolar], a gente fez 

a leitura. Até com a minha limitação de técnica de PPP [...] eu também não gostei. [...] a 

gente elencou todos os pontos importantes e eu ajudei a construir a parte de alimentação. 

[...] Na concepção da escola estava pronto. [...] Eu confesso que eu até me senti 

desconfortável, porque se tivesse sido convidada a construir junto, é uma situação. Mas a 
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situação chegou: “isso está ruim, ajude a escola”. [...] É possível a escola fazer o que ela 

está me dizendo que vai fazer? Mas também não tive pernas para checar [...] (COD3_A) 

A maneira como o nutricionista foi incluído nesse processo não cumpriu uma das 

premissas mais importantes em um trabalho participativo: aprender o que o outro faz. A ausência 

de envolvimento no PPP em quaisquer das 70 unidades educacionais que a nutricionista 

supervisionava no município revelou a invisibilidade desses profissionais na construção 

pedagógica dos projetos de alimentação e a necessidade de aproximar de fato os setores saúde e 

educação para a promoção da alimentação adequada e saudável em escolas. Se dentre as 

atribuições dos nutricionistas junto ao PNAE inclui-se a coordenação e realização, em conjunto 

com a direção e coordenação pedagógica de ações de EAN (BRASIL, 2009b), existe um impasse 

crítico e estrutural relacionado ao baixo número de profissionais atuantes no PNAE e suas 

inúmeras atribuições, incluindo planejar as ações de EAN junto à comunidade escolar dos 

diferentes territórios e o papel que o PPP pode ter nesse contexto.  

A EAN faz parte das diretrizes da alimentação escolar, deve estar incluída no processo de 

ensino e aprendizagem, que perpassa o currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição 

e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2009a). A participação do nutricionista na construção de projetos de 

alimentação no PPP, com abrangência institucional, deveria ser uma prática regular entre as 

unidades escolares, orientadas pelas instâncias de coordenação superiores, para que os projetos de 

alimentação e EAN cumpram o seu papel na promoção da alimentação adequada e saudável. Além 

disso, ela deve ser concebida a partir de um referencial metodológico que preveja um processo de 

planejamento participativo, monitoramento e avaliação (BRASIL, 2012b), onde o nutricionista 

pode contribuir de maneira substancial junto ao PPP.  

O discurso da nutricionista Codae também mostra que além de não haver a sua 

participação na concepção inicial do projeto de alimentação, ele foi entregue pronto para 

acrescentar suas considerações. Não houve encontro entre os envolvidos para discussão e 

problematização do tema. Assim, sua contribuição foi indireta e distante, reforçando a necessidade 

de as escolas saberem mobilizar e articular adequadamente todos os atores sociais no processo de 

discussão e construção do PPP. O supervisor, por sua vez, ao identificar a necessidade de sua 

atuação, não se dispôs a mediar a interação entre os atores sociais, reforçando a relação 

antidialógica e verticalizada com as unidades educacionais de ensino fundamental da DRE do 

município, também sinalizada por um dos professores.  
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No que se refere à limitação de tempo disponível para as atividades de EAN e a limitação 

de olhar a alimentação a partir da perspectiva pedagógica citada pela nutricionista, de fato a 

supervisão de 70 unidades educacionais, com todas as atribuições técnicas obrigatórias, limitava a 

sua visita em cada escola a uma vez por semestre e restringia a sua aproximação com as realidades 

vivenciadas em cada uma delas. Resultados semelhantes também foram identificados por 

ALMEIDA et al., (2018) que mostrou que a execução das ações dos nutricionistas do PNAE pode 

ser influenciada pela complexidade e pela quantidade de atribuições inerentes ao responsável 

técnico, a inadequação da carga horária e a quantidade de nutricionistas no quadro técnico. Essa 

forma de opressão, imposta pelas condições de trabalho, gerenciada pelo sistema capitalista, retira 

toda ação humanizadora do homem esvaziando e limitando seu grau de consciência sobre a 

atividade prática (ASSUNÇÃO et al., 2021). Além disso, a sobreposição da responsabilidade 

administrativa de gestão de cardápios sobre à sua função educativa revela a invisibilidade do 

nutricionista para si e demais atores da escola (CERVATO-MANCUSO et al., 2013).  

Quanto à formação do nutricionista em nível de graduação e pós-graduação, sabe-se das 

insuficiências de métodos de ensino específicos para a EAN, com dificuldades de articulação entre 

campos do conhecimento como a sociologia e antropologia da alimentação, escassez na utilização 

de referenciais teóricos na área de pedagogia e educação, hegemonia da abordagem biomédica 

(BRASIL, 2012b). Portanto, a insuficiência de competências relacionadas à formação pode interferir 

na utilização dos recursos e ferramentas pedagógicas mais adequados para o fazer EAN nas escolas, 

mas pouco interfere na sua participação da construção do PPP, que é articulado justamente na 

conjunção de saberes da comunidade escolar. Além disso, a oportunidade de os nutricionistas do 

município poderem contar com o assessoramento de um setor da Coordenadoria de Alimentação 

Escolar específico de formação continuada para EAN, pode favorecer o desenvolvimento de 

reflexões mais assertivas na construção da alimentação dos PPPs das escolas de ensino fundamental 

do município. Na perspectiva da PS, a discussão sobre a formação e atuação do profissional 

nutricionista do PNAE no planejamento das ações de EAN nas escolas, especialmente no PPP, vai 

ao encontro da importância da educação em saúde para a comunidade, promovendo a apropriação e 

apoderamento em saúde para o planejamento de suas ações promotoras da AAS, que foi ressaltada 

por uma das gestoras da Codae, apresentada mais adiante na abordagem das Ações das Escolas para 

a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (Seção 5.2). 
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5.1.4. FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DA ALIMENTAÇÃO COMO TEMA 

A alimentação, como tema de trabalho pedagógico, percorreu caminhos de acordo com 

as discussões de interesse de cada território e dependia da condução dos gestores, envolvimento e 

interesse dos demais grupos de atores sociais. No cenário em que poucos grupos participavam da 

discussão do PPP - professores e gestores - observou-se fragilidade na sua articulação, com 

dificuldades expressivas em avançar no tema junto à comunidade escolar quanto ao 

desenvolvimento de ações para todos os anos escolares e amplitude das discussões.  

Ao vincular a condução e execução dos projetos da escola a um professor-referência, 

pareceu dificultar ainda mais os seus desdobramentos, apresentando-se como um grande desafio 

para ser superado. Os discursos a seguir, de um gestor escolar e um professor, apresentam essa 

dificuldade imposta:  

Se [a alimentação] fosse institucional, independente de quem sai, se eu saísse ou não, se 

entrasse outra diretora ou não, era algo que já tinha pensado para cada ano, para cada 

ciclo e era só manter, só dar sequência. Aqui não, só entra no PPP se todo mundo abraça, 

ninguém abraça, não faz parte. Então não é algo que se possa dizer que foi criado da 

escola, que foi tirado da comunidade, que seja importante e precisa ter. É algo assim, de 

necessidade, de imediatismo. Então... aí não tem valor, não tem significado. [A 

alimentação] É um projeto que a gente tem, o PP vai ser revisto justamente repensando 

os projetos que a escola tem neste ano, mas institucional ele não é! (GEST2_A) 

A ideia de ter um projeto atribuído ao professor, o projeto de contra turno nesta escola, 

isso não acontece na rede, isso é dessa escola. Como é que funciona: eu tenho que dar 

aula ou coordenar o projeto, a escola vincula a presença do aluno ao professor [...] porque 

os velhos não dão mais conta, a responsabilização cai toda para o professor e a escola tira 

o corpo e não resolve o problema e quer que a gente resolva. Então cria uma situação 

muito desgastante mesmo para os professores, por isso que a horta está abandonada, 

quando eu cheguei ela não estava assim. Só que não tem como, não tem como você dar 

conta de um currículo da forma como ele está colocado. (PRO8F2_A) 

O argumento trazido pelo professor mostra que existia dificuldade de condução dos 

projetos inserido no PPP, devido a responsabilidade que recaía sobre eles, com ausência de diálogo 

expressivo entre seus pares e gestores, desconfigurando o seu caráter institucional. Esse resultado 

reforça a afirmação de que muitas vezes o docente não obtém os elementos capazes de 

potencializar uma reflexão sobre a atividade realizada, porque a executa em péssimas condições 

de trabalho, sob pressão e com pouca autonomia (ASSUNÇÃO et al., 2021). Como a escola não 

conseguia articular os temas propostos ao currículo escolar, os docentes eram convocados a 

liderarem projetos extras, que terminaram acumulando uma carga de trabalho excessiva, 

desmotivando-os a dedicarem de fato ao que foi proposto. A excessiva jornada de trabalho de 
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muitos educadores pode condicioná-los, a atuação de uma práxis imitativa por meio de 

reproduções que impedem o emergir de uma nova realidade, com dificuldades para exercerem 

práticas docentes transformadoras, inerentes de uma práxis autêntica (ASSUNÇÃO et al., 2021). 

A fragilidade da alimentação no PPP também foi notada em outras circunstâncias, citados 

sumariamente nas falas dos docentes e de apenas um gestor, sinalizando as possibilidades de 

articulação nas escolas:  

(1) incerteza do tema realmente constar no projeto: 

Eu vou ser bem sincera, eu acho que elas não colocaram no PPP, não sei se tem. (pausa) 

Se tem o meu, né? O meu projeto de aula compartilhada ser sobre isso. Mas já tinha, que 

era o projeto horta em si, que era da professora que fazia no outro ano. Então, de certa 

forma tem. (PRO1F1_A) 

Quando eu cheguei aqui o PPP já estava construído e eu não presenciei uma reescrita. 

Acho que a gente, junto com a gestão, tem momentos de reunião, momentos de formação 

a gente debate muita coisa, constrói bastante coisa ali, analisa muita coisa também desse 

PPP que já está feito, já está construído, mas eu não sei quanto efetivamente isso se aplica 

ao documento mesmo, o quanto isso transformou ou mudou. (PRO1F1_B) 

(2) Entendimento ainda restrito ao fornecimento de refeições pela escola: 

Acho que é uma preocupação [incluir a alimentação no PPP], considerando a alimentação 

algo fundamental, importante e a qualidade da alimentação, até porque sabemos que a 

barriga vazia também não ajuda a ninguém estudar, dificulta no dia a dia, acho que tem, 

essa que é uma questão, mas também não pode ser comendo qualquer coisa.. [...] A gente 

sabe que tem crianças que não se alimentam em casa bem, enfim, ou até não se alimentam, 

tem alguns que vem para a escola sem almoçar, os que estudam à tarde, ou sem tomar 

café. (GEST2_B) 

(3) Desperdício da refeição servida e consumo de alimentos inadequados dentro da escola: 

Eu acho que esse negócio da comida, principalmente quando o nutricionista está aqui, é 

o dia que tem mais desperdício, porque se você chega nelas [cozinheiras], tipo, tem gente 

que é grosso com elas. (2EF6_GFEF2_B;) 

E não sei [da articulação da alimentação no PPP]. É por isso que tem tanto desperdício, 

porque se tivesse dentro do PPP, [...] quem quer come, quem quer joga fora, não tem um 

trabalho. Tanto que não tem, que na sala de aula a gente vê 7h da manhã comendo 

salgadinho. (PRO7F2_A) 

(4) Desarticulação do projeto ou visão restrita em não saber como avançar: 

Eu desconheço a relação da alimentação com o PPP. No ano passado que teve o projeto, 

a gente fez algumas ações relacionadas a horta, eu acho que depois disso, o único 

movimento, a única ação neste sentido é projeto da professora X, que é o da horta, ela 

está iniciando ainda. Neste ano a gente fez reunião de pais, que a gente mostrou vídeos 
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sobre alimentação, a gente serviu o lanche aqui da escola. No ano que teve o projeto, teve 

a ação da horta, teve ação que nos encontros de pais a gente abordou o assunto da 

alimentação.[...] Eu acredito que está desvinculado. (PRO2F1_A) 

Ao atribuir a inclusão da alimentação no PPP ao fornecimento de refeições de qualidade 

pela escola para resolver o problema da fome dos estudantes, houve a sinalização da garantia do 

direito à alimentação, porém de uma maneira simplista, associada à entrega/ distribuição de refeições 

e desconsiderando a importância das ações de EAN. Houve também a responsabilização das famílias 

pela oferta de alimentos inadequados, centrado na mudança de comportamentos alimentares 

individuais, desconsiderando as dimensões sociocultural, econômicas e ambiental da alimentação, 

que interferem nas escolhas alimentares, nos diferentes acessos e modos de vida. A dificuldade em 

abranger as outras dimensões para o debate desestimulou a continuidade de sua articulação na escola, 

justamente pelos professores não disporem de mais instrumentos teóricos e práticos para prosseguir. 

As experiências com o tipo de gestão compartilhada apontaram as dimensões de controle, 

acompanhamento e a manutenção dos acordos como responsabilidades que devem ser estabelecidas 

pelos diferentes atores sociais. A continuidade das ações é colocada com indispensável para 

determinar o caminho, identificar os entraves e as soluções para as ações estabelecidas ou até mesmo 

redefini-las para alcançar as metas de interesse geral (BRASÍLIA, 2013).  

Ademais, os valores restritos atribuídos à alimentação como tema de trabalho apontaram o 

lugar que a alimentação ocupava nas escolas e a necessidade de ressignificar a comida e a alimentação 

nas escolas públicas, acrescentando suas outras dimensões na pauta da discussão, permitindo que a 

alimentação assuma sua função enquanto prática pedagógica articulada ao PPP, perpassando as áreas 

de estudo e propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares (BRASIL, 2006b).  

Por fim, as fragilidades visualizadas traduziram-se na dificuldade de concretizar a 

autonomia e o protagonismo dos educandos, uma referência na escola, conforme apresentado por 

uma das gestoras, mas que poderia ser articulado como um desafio a ser superado.  

Nós temos no projeto, aqui quando eu li, que se leva em consideração a autonomia e o 

protagonismo. Então esse é o marco da escola. Mas se você levar para a alimentação isso 

não está acontecendo, porque a criança não está sendo protagonista também do que ela se 

alimenta e o que ela come. (GEST2_A) 

O PPP configurou-se no caminho para que as complexas discussões sobre alimentação 

pudessem acontecer nas escolas. O interesse em incluí-la enquanto tema ou projeto de trabalho foi 

considerado como um avanço importante nesse percurso. Todavia, ainda são necessários 

constantes ajustes e reajustes, problematização ampla e permanente para que as dimensões da 



89 
 
 

 

alimentação possam ser exploradas. Como cita o educador Paulo Freire, no processo de 

aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o 

em aprendido, para reinventá-lo, ser capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 

existenciais concretas (FREIRE, 1983).  

As possiblidades de discussão da alimentação após a sua inclusão no PPP, mesmo que 

ainda houvesse muitos pontos para serem aprimorados e problematizados, já indicaram alguns 

caminhos interessantes. Nessa direção, foi possível notar articulação de seu conteúdo no cotidiano 

da escola, permeando o currículo escolar nos grupos de responsabilidade, rodas de conversas e 

tutorias, reconhecido por uma professora e gestora escolar.  

A própria questão da horta entra no PPP recentemente [...]. Era uma horta convencional, 

que depois transformou numa horta PANC. Então a história existe, mas ela vai entrando, 

né, porque eu entendo que entrar no PPP é também entrar no cotidiano da escola, fazer 

parte, não é só estar lá escrito. [...] Era uma horta que funcionava, tinha gente que bancava, 

tinham pais que estavam juntos, mas ela não estava tão orgânica no cotidiano da escola. 

Então tinha um grupo que ia, outro grupo... E ainda a gente tem alguns grupos que vão 

mais e outros que vão menos, mas a gente garante que todos os estudantes têm esse 

conhecimento; [...] ela está dentro do projeto, o estudante vai passar por esse projeto, não 

é uma escolha do professor. (GEST3_B) 

A gente conversa bastante sobre alimentação sim e agora, nos últimos anos, eu não tenho 

acompanhado essa coisa, ou às vezes não casa mesmo o horário, mas a alimentação é 

trazida para o PPP, a gente sempre sabe o que está acontecendo. (PRO6F2_B) 

O dispositivo educacional adotado pela unidade B pode ter sido favorável para estruturar a 

alimentação no currículo, todavia, é importante apontar o interesse em inserir e manter o tema de 

trabalho, que se reconstruía pela problematização coletiva, dos diversos olhares da comunidade 

escolar. A exemplo da horta PANC, a ideia inicial partiu dos familiares, que representavam um grupo 

forte nas decisões da escola, incluindo o PPP. Esses atores sociais se empenharam na promoção de 

um curso de formação sobre horta PANC para professores e cozinheiras. A alimentação foi 

capilarizando-se de maneira que foi instituído o Dia PANC anualmente, cuja iniciativa foi feita pela 

nutricionista supervisora da Codae, e a Gastronomia como tema da Festa da Cultura do ano de 2019, 

decidido pela comunidade escolar. Os trechos a seguir se complementam para apresentar a 

articulação da alimentação na escola, referenciados por uma professora e gestora escolar. 

[...] Quando a gente começa a olhar para isso [alimentação], enquanto PANC [...] a gente 

começou estudar enquanto grupo de professores, equipe da cozinha, os pais começaram 

a dar formação, tanto para a equipe da cozinha, quanto para os professores.  

Eu lembro que chegou a proposta [feita pelo nutricionista]: vamos fazer um Dia PANC. 

E os professores loucos com o final do ano, [...] mas aí veio essa questão: a gente tem 

uma lei que quer que toda alimentação seja sem agrotóxico, de economia familiar, a gente 
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tem toda essa pretensão e a gente está aqui encabeçando uma proposta pública, que vire 

para todas as escolas. E aí nessa loucura de fim de ano, os professores falaram: beleza, a 

gente topa. Vamos estudar e vamos fazer um dia! (GEST3_B) 

[...] A gente vai capilarizando as nossas incursões, os nossos trabalhos, os nossos estudos 

de meio. A gente tem um dispositivo no projeto que facilita muito isso, que é a roda de 

conversa, uma roda de conversar não esporádica, uma roda de conversa sistemática, 

diária, um dispositivo do PPP especial de B. Então as crianças vão entrando numa 

construção de consciência mesmo, na perspectiva freiriana, que opõe conscientização à 

alienação. Então as crianças, os adolescentes, as famílias, os professores, nós todos 

estamos imersos numa sociedade alienante. A sociedade capitalista se nutri e vive, se 

alimenta entre aspas, um tipo de alimento do mal, que é o alimento criado pela alienação 

absoluta. Quando nós fazemos coisas como as que nós fazemos aqui, nós contribuímos 

para nós mesmos no processo de desalienação. [...] porque não é fácil a gente encampar 

e caminhar e viver na integralidade do projeto como o nosso. (PRO7F1_B) 

Por fim, o reconhecimento da alimentação como área de conhecimento também pode ser 

apontado como um importante passo para que as escolas possam avançar em suas discussões e 

ações orientadas, articuladas ao PPP.  

Eu aprendi muito com a nutricionista supervisora, uma das coisas que ela me disse foi 

assim: a alimentação tem que estar no nível de qualquer conhecimento. Eu acho que isso 

faz muita diferença. Por exemplo, então eu posso comer uma coisa [alimento] que eu não 

gosto tanto, assim como eu vou aprender uma coisa [conteúdo] que eu não gosto tanto de 

aprender, tenho dificuldade, não é tão prazeroso, mas eu posso aprender isso e pode me 

trazer outras coisas [conhecimentos]. [...] foi um divisor de águas. (GEST1_B) 

As possibilidades que surgiram na escola, como a criação do dia PANC e todas as 

problematizações e discussões que surgiram na Festa da Cultura, assinalam a compreensão da 

educação em sua perspectiva verdadeira, que não é outra senão a de humanizar as pessoas na ação 

consciente para transformar o mundo (FREIRE, 1987). As vivências práticas experienciadas pelos 

atores sociais da escola, especialmente os educandos, apontaram o caminho da aprendizagem a 

partir das interações que eles estabeleceram com o mundo. No sócio-interacionismo mulheres e 

homens são vistos como um ser histórico-social, ou histórico-cultural, determinados por suas 

interações sociais ativas, de modo que o seu desenvolvimento acontece a partir da dialética das 

interações com o outro e com o meio (VYGOTSKY, 1991). Esses achados apresentam elementos 

de reflexão-ação-reflexão importantes para consolidar a alimentação no projeto político-

pedagógico, em um discurso capaz de incluir e integrar a alimentação para além da sua dimensão 

biológica e assistencialista, como também identificado em outros estudos (PAIVA; FREITAS; 

SANTOS, 2016; SILVA; SANTOS; SOARES, 2019), oferecendo mais ingredientes para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo dos educandos em fazer escolhas alimentares mais 

adequadas. Como identificado em um estudo que analisou as dimensões da práxis na elaboração 
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de um PPP de uma escola pública, a dialogicidade, estabelecida durante todo o processo de 

elaboração do PPP, proporcionou aos educadores o exercício constante de reflexão e da busca por 

novos conhecimentos que possibilitaram o desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos da 

comunidade escolar, importantes para a superação das demandas do território, em busca de um 

compromisso com a transformação social (ASSUNÇÃO et al., 2021). Assim, o desafio de 

consolidar a alimentação no PPP pode ser alcançado mediante ação colaborativa, orgânica e 

problematizadora entre os diferentes grupos de atores sociais da comunidade escolar, sempre a 

partir das necessidades intrínsecas de cada território. A ação intersetorial entre educação e saúde 

pode proporcionar a integração de saberes distintos e vitais para que a promoção da alimentação 

adequada, enquanto estratégia de promoção da saúde, seja alcançada nesse espaço de construção 

do conhecimento.  
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5.2. AÇÕES DAS ESCOLAS PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL  

As ações relacionadas à alimentação nas escolas seguiam diferentes trajetórias, baseadas 

nas suas realidades, mas com um fio condutor comum: a alimentação servida aos estudantes, tendo 

o alimento e a comida como referência (BRASIL, 2020).  

5.2.1. HISTÓRIA DE PLANOS E AÇÕES QUE ENVOLVEM A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA 

Para muitos atores sociais - CPs, professores, ATEs, limpeza - a condição assistencialista 

histórica dos relatos ainda se sobrepunha a do direito, pedagógica e sociocultural, expondo a 

necessidade de debater o assunto periodicamente a fim de que o papel da alimentação nas escolas 

pudesse avançar.  

CH4: A alimentação na escola tem uma bagagem muito forte assistencialista, cultural e 

não faz parte de um trabalho pedagógico. [...]Todo mundo que come na escola tem um 

papel pedagógico. 

[...] É muito assim: a falta de servir, entende? A coisa da bagagem assistencialista. Forma 

uma fila até a sala... gente! (GFCHAS_B) 

Eu tive uma vez uma professora [...] que uma vez ela fez até um cálculo de quanto minutos 

os estudantes perdiam no refeitório. Ela não conseguia enxergar aquilo como uma questão 

pedagógica por mais que a todo instante a gente falava. [...] Tem muito isso ‘que na outra 

escola se come às três horas da tarde…’ [...] a gente teve que explicar historicamente a 

conquista dessa merenda escolar, que estava querendo fazer esse retrocesso, que isso é 

uma conquista. (GEST1_A) 

Além disso, pelas narrativas dos atores sociais, percebeu-se que parte das ações da escola 

circundavam a dimensão biológica da alimentação, de “nutrir o corpo para aprender melhor”. Ainda 

que essa abordagem tenha a sua importância reconhecida, especialmente em um país com tantas 

desigualdades, é preciso ressaltar que a alimentação adequada envolve outras dimensões para além 

daquela historicamente trabalhada, assim como seus alcances pedagógicos.  

Aqui na escola eu tenho a impressão que eles comem muito bem. Experimentei poucas 

vezes a comida daqui da escola, mas parece que é de muito boa qualidade, tem uma 

variação nutricional bem interessante. (PRO8F2_A) 

Mudou o horário de comida de alimentação da tarde, tem o lanche e a janta. Eu acho que 

o estudo para entrar na cabeça da criança tem que estar bem alimentado na verdade. É 

que nem a gente se levantar cedo, se você não comer nada [...] (LIMP2_A) 

Dessa maneira, e consoante com a própria trajetória do PNAE, a alimentação escolar foi 

criada a partir dos programas de suplementação alimentar dirigidos aos escolares, sem ser concebida 
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como um direito. A dimensão pedagógica da alimentação, reconhecida somente após a Lei nº 11.947 

(BRASIL, 2009a) e a inserção da EAN como tema contemporâneo transversal na BNCC (BRASIL, 

2019b), justificou a necessidade de a consolidar nesse processo de construção junto às escolas, 

reorientando o entendimento dos diferentes grupos de atores sociais, especialmente os que ainda 

persistiam com o discurso assistencialista e biológico, para incluir nas ações cotidianas das escolas 

as demais dimensões sociocultural, ambiental e econômica e o DHAA.  

No município de São Paulo, a criação dos Programas São Paulo Integral (SÃO PAULO, 

2016) e Na Mesma Mesa (SÃO PAULO, 2015) motivaram a comunidade escolar para explorar o 

tema da alimentação no espaço escolar. Esses programas foram citados como referência por muitos 

atores sociais das duas escolas - professores, gestores, nutricionistas, ATE, AVE, limpeza.  

[...] Teve um tempo que teve o [Programa] São Paulo Integral. Eu ouvi as professoras 

falar bastante sobre a alimentação saudável. [...] fizeram os alimentos de E.V.A. [tipo de 

papel para trabalhos escolares] [...] Elas [professoras] faziam com frequência, hoje em 

dia nem tanto, é o professor sentar para comer junto com o aluno, mostrando a 

importância de comer, pelo menos de experimentar o que está ali no prato. Por conta deles 

estarem jogando muita coisa no lixo, isso diminuiu bastante a partir dessa ação das 

professoras. (AVE1_A) 

Antes era servido em prato e garfo de plástico, ai depois que a gente implantou o São 

Paulo Integral a gente ‘não, não queremos mais, queremos prato de vidro e garfo!’ [...] 

deu super certo [...] (GEST4_A) 

A época que ficou mais legal foi quando teve o São Paulo Integral. Do São Paulo Integral, que 

a gente teve aquele projeto Na Mesma Mesa [...] a gente conseguia distribuir só duas salas por 

vez no horário do almoço, era mais tranquilo, era menos barulho. A gente conseguia sentar na 

mesa junto com os alunos. [...] Às vezes eles não gostavam, falava assim: ‘Ah! Mas eu estou 

comendo, olha aqui! Experimenta! Eu comi também, eu também não gostava, mas aprendi a 

comer’. [...] A gente já tinha aquele... o laço que se cria com a criança, porque a gente senta, 

aí você vai conversando, você fala de outras coisas... ele fala da família, ele fala de outra 

situação, daquilo que ele come. Você faz intervenções diferentes. (PRO1F1_A) 

Aqui sempre foi aberto para a gente comer com as crianças, tinha o projeto da prefeitura 

[...]. Aí a gente comer com as crianças eu sempre vejo vantajoso, a gente ali senta um 

pouquinho, tem tanto o exemplo de comer quando tem “ah vai comer, vai comer...”, aí 

tem uma conversa sobre a comida, sobre a famílias ou sobre algum outro assunto [...] Eu 

faço a refeição com eles, não todos os dias. (PRO2F1_B) 

Além da importante representação dos programas para a promoção da alimentação 

adequada nas escolas com a construção de práticas alimentares saudáveis, os discursos dos dois 

professores, PRO1F1_A e PRO2F1_B, mostraram que em uma das escolas o programa Na Mesma 

Mesa foi finalizado, mas na outra não. Embora não seja objetivo da pesquisa comparar o seu 

desenvolvimento entre as escolas, percebeu-se que em B foi concedida autonomia para a sua 
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continuidade, porém o mesmo não aconteceu com a escola A. Esse impedimento foi utilizado 

como argumento desmotivante para a continuidade das ações na escola e serão discutidas mais 

adiante nesta seção.  

5.2.2. ALIMENTAÇÃO SERVIDA 

Na subcategoria da alimentação servida, os temas foram relacionados ao horário social 

das refeições, comensalidade, percepções em relação a alimentação servida, variedade do 

cardápio, sistema de distribuição das refeições e desperdício de alimentos.  

A discussão sobre o horário social das refeições era justificada pela necessidade de ajustá-

los ao da fome dos estudantes, com vistas a atender à demanda sociocultural e reduzir o consumo 

de alimentos trazidos de casa durante as aulas e intervalos, argumentos relevantes para aumentar 

a adesão da alimentação escolar e para a promoção da alimentação adequada nas escolas. A 

adequação do horário era uma orientação consolidada entre as nutricionistas supervisoras e ganhou 

novo impulso com o Programa Na Mesma Mesa.  

Quando eu cheguei na escola já existia esse projeto, já existia esse movimento [do horário 

social da alimentação], mas pela conversa era porque eles traziam muitas porcarias: muito 

salgadinho e muita bolacha para o intervalo. [...] Aí começou todo um trabalho de não 

trazer o lanche e também por conta do jantar, por exemplo, se eles comem essas besteiras 

depois eles não vão ter fome para a comida. [...] E aí pensar nessa alimentação saudável, 

como trabalhar isso com eles. (PRO3F1_A) 

Uma turma toma [o café da manhã] as 8h30min e a outra às 9h15min. Eu acho muito 

legal isso porque não são todos, e também acho que não é maioria, mas você atende 

aqueles que tem uma carência de alimentação num horário mais adequado. (GEST3_A) 

Na escola A, a inclusão do jantar no horário de aula do FUND1 favoreceu a aproximação 

dos professores ao momento da refeição, sendo bem recebida entre a maioria dos atores sociais, 

exceto para as cozinheiras que acompanharam a transição de horários da época e poucos 

professores que ainda resistiam em compreender a alimentação como uma ação pedagógica, 

justificando que haveria perda de tempo de aula dentro da sala.  

[Antes de modificar o horário] a gente descia um pouco antes, quem queria comer ia para 

a fila para comer, quem não queria ficava com a professora [...]. Apesar de ficar mais 

vazio a parte do refeitório, eu achava que muitos não optavam por não comer, poucos que 

iam comer e quando iam ficava aquela correria [...]. Foi mudando o horário e se 

encaixando a questão da alimentação, principalmente a da tarde, para ter junto com a 

professora. [...] Porque eu acho que todos entendem que agora é alimentação e tem, a 

maioria opta por comer tudo. (PRO1F1_A) 



95 
 
 

 

As mães preferem mesmo [que a escola dê o jantar], muitos alunos já saem daqui sem ter 

alguma coisa para comer em casa, pelo menos sai daqui alimentado e tudo. (ATE2_A) 

Em contrapartida, para o turno da manhã, que atendia o FUND2, o horário do almoço não 

havia sido incorporado ao horário de aula, porque a escola entendia que os professores especialistas 

não dispunham de tempo suficiente para incluir a alimentação como atividade pedagógica e os 

adolescentes não teriam mais interesse nesse tipo de atividade, excluindo, então, a possibilidade 

da abordagem pedagógica da alimentação escolar para os estudantes do FUND2. Isso não era 

motivo de desconforto para os grupos de atores sociais, mas influenciava diretamente na adesão à 

alimentação escolar e no aumento do consumo de alimentos trazidos de casa no espaço da escola.  

Da turma da manhã eu acho [o horário] horrível, porque eles tem só 20 min para comer e 

a gente tem que ficar apressando eles, que é das 11:50 às 12:10, [...] Eles reclamam, 

principalmente quando eu ficava no pé deles para sair logo, porque é ordem da direção. 

(ATE5_A) 

Embora os ATEs tenham relatado a inclusão da refeição no horário de aula, a preocupação 

relacionava-se ao trabalho que era preciso dispender, já que os estudantes não eram 

supervisionados pelos professores durante a refeição.  

De acordo com a observações no refeitório no horário do lanche da manhã, servida entre 

9h30min e 10h30min e compatível com o almoço, os professores que se sentavam à mesa junto 

aos estudantes eram sempre os mesmos, especialmente os do primeiro e segundo anos FUND1 e 

poucos do FUND2; parte optava por lanchar na padaria próxima à escola, deixando a ‘comida de 

sal’ para o horário social da refeição. Parte dos estudantes e seus familiares entrevistados 

mostraram-se descontentes com esse horário e não compreendiam a decisão da gestão escolar em 

manter o almoço no meio da manhã. As justificativas das gestoras relacionavam-se às dinâmicas 

dos diferentes modos de vida dos estudantes e suas famílias, pois havia os que acordavam cedo e 

por isso precisavam comer cedo - comparando-os com trabalhadores braçais; os que se deslocavam 

para outros lugares direto da escola ou não tinham quem preparasse o almoço em suas residências; 

familiares interrompiam seu horário de trabalho para buscar os estudantes na escola, de modo que 

almoçar na saída interferiria na rotina dessas pessoas devido aos eventuais atrasos. Ao mesmo 

tempo, foi identificado que os critérios utilizados para definição dos horários dos turnos da manhã 

e tarde não eram os mesmos, somada à dificuldade da comunidade escolar contrapor-se ao que já 

estava estabelecido no PPP da escola.  
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Vão almoçar nesse horário [9h30 e 10h], acho que é uma decisão porque na saída do 

período, às 12h, já não são todas as famílias que querem esperar, já tem uma ida de perua, 

então a gente avaliou que não atingiria todos os estudantes e a gente apostou que se 

mesmo nesse horário, que a gente poderia atingir mais estudantes e que seria interessante, 

melhor de manhã fazer neste horário. Então realmente, acho que é uma ação super correta 

porque as filas de almoço são muito grandes, mesmo sendo de manhã e os próprios 

educadores também podem, desde que almocem junto com os estudantes, que isso faça 

parte do trabalho, do projeto, eles almoçam. (GEST2_B)  

Mas tem a questão do horário, que é uma queixa muito grande de famílias e crianças do 

horário da alimentação para o turno da manhã, que é o horário... Nossa eu nunca vi avanço 

nenhum de conversa em relação a isso. Eu vi propostas de abertura, mas avanço nenhum. 

[...] E aí muita gente fala “ah não, não gosto de comida essa hora, tal...” e as famílias 

acabam mandando comida, não tem uma uniformidade. E é um horário muito livre 

também, que é importante também ser livre, mas é que tem a discussão tem que acontecer 

em outros lugares, em outros momentos. (PRO2F1_B) 

No relato da gestora acima, há o comentário sobre o tamanho das filas nos horários das 

refeições, porém elas não aconteciam necessariamente porque o horário era adequado, mas pela 

prioridade dada ao convívio social na organização dos intervalos de aula do FUND1 ou 2, de 

maneira que todos os estudantes de cada ciclo saiam juntos para o intervalo. A preocupação com 

as filas foi relatada por um familiar da escola B, que relacionou a não adesão à alimentação escolar 

e o envio de lanches à cultura das filas nos horários das refeições, como um impeditivo para que a 

alimentação escolar cumprisse o seu papel pedagógico.  

A alimentação escolar faz parte de um contexto pedagógico e eu acho que existe esta 

construção, é devagar, lenta, não é fácil. [...] A fila é um impeditivo de adesão, as crianças 

não suportam a fila, podia se pensar em alternativas, [...] porque esta é a grande falha de 

toda a alimentação escolar, isso é uma preocupação minha. (GFPCHAS_B) 

Para os estudantes, havia o reconhecimento da dificuldade de fazer o almoço no horário 

descontextualizado, desfavorecendo a adesão e incentivando o consumo de lanches levados de 

casa. O deslocamento direto de alguns estudantes para outras localidades após a escola era um 

incentivo para consumir o almoço mesmo que no meio da manhã, embora a preferência tenha sido 

manifestada para o horário mais próximo ao habitual.  

2EF2: O horário da refeição é muito cedo. [...] No ciclo 2 a gente almoça arroz, feijão às 

9h30min, tipo é uma coisa boa a escola servir almoço, só que não é um horário que a 

gente deveria estar almoçando. Eu acho que acordar cedo, a gente toma café, [...] muitas 

vezes as pessoas voltam para casa e ainda almoçam.  

2EF1: Eu particularmente gosto muito da comida da escola [...], eu volto para casa 10h 

da noite, daqui eu vou para o cursinho e fico lá a tarde inteira e não como, então se não 

fosse a comida da escola eu passava fome, se fosse um lanche. E aí embaixo como é uma 

escola pública aqui tem muita gente que não tem condição de pagar, de ter almoço. Então 

ao mesmo tempo que eu concordo que é bem cedo, eu levei muito tempo para acostumar 
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a comer arroz, feijão e carne às 9h30min da manhã [...] e tem gente também que não tem 

o que comer, eu tenho esse privilégio. 

2EF5: [...] eles poderiam continuar com o almoço, só que mais tarde, na hora do almoço 

mesmo para as pessoas que realmente precisam comer. Se for o caso elas saem 10 min 

antes da aula para elas conseguir comer [...].  

[...] 2EF6: a turma da tarde tem um meio dele almoçar e jantar, às 15h30min eles têm um 

lanche [...], no final da tarde quando ele sai às 18h tem o jantar que fica pronto às 17h [...] 

que é um pouco melhor do que você comer almoço tão cedo. (GFEF2_B) (itálico nosso). 

Os projetos pedagógicos de alimentação saudável das escolas envolviam a participação 

dos educadores no momento de uma das refeições dos educandos, sentando-se junto à mesa, 

priorizando as relações de comensalidade, troca de saberes e de incentivo aos educandos a 

experimentarem alimentos pouco conhecidos ou rejeitados. Essa atividade pedagógica foi 

reconhecida pelos estudantes, familiares, cozinheiras e funcionários da escola e foi consolidada 

junto ao Programa na Mesma Mesa. Entre os seus objetivos estava o incentivo à aproximação entre 

educandos e educadores no espaço das refeições e fortalecimento das relações da convivência para 

propiciar a construção de práticas alimentares saudáveis (SÃO PAULO, 2015). Nas duas escolas, 

essa ação ficou restrita ao FUND1, seja pelo projeto da escola, como na unidade A, ou pela opção 

e dinâmica realizada, em B.  

[...] a gente tem a janta e eu sempre sento com eles, mesmo que eu não jante, eu estou por 

ali, sento, converso, às vezes pego só a fruta e como ali com eles. [...]. Teve um dia que 

foi muito marcante, que as cozinheiras fizeram como se fosse um escondidinho, só que 

era de grão de bico, [...] estava uma delícia, só que a cor era feia [...].E as crianças 

pegavam e nem experimentavam, já jogavam no lixo, aí eu sentei estrategicamente perto 

do lixo. “Você comeu isso daqui, está tão bom, está uma delícia”... e comendo e com eles. 

Aí eles sentavam, comiam, gostavam, então foi uma coisa que a gente teve que dar uma 

conversa ali, fazer uma “forçassão” de barra para ver se eles experimentavam [...] Mas os 

professores também geralmente estão ali, principalmente do inter, do ciclo 1, está mais 

perto, no ciclo 2 já é uma outra dinâmica. (PRO1F1_B) 

Os educadores também foram reconhecidos como um modelo, desempenhando um papel 

social para além de mediador.  

Quando você propicia isso, o aluno vê você comendo, experimentando, eles 

experimentam também, porque tipo o professor é o modelo do aluno, que nem os pais são 

o modelo do aluno. Então na família ele vivencia este modelo, quando você senta com o 

aluno você tem uma outra vivência, ele está vendo uma outra realidade. (PRO11_A) 

Ao ser colocado nessa posição, revela-se a representação dos professores diante de um 

sistema de poder, como agentes com instrumentos para definir e determinar identidades. Nesse sentido, 

professores e funcionários, em suas interações cotidianas com crianças e adolescentes desenvolvem 

relações de afetos, cuidados, admiração ou dominação que influenciam processos identitários e 
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formativos, que se relacionam aos seus valores, crenças, hábitos, comportamentos e práticas (SILVA; 

AMPARO-SANTOS; SOARES, 2018). A participação de professores e gestores nas refeições no 

ambiente comum aos estudantes, também se relacionou à maior confiança em relação à qualidade e à 

importância dos alimentos servidos, quebrando o estigma com a alimentação escolar e desenvolvendo 

uma identidade de compartilhamento da comida (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019). 

Embora esses resultados indiquem a importância do fortalecimento da comensalidade nas 

escolas, a partir dos registros do diário de campo também foi visto que a finalização do programa 

Na Mesma Mesa na escola A e a desautorização dos professores a se alimentarem junto aos 

estudantes desmotivou parte dos professores do FUND1 em acompanhar o momento da refeição. 

A sua presença no jantar parecia relacionar-se ao cumprimento de um protocolo, de auxílio na 

organização do espaço e controle do barulho, limitando a potencialidade das relações de 

comensalidade que aconteciam em torno da mesa, sem conseguir trazer outros elementos para a 

discussão que pudessem ser inseridos no momento de refeição enquanto prática pedagógica e 

contribuiu para que o tema da alimentação entrasse em um período de pouca articulação na escola.  

[...] As crianças de hoje em dia são bem diferentes. A gente acompanha [o momento do 

jantar], mas eu não sinto a gente ter muita influência, [...] eu não consigo me ver 

modificando o hábito de alguma criança. Então é comum, para mim é uma parte do dia. 

[...] Da forma como ele é hoje a gente contribui muito pouco, a gente desce com eles, 

observa, vê se está conversando, se não está conversando porque daqui a pouco tem mais 

gente. [...]a gente acaba não fazendo um trabalho de qualidade, a gente está acompanhando, 

mas o acompanhar do jeito que deveria ser, do que se é esperado, a gente não consegue 

fazer. [...] a gente vai estar no mesmo impasse: o professor acompanha ou não acompanha? 

[...] Porque no fund2 eles comem sozinhos [...] quem quer comer come, quem não quer vai 

embora. (PRO4F1_A) 

O relato de PRO4F1_A também apontou a dificuldade de utilizar práticas educativas 

capazes de se aproximar às necessidades das crianças contemporâneas e de entender que sua 

atuação não era suficiente para mudar os hábitos alimentares dos educandos. Esse discurso 

corresponde à educação tradicional, com o uso de estratégias orientativas, não dialógicas, com 

vistas a eliminar hábitos pouco saudáveis (ARAÚJO, CARDOSO, 2007) e revela a dificuldade da 

educadora de se aproximar à educação crítica.  

Além disso, por considerar que o projeto já teria explorado os assuntos a que os 

educadores têm acesso, a sua continuidade não faria mais sentido para educadores e educandos. 

Isso revela que eles utilizavam as experiências de vida para trabalhar o tema da alimentação que, 

ainda que relevantes, não foram suficientes para dar seguimento às ações relacionadas.  
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No ano de 2018 já não teve o São Paulo Integral, a gente já não teve mais a alimentação 

saudável [projeto]. Porque também uma questão que a gente achou que estava muito 

repetitivo, então a criança que estava no primeiro, aí no segundo eles estavam vendo as 

mesmas coisas, aí no terceiro as mesmas coisas. Então para eles já começou a ficar cansativo 

e para a gente também, porque estava tratando o que de diferente? [...] As crianças que viram 

no segundo ano a horta, no terceiro iam ver as mesmas coisas da horta? Então penso que um 

pouco da limitação também do grupo de ver outros caminhos dessa alimentação, a não ser 

ficar indo e voltando? Então a gente optou em não fazer, acho que é uma limitação da gente 

mesmo falar além daquilo que é da nossa área de saber, de conhecimento. (PRO5F1_A) 

A partir da problematização do tema, do compartilhamento de saberes com os demais 

membros da comunidade escolar, outros assuntos poderiam emergir de sua realidade e 

necessidade. Isso ressalta a importância de o tema da alimentação ser articulado com toda a 

comunidade, para ampliar as possibilidades de ação, assim como a importância do educador ter 

acesso a formação permanente, para mobilizar outros saberes.  

Na escola B, onde o Na Mesma Mesa permaneceu autorizado, o acompanhamento das 

refeições, com ênfase nas relações de comensalidade ou incentivo a provar novos alimentos, era 

feita somente pelos professores do FUND1. Pelos relatos, alguns do FUND2 participaram da ação 

quando o programa havia sido implementado em 2015; o horário em que o almoço era servido no 

turno da manhã e a desarticulação do tema junto à comunidade escolar foram os motivos para 

justificar a desistência de dois educadores FUND2 entrevistados.  

A partir desses resultados, pode-se inferir que a desarticulação do tema alimentação junto 

à comunidade escolar interferiu no interesse e motivação dos educadores durante o período da 

pesquisa, o que poderia ser superada com a utilização de diferentes temas e estratégias educativas 

que viabilizassem a problematização dos conteúdos de alimentação mediados pelas refeições. A 

exemplo do programa Na Mesma Mesa, podem ser incluídos “conteúdos transversais que 

envolvam o alimento e a refeição, vinculando a alimentação ao desenvolvimento sustentável, 

discutindo a cadeia produtiva, consumo e desperdício de alimentos, meio ambiente, agroecologia, 

uso do solo e hortas pedagógicas” (SÃO PAULO, 2015). De qualquer maneira, o programa 

favoreceu o reconhecimento e valorização da comensalidade durante as refeições dos educandos, 

bem como as relações de convívio e fortalecimento de vínculo e compartilhamento de saberes em 

torno da alimentação, contribuindo para o reconhecimento do DHAA da alimentação escolar e 

ampliando as ações de PAAS nas escolas que pudessem se estender às famílias.  

Na direção de contribuir com a construção de hábitos alimentares saudáveis, as diretrizes 

do programa também orientavam o desenvolvimento do conhecimento crítico com estímulos 

compartilhados com as famílias (SÃO PAULO, 2015). Os trabalhos da comissão de alimentação, 
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horta e sustentabilidade e da festa da cultura com o tema gastronomia podem ser apontados como 

um caminho interessante para essa construção e reforçam a ideia de que outros espaços de diálogo 

que complementem e extrapolem o momento da refeição são fundamentais para que as dimensões 

da alimentação sejam exploradas.  

Com relação às percepções da alimentação servida, os temas circularam em torno da 

qualidade nutricional da refeição, variedade e qualidade da matéria prima, controle da repetição 

de alguns lanches e sobremesas e desperdício de alimentos. Esses apontamentos indicaram que o 

olhar dos atores sociais estava direcionado às atividades operacionais da alimentação, para 

produzir e distribuir refeições adequadas nutricionalmente e que agradasse ao paladar dos 

escolares (ASSAO et al., 2015).  

De maneira geral, as narrativas reconheceram a qualidade nutricional e o cuidado no 

preparo dos alimentos e refeições saborosas e balanceadas, que eram reafirmadas pelo trabalho do 

nutricionista de planejar e supervisionar os cardápios e preparo das refeições e promover os 

controles sanitários adequados. A qualidade da matéria prima utilizada foi questionada 

especialmente para o uso da proteína texturizada de soja e do pescado de sabor forte (escola A); a 

baixa variedade de gêneros dificultava a elaboração de cardápios variados e influenciava 

diretamente no envio de lanches para as escolas. Segundo a Codae, o valor per capita das refeições 

repassado pelo FNDE era baixo, limitando as compras e havia dificuldades contratuais para a 

aquisição de grandes quantidades de carnes das empresas que abasteciam toda a rede municipal de 

ensino, reafirmando que as pressões financeiras estão entre as principais barreiras para o preparo 

de refeições mais atrativas e balanceadas nutricionalmente (STORY et al., 2009).  

A restrição da repetição de algumas preparações, como doces, foi apontada pelos 

estudantes das duas escolas. Os comentários realizados mostraram que havia pouca explicação dos 

porquês dessas restrições, interferindo no entendimento dos educandos quanto à alimentação 

servida e convocando os diferentes atores sociais envolvidos para o diálogo problematizador, que 

extrapolasse o discurso do permitido ou proibido, importantes para educação crítica.  

Quando a escola A contava com a assembleia dos estudantes, em uma ocasião houve o 

questionamento do cardápio servido, pois os adolescentes desejavam que algumas preparações, 

preferidas socialmente, fossem servidas na escola. Houve a composição de uma paródia, cantada 

na forma de funk, apresentada no Show de Talentos da escola.  
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Ô tia da cozinha já chegou os merendeiros 

Se não me der merenda fico aqui o dia inteiro 

Eu desci para comer o merendão, e quando eu fui ver era logo macarrão 

Vai merendão, dão, dão, dão, dão, dão, dão 

Eu vou fazer uma serenata 

Só para a tia dar feijoada 

Também queria uma batata frita, pelo menos uma vez na vida 

Vai merendão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. 

A oportunidade que tiveram de problematizar o tema coletivamente contribuiu para o 

entendimento e apropriação a respeito da construção do cardápio servido pela escola, importantes 

para a sua contextualização enquanto instituição pública, que estão para além do domínio da escola.  

O interesse por esse ou outro assunto da escola são resultantes dos variados graus de 

percepção do aluno sobre seus recursos em termos de socialização do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades necessárias à formação do sujeito e sua inserção social (SILVA; 

AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019). Nesse aspecto, além das atividades escolares cotidianas, 

sublinha-se o protagonismo dos alunos nos eventos produzidos pela escola (SILVA; AMPARO-

SANTOS; SOARES, 2019).  

Por fim, a preocupação com o desperdício de alimentos se relacionou ao sistema de 

distribuição e excesso de comida preparada, principalmente quando o controle do número de 

estudantes por dia na escola não era repassado para a cozinha, como acontecia com certa 

frequência em B.  

Nas duas escolas pesquisadas a baixa variedade do cardápio do lanche e almoço/jantar 

interferiu diretamente na aceitação das refeições servidas, reafirmando os achados do estudo de 

Leme; Philippi; Toassa (2013). A gestão mista do contrato permitia maior interferência da 

nutricionista da empresa prestadora de serviços na criação de novas preparações ou receitas. Essa 

realidade era diferente da gestão terceirizada, que tinha um cardápio fixo, elaborado por uma 

equipe de nutricionistas da Codae e da empresa, porém distante da realidade de cada unidade 

escolar. Assim, desconsiderava-se a possibilidade de contar com equipamentos que viabilizassem 

maior variedade de preparações; as alterações eram feitas mediante justificativa da nutricionista e 

aprovada pela gestora escolar.  

O trabalho integrado da horta PANC com a cozinha da escola B possibilitou a inclusão 

de ingredientes para aumentar a variedade do cardápio dentro dos recursos disponíveis.  
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Acho que a entrada da PANC nos deu uma tranquilidade de fazer algumas mudanças no 

cardápio dentro do que é possível na rede. Quem come toda segunda o ovo é uma questão, 

mas se eu como o ovo que está misturado com uma PANC, no outro dia está do outro 

jeito, aquilo vai dando uma vontade de alimentar. (GEST3_B) 

As duas escolas identificaram contrapontos em comum quanto ao sistema de distribuição 

do prato pronto. As narrativas apontaram a obrigatoriedade da montagem dos pratos com todas as 

preparações, impossibilidade de escolha e desperdício de alimentos, tema de grande interesse da 

comunidade escolar, especialmente entre estudantes e familiares.  

R1: A minha filha, às vezes fala que não comeu porque tinha alguma coisa que ela não 

gostava, aí eu falo: “Fala para tia não colocar” aí ela fala que a tia fala que só pode pegar 

se pegar tudo. Aí eu acabo falando para ela deixar no cantinho. [...] Se caso isso [auto-

serviço] acontecesse seria bom, porque ela acaba comendo o que ela gosta e o que ela não 

tem costume de comer, ela não come e acaba indo para o lixo. [...] (GFPF1_A) 

TUT1: A gente percebe que quando existe o autosserviço e esse diálogo com uma criança, 

você tem mais aproveitamento do que é ingerido, do que quando você tem o prato feito, 

porque vai muita comida para o lixo. [...] 

TUT3: Sem contar a conscientização da própria criança em pegar aquilo que é suficiente, 

porque aqui realmente é um prato absurdamente grande e metade ou mais vai para o lixo. [...] 

TUT1: Eu acredito que se pudesse servir, meu filho não precisaria trazer lanche, porque 

ele escolher os alimentos que ele gosta, que ele está acostumado a comer em casa, que a 

gente trabalha muito a questão da alimentação saudável. Então eu acho que a comissão 

de alimentação [CHAS] poderia discutir o autosserviço. [...] (GFPTUT_B) 

Por outro lado, como apresentado por uma das gestoras escolar, o prato pronto permitia 

que os educandos tivessem contato com alimentos não conhecidos, podendo ampliar o seu 

repertório na alimentação, ao invés de escolher somente aquilo que se deseja ou gosta. Dessa 

maneira, percebeu-se a necessidade de a comunidade escolar apropriar-se das características do 

sistema de distribuição utilizado, o que pode favorecer a aceitação e aproximar os educandos da 

alimentação servida, ampliando o seu repertório alimentar.  

Conforme também sugeriram dois estudantes (FUND1 e FUND2) de ambas as escolas, 

poderiam ser desenvolvidos projetos ou campanhas para se reduzir o desperdício de alimentos mesmo 

para o prato pronto. Todavia, os avanços observados relacionavam-se a orientações pontuais de 

cozinheiras, ATEs e professores, que incentivavam os educandos a provarem alimentos rejeitados ou 

pouco conhecidos, também foram observadas tentativas de sensibilização, com exemplos pouco 

construtivos, relacionados ao acesso a alimentos versus fome mundial. Em uma ocasião, um grupo de 

estudantes FUND2 de A pensou na possibilidade de distribuir os alimentos que sobravam da escola 

para pessoas de locais próximos a escola sem acesso a comida. Chegaram a usar um canal de 

comunicação da secretaria de educação, mas não obtiveram retorno. Essa mobilização dos 
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adolescentes mostra o quanto outras possibilidades de problematização são importantes para a 

formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Esses discursos sinalizam que a alimentação escolar, 

ao se materializar em refeições que compõem o cotidiano da escola, além de cumprir funções de 

alimentar e nutrir, comunica significados que constituem, de modo diverso, as identidades dos que dela 

participam e podem significar a resistência ao uso da alimentação escolar como um instrumento de 

dominação e controle sobre os escolares (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2018).  

Pelos relatos, o autosserviço era muito utilizado nas escolas municipais de educação 

infantil (EMEI), onde haveria mais ações de EAN relacionadas ao momento da refeição e esse 

trabalho seria feito com menos ênfase nas EMEFs. Isso pode justificar o tema ter sido comentado 

por familiares, estudantes do ensino fundamental 1 e 2, nutricionista e professores que também 

atuavam nessas escolas. Para que a unidade escolar adotasse o autosserviço era preciso 

desenvolver um projeto de EAN com ações que justificassem a alteração, para ser aprovado pelas 

nutricionistas supervisoras e pela Codae. Na unidade A, cujo atendimento era terceirizado, 

percebeu-se o desconhecimento dos professores dessa possibilidade de alteração, de tão distante 

que o tema se apresentava para a escola. 

Na Diretoria de Educação Alimentar e Nutricional tramitava um projeto sobre o 

desperdício de alimentos como estratégia de EAN para ser desenvolvido nas EMEFs, mas até a 

finalização da pesquisa ele estava em teste em algumas unidades selecionadas. Esses achados 

mostram a importância e a necessidade de problematizar os temas de distribuição versus 

desperdício de alimentos nas escolas como oportunidade de discutir assuntos que envolvem as 

dimensões ambiental, econômica e sociocultural da alimentação, refletindo sobre os sistemas 

alimentares, distribuição equitativa de alimentos e o DHAA.  

 

5.2.3. ATIVIDADES DE EAN 

As atividades de EAN desenvolvidas nas escolas geralmente eram direcionadas ao 

FUND1, com a argumentação, feita por professores, gestores, nutricionista contratada e estudantes 

do FUND2, de que estes não teriam interesse pelos temas de alimentação já explorados. Esse 

mesmo raciocínio também foi apontado quando os atores sociais das escolas se referiam à transição 

dos estudantes da educação infantil para o ensino fundamental, mostrando que a utilização de 

estratégias e temas repetitivos, direcionados ao consumo das refeições, reverberavam 
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negativamente no interesse dos estudantes ao longo dos ciclos escolares, comprometendo o 

interesse e envolvimento especialmente do FUND2.  

Todo aquele trabalho [de EAN] que você teve lá atrás [EMEI] [...] quando entra no 

primeiro ano, que você vai para a frente e ninguém está ali para “Vai, vai! Experimenta, 

experimenta!” Eu acho que é daí para pior. (NUTR_B) 

[...] O ciclo 2 [...] não é que eles não se preocupam mais, eles já estão mais encaminhados, 

tem mais autonomia de comer ou não comer. Eu acho que para o ciclo 2 já passou essa fase 

de preocupação [com alimentação], que seria lá no começo [no FUND1] (PRO5F2_B) 

No FUND2 mesmo não tem nenhum projeto que a gente desenvolva, pelo menos na 

minha disciplina o conteúdo quando chega na parte da alimentação é pontual, além do 

currículo que eu tento contemplar tem essas demandas que fazendo projeto exclusivo de 

alimentação eu não consegui dar conta. (PRO6F2_A) 

Durante a primeira infância, compatível com o período da educação infantil, pais e 

educadores são considerados modelos de desenvolvimento social e emocional, de modo que a 

proximidade e orientação inicial é fundamental (PAIK et al., 2019). Na adolescência, por outro 

lado, o desenvolvimento da autonomia pode interferir na conduta e proximidade de pais e 

educadores, embora o desejo real dos adolescentes seja o envolvimento de seus pais. Assim, a 

adolescência pode ser o momento ideal para o estabelecimento de parcerias fortes entre famílias, 

escolas e estudantes, explorando temas de seu interesse (PAIK et al., 2019).  

A escola, enquanto espaço de educação e convivência, ao pensar na EAN dos estudantes 

do ensino fundamental precisa explorar temas contemporâneos de alimentação que façam sentido 

para os estudantes de todas as faixas etárias. Não há motivo para reduzir a relevância da EAN para 

os adolescentes, como ainda se acreditava, deixando que o trabalho construído se perdesse no 

caminho. Se para os estudantes do FUND1 o que mobilizava eram ações relacionadas à 

comensalidade, na perspectiva da dimensão sociocultural da alimentação e para aumentar a adesão 

da alimentação servida pela escola; para os adolescentes, do FUND2, era preciso incluir temas que 

problematizassem as dimensões ambiental, econômica, social e política, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos, como as atividades desenvolvidas na Festa da Cultura de 2019.  

Assim, quando a escola B levou a gastronomia para a centralidade, muitos assuntos 

relacionados puderam ser explorados, indicando o caminho em construção para compreender a 

alimentação enquanto campo de conhecimento e vislumbrando na gastronomia uma oportunidade 

para ter a culinária enquanto prática emancipatória. Como destaque, foram apresentados trabalhos 

sobre fome; agroecologia, sustentabilidade, alimentos orgânicos, uso de agrotóxicos e transgênicos 

no cultivo de alimentos; princípios ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
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Terra) para o acesso à terra, trabalho justo; uso das PANCs na alimentação escolar; alimentação dos 

refugiados no Brasil; cultura alimentar (receitas de família, comidas típicas regionais da África, 

Itália, Bumba meu boi, nordeste, comida de rua); comida afetiva; conteúdo de açúcar e sódio de 

alimentos (elaborado a partir das embalagens de alimentos recolhidos do chão e lixeiras das áreas 

externas da escola, dos lanches consumidos nos intervalos de aula); curiosidades de física e química 

na cozinha e alimentação - elementos da natureza: fogo, terra, água e ar (fermentação natura, uso do 

fogo e da água no preparo dos alimentos); religião, desperdício de alimentos; alimentos na medicina 

chinesa; estudo sobre a batata pelo mundo; café; chocolate; pão (Figura 5). A partir da 

problematização do tema houve a decisão de não servir refrigerante para os convidados no dia da 

festa, mobilizando os familiares e professores no preparo de suco natural e na busca por empresas 

que comercializassem sucos naturais e que pudessem ser distribuídos gratuitamente, conforme 

registro do diário de campo.  

Ao considerar o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a) na 

elaboração dos cardápios que atendem as escolas públicas brasileiras, o PNAE prevê a oferta de 

uma alimentação saudável, baseada na utilização de alimentos in natura e minimamente 

processados, especialmente frutas e vegetais frescos. Em uma resolução recente, o programa mais 

uma vez avançou ao estabelecer novos critérios de incidência anual de alimentos, restringindo a 

utilização de produtos processados, ultraprocessados e bebidas adoçadas no cardápio (BRASIL, 

2020), refinando o alinhamento aos princípios de promoção da alimentação adequada e saudável. 

O consumo regular da alimentação servida em escolas públicas brasileiras atendidas pelo PNAE 

associou-se à menor ocorrência de obesidade entre os adolescentes brasileiros, apesar do baixo 

percentual dos que consumiam a alimentação da escola nos cinco dias da semana (BOKLIS-

BERER et al., 2021). Além disso, o consumo regular dessa alimentação por adolescentes do nono 

ano do ensino fundamental relacionou-se ao maior consumo de alimentos saudáveis fora do 

ambiente escolar, enquanto a baixa adesão, ao maior consumo de alimentos não saudáveis, 

sugerindo que a alimentação escolar das escolas públicas brasileiras pode promover práticas 

alimentares saudáveis entre os estudantes (LOCATELLI; CANELLA; BANDONI, 2018). 

Concomitantemente, a alimentação escolar não impediu que estudantes consumissem alimentos 

não saudáveis (DUBUISSON et al., 2015). Nesse sentido, a baixa adesão à alimentação escolar 

pode ser caracterizada como um marcador de risco para a alimentação saudável e nutrição 

adequada entre adolescentes de escolas públicas brasileiras (VALE et al., 2021). Os mesmos 

autores ainda sugerem que a adesão à alimentação escolar pode ter múltiplas dimensões que 
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perpassam pela gestão escolar, ambiente alimentar escolar, ambiente familiar, rotina e consumo 

alimentar e comportamento individual do adolescente.  

Figura 5 - Imagens dos trabalhos realizados na Festa da Cultura de 2019 na escola B. 

 

(A) Painel confeccionado com embalagens de alimentos consumidos nos lanches enviados à escola recolhidos do chão 

e lixeira das áreas externas.  

 

(B) Tema Fome no Brasil, com destaque para temas de desperdício de alimentos e fome ‘escondida’, em referência aos 

estudantes de necessidades especiais da escola, que dispunham de uma sala de reforço.  
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(C) Tema terra como mercadoria. Observação: o grupo havia feito uma visita orientada a um assentamento de 

agricultores familiares no ano da pesquisa.  

Fonte: Arquivo próprio. 

 

A adolescência é um período de reconfiguração do corpo no mundo, surgindo novos 

interesses culturais, que impulsionam a manifestação de novos pensamentos que, por sua vez, 

consistem em um meio específico e original em relação à sua forma e conteúdo (VIGOTSKI, 1984 

apud SOUZA; SILVA, 2018). Na reestruturação psíquica do adolescente ocorre o reconhecimento 

de sua própria realidade interna, de modo que ele passa a reconhecer não só aos outros, como 

também a si mesmo, de maneira que a partir dessa fase o sujeito torna-se capaz de transformar a 

realidade (VIGOTSKI, 1984 apud SOUZA; SILVA, 2018).  

Os adolescentes são reconhecidos por serem extremamente motivados a viver de acordo 

com valores compartilhados com seus pares, como uma maneira de se auto afirmarem perante o 

grupo (CRONE; DAHL, 2012). Os momentos de socialização, especialmente com os amigos, 

possibilitam a expressão de diversos simbolismos sociais de interesse e a alimentação certamente 

tem o seu lugar garantido. As maneiras de comer e o tipo de comida são um marcador de 

pertencimento identitário, muito influenciado por modos de viver a vida pautada na transgressão 

a normas sociais (BERTOL; SOUZA, 2010). Todavia, pelas narrativas de alguns atores sociais, a 

alimentação não teve esse espaço reconhecido, provavelmente porque os temas de discussão para 

ressignificar e aproximar a alimentação dos adolescentes não foram identificados, ficando 

reservado para outras demandas que emergiam das relações cotidianas de convívio.  
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[...] No FUND2 a nossa preocupação é mais com relações pessoais do que com a 

alimentação. Eu não me lembro de ter participado de um projeto de alimentação, porque a 

gente tem muitos conflitos aqui, muitas discussões entre os alunos, a gente fica mais o 

âmbito das relações pessoais, do que na questão da alimentação. Na aula de matemática a 

gente até trabalha algumas coisas, o índice corpóreo lá [Índice de Massa Corporal], calorias, 

mas não a ponto de atingir a mudança de hábito do aluno para se alimentar. (GEST3_A) 

Ademais, os adolescentes são reconhecidos por desvalorizar as percepções e significados 

construídos sobre sua própria saúde e as práticas individuais de autocuidado, pois não se sentem 

motivados em se preocupar com o futuro distante (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 2014; 

BRYAN et al., 2016). Assim, a educação em saúde deve ser entendida como processo de 

capacitação para que os adolescentes ajam conscientemente diante da realidade cotidiana, tendo 

sempre em vista a integração, continuidade e o progresso ao meio social em que vivem para se 

responsabilizarem pelo seu autocuidado (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 2014). Nesse sentido, 

reforça-se a importância de se ampliar o entendimento da alimentação, colocando-a no mesmo 

nível de qualquer outro conhecimento, para incluir nas discussões de EAN das escolas as 

dimensões sociais, culturais, políticas e ambientais da alimentação, importantes para o 

desenvolvimento crítico e reflexivo dos adolescentes para a realização de escolhas alimentares 

mais saudáveis de forma autônoma (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2014a).  

No contexto de uma sociedade consumista, é construída a cultura da adolescência em que 

o modelo ideal de vida implica em significados de liberdade, autonomia e outras características 

expressas em sua categoria social, ao mesmo tempo em que se impõem os limites de atuação 

efetiva nos diversos espaços de participação da sociedade (SOUZA; SILVA, 2018). Assim, a sua 

vida social é vivenciada de maneira ambígua: ao mesmo tempo em que possuem maiores 

condições de integração, os adolescentes são direcionados a um modelo de consumo massificado, 

que não leva em conta as necessidades culturais da experiência (SOUZA; SILVA, 2018). Para eles, 

a dimensão da comensalidade, representada pelo prazer de comer, sobrepõe-se à biológica, ao valor 

nutricional do alimento (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 2014). Conforme apontado pela 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) edição 2017-2018, a participação dos alimentos UP no 

total de energia consumida, em porcentagem, entre os adolescentes foi de 26,49%, quando a da 

população adulta 19,46% e idosa 15,11%, com destaque para biscoitos recheados, refrigerantes, 

bebidas lácteas, salgadinhos de pacote; além de ter ocorrido aumento do consumo desses 

alimentos, quando comparado à edição de 2008-2009 (25,10%). Em contrapartida, o consumo de 

frutas, verduras e legumes foi menor entre os adolescentes, exceto para açaí e batata inglesa (IBGE, 

2020). Portanto, é preciso repensar a maneira como a escola analisa a relação que o grupo dos 
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adolescentes tem com a alimentação, orientando e auxiliando-os no estabelecimento de novas 

conexões, que os capacitem a fazer as escolhas alimentares mais adequadas.  

A exemplo de estudos com escolares adolescentes que problematizaram o tema da 

manipulação do marketing de alimentos e sua relação com a justiça social, que induzem os grupos 

sociais a consumir alimentos não saudáveis demasiadamente, sem ter a chance de poder escolher 

seus alimentos livre da influência do marketing agressivo, o grupo despertou o interesse para as 

dimensões social, política, ambiental da alimentação (BRYAN et al., 2016; BRYAN; YEAGER; 

HINOJOSA, 2019). Além disso, a alimentação saudável foi apontada como uma maneira de 

enfrentar a injustiça social, em defesa dos mais vulneráveis, como crianças e pessoas 

economicamente desfavorecidas (BRYAN et al., 2016). As discussões suscitadas na mesma 

pesquisa influenciaram as escolhas de alimentos e bebidas feitas um dia após a atividade, 

reduzindo a escolha pelos alimentos não saudáveis, consumo total de carboidrato e açúcar simples.  

Esses estudos mostraram a alimentação sendo colocada como campo de conhecimento, 

despertando o interesse dos adolescentes por temas contemporâneos, que envolve várias 

dimensões e influencia diretamente nas suas escolhas alimentares. A problematização, como 

metodologia ativa de aprendizagem, possibilitou e internalização do conteúdo trabalhado, 

capacitando os estudantes para a ação-reflexão-ação. Assim, as ações de educação em saúde 

podem ser mais assertivas quando se aproveitam do poder motivacional dos valores defendidos 

pelos adolescentes nas escolas (BRYAN et al., 2016; BRYAN; YEAGER; HINOJOSA, 2019), 

contribuindo com o desenvolvimento de comportamentos mais autônomos e emancipatórios, 

dando condição para que os adolescentes façam suas escolhas alimentares adequadas na direção 

de construir hábitos alimentares saudáveis, importantes para a PAAS.  

5.2.4. ENVIO DE LANCHES PARA A ESCOLA 

O envio de lanches para a escola foi um tema com posicionamentos divergentes entre os 

atores sociais, representados pelos educandos, familiares, educadores, gestores, funcionárias da 

limpeza e, de maneira geral, essa prática acontecia no cenário das duas escolas. Essas, enquanto 

espaço de convivência, integram os diferentes hábitos alimentares das famílias, influenciados 

pelos seus valores socioculturais, posição econômica e política, que refletiam, dentre outros 

atributos, nos lanches enviados à escola. Segundo as narrativas, essa prática era justificada pela 

baixa variedade do cardápio servido e pela opção de cada família em comer ou não o que era 

servido pela escola.  
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As opções de lanches estavam vinculadas à realidade, princípio sobre alimentação e 

disponibilidade financeira de cada família; a escolha era feita por crianças, adolescentes e seus 

familiares. A partir dos relatos e das observações realizadas durante as refeições e próximas às 

lixeiras dos espaços de circulação dos estudantes, os principais tipos alimentos consumidos nos 

lanches foram frutas, biscoitos integrais e recheados, bolinhos industrializados, salgadinhos de 

pacote, lanches consumidos em casa no dia anterior, como pizza, hambúrguer, esfiha, suco natural, 

artificial, refrigerante, além de guloseimas como balas, pirulitos e chicletes. O consumo de alguns 

desses alimentos carregava um valor social importante, sendo reconhecidos como alimentos da 

infância e adolescência e, por isso, alguns familiares afirmaram que não seria irresponsabilidade 

enviá-los para a escola. Além disso, os lanches consumidos no dia anterior pelas famílias refletiam 

parte de sua alimentação habitual, baseada em alimentos prontos para o consumo, do serviço de 

delivery, que poderiam ser utilizados como oportunidades de problematização pela escola.  

Eu acho que é muito diverso, uma grande parte come na escola. Então eles se alimentam 

dessa comida [servida], a gente vê que no horário dos adolescentes eles comem realmente. 

[...] As crianças [FUND1] também, mas é muito diverso, tanto que têm crianças que 

trazem alimentos mais industrializados, como as que trazem alimentos mais saudáveis. 

(TUT2_GFPTUT_B) 

[...] A possiblidade do lanche [de levar] é muito interessante para nós como análise, nós 

observarmos os hábitos alimentares das nossas crianças para podermos também incluir 

essa observação na problematização naquelas ocasiões que eu falei da roda, dos grupos e 

responsabilidade. Um dos grupos e responsabilidade é o recreio, então tem a ver com a 

merenda. [...] E além disso, instrumento de retomada com a família, se está optando 

mesmo por mandar biscoito recheado, cheetos, cebolitos, coisas que absolutamente 

correspondem a nenhum ideal de saúde e vai ser problematizado por nós, 

respeitosamente, mas vai ser contraditado por nós. [...] (PRO7F1_B) 

As diferentes práticas dos estudantes em relação à alimentação escolar, de consumir o que 

era oferecido pela escola ou levar lanches também foi identificada em outros estudos nacionais 

(FREITAS et al., 2013; LEME; PHILIPPI; TOASSA, 2013; VALE et al., 2021), indicando que 

essa prática entre adolescentes estava associada a condições financeiras mais favoráveis (VALE et 

al., 2021). Nesse sentido, a alimentação escolar é colocada como um dispositivo de produção da 

diferença, inerente a processos identitários, que contribui para classificar e inferiorizar aqueles que 

a consomem (SILVA, AMPARO-SANTOS, SOARES, 2018) e indicam um desafio para as escolas 

públicas brasileiras avançarem na ressignificação da alimentação escolar como um direito à 

igualdade e relevante para a formação de hábitos alimentares saudáveis. 



111 
 
 

 

Os caminhos traçados pelas duas escolas para conduzir esse tema foram muito diferentes. 

Na escola A o movimento era o de restringir o envio de lanches, compreendendo que isso deixaria 

os educandos mais dispostos a provar os alimentos servidos pela escola.  

A escola teve uma mudança, quando eu entrei eles podiam trazer lanche, aí orientavam a 

não trazer, mas não adiantava. Até que por fim ficou proibido trazer o lanche. [...] Eu 

acho isso, que a mudança obriga as crianças de alguma forma, a experimentarem alguma 

coisa que elas não conhecem. Agora, como isso muda na vida dela, eu não sei te dizer 

[...]  a partir do momento que você não pode trazer um salgadinho, você tem que trazer 

uma maça, um pãozinho da escola. Agora, eu não sei até onde vai, qual é o alcance que 

tem. (PRO4F1_A) 

Entre os adolescentes do FUND2 o consumo de lanches trazidos de casa era frequente e 

eles não encontravam sentido nas restrições estabelecidas, manifestando o desejo de debater o 

assunto com a escola.  

E1: Desnecessário [proibir o consumo de alimentos inadequados]. Porque só vai mudar 

aqui na escola, se a criança gosta de salgadinho só não vai comer na escola, não faz 

diferença alguma. 

E2: Acho que é importante a escola se preocupar, mas se vai funcionar não tenho certeza. 

[...] 

E3: Não dá para ajudar a pessoa, se ela não quer ser ajudada. 

E2: A escola pode orientar, conversar, ir nas salas. [...] 

E2: Às vezes muda, porque está conversando né. Professor entra na sala fala alguma coisa 

para os alunos e é bom. Às vezes é ruim impor o negócio. 

E1: Acho que não tem que proibir, tem que conversar. (GFEF2_A) 

Em ambas escolas houve relatos de educadores dispostos a conversar sobre o consumo 

de alimentos inadequados na sala de aula, especialmente as guloseimas. Todavia, por ser um 

assunto recorrente, alguns pareciam estar desmotivados, adotando condutas proibitivas dentro das 

salas de aula.  

[...] Eu entro em sala e as crianças estão com pirulito e bala na boca, eu não penso duas 

vezes, eu pego o lixo na mão e falou “ponha aqui, cuspa e acabou”. Não pode, aí é uma 

questão pedagógica no meu entendimento, porque como é uma escola que vai cercando 

os professores eu preciso sobreviver neste espaço. Eu mudei a minha aula no caminho, é 

o jeito que eu encontrei de sobreviver. [..] Não parece, mas eu realmente acho que o 

diálogo é o melhor caminho, é que aqui não tem mais diálogo, então eu preciso fazer o 

que é necessário para educar estas crianças. É o espaço do possível. Então, eu gostaria 

muito de quando eu ver um aluno chupando um pirulito, eu ter um espaço na aula para 

falar assim “Olha vamos pensar a questão da alimentação juntos, vamos discutir com a 

coordenação, com a gestão”. Este espaço não existe nesta escola, ele não existe a muito 

tempo [...]. Aí eu preciso resolver da maneira tradicional. [...] (PRO8F2_A) 

Ao confrontar as narrativas da educadora (PRO4F1_A), que desconhecia o alcance das 

proibições do consumo de lanches na escola na vida dos educandos, e dos adolescentes, que 
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desejavam conversar para compreender tais restrições, percebeu-se a necessidade de a comunidade 

aproximar-se para problematizar esse tema no espaço escolar, na perspectiva de que a alimentação 

desempenhe seu papel pedagógico com elementos que permitam a reflexão-ação. Ao mesmo 

tempo, a exemplo da proibição de enviar lanches para a escola no FUND1 e das imposições dos 

professores nas salas de aula para limitar o consumo de guloseimas, evidenciou-se uma teia de 

relações de poder estabelecida na escola, por representar uma instituição de exercício de poder 

disciplinar11 que alcança a todos que a constituem. Assim, mostra-se a dificuldade de a escola lidar 

com essa equação entre permitir opções e, ao mesmo tempo, não produzir discriminações (SILVA; 

AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019).  

Na escola B, a permissão de enviar alimentos para a escola alinhava-se à liberdade que 

as famílias gozavam para fazerem suas escolhas, concepção também aplicada para o uso de 

uniforme e os horários de aulas da escola, com a intencionalidade dos educandos serem capazes 

de desenvolver autonomia e fazer as escolhas adequadas.  

A gente está num momento de focar em outras coisas [que não a alimentação] [...]. Cada 

um traz o seu lanche e às vezes eu nem vejo e tem muitas crianças que falam “ah, a gente 

não come isso em casa, mas no lanche a minha mãe deixa trazer”. [...] A gente está vivendo 

um momento que tudo é permitido e é muito difícil dar limite. [...] A escola B é uma escola 

que deixa as crianças mais livres. [...] Então ninguém vai pegar uma criança que pegou 

salgadinho e se indispor com a família, escrever e a família achar ruim, escreve nos grupos. 

Então para evitar também polêmica, acho que está todo mundo meio focando na questão do 

trabalho com as crianças, no ensino e a parte de alimentação, a parte de como a criança vem 

para a escola, o horário que vem, está ficando secundário. (PRO3F1_B) 

Assim, não havia restrição em ambos ciclos escolares, mas a prática de enviar lanches era 

mais comum no FUND1, mesmo havendo o acompanhamento dos educadores nos momentos das 

refeições, de maneira que uma criança acabava estimulando outras a fazerem o mesmo, criando um 

circuito de separação entre os que levavam e não levavam lanches ou os que comiam ou não a 

alimentação servida, reforçando o estabelecimento das relações de poder, classificação e segregação 

comentados anteriormente. Ademais, ao relatar que não havia mais interesse em discutir a qualidade 

dos lanches consumidos na escola, a alimentação deixava de cumprir o seu papel pedagógico, 

restringindo as ações dos poucos educadores, aos que comiam a comida da escola.  

                                                           
11 O poder disciplinar, conforme elaborado por Michel Foucault, diz respeito às formas de controle dos sujeitos por 

meio da disciplina ou mecanismos que os tornam obedientes e úteis às estruturas de poder. Cf. FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do Poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001. 
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Pelas narrativas dos familiares, havia o receio de que, ao ver o lanche dos colegas, as 

crianças ficassem com vontade ou precisassem pedir que os alimentos fossem compartilhados.  

Durante os dois primeiros anos meu filho também não trouxe [lanche] porque eu entendo 

que se a escola fornece é importante ele ficar numa posição igualitária com todo mundo. 

Só que o que começou a acontecer: os amigos estavam dividindo [o lanche] e ele não 

estava comendo [...]. Então ele falou assim: “eu não gosto, é muito doce”[...] Foram várias 

reclamações [...] e ele falou “Ah, eu tenho que ficar pedindo metade do lanche do meu 

amigo”. Eu falei “como é que é?” E aí ele falou assim “mamãe eu quero levar lanche”. E 

aí foi uma negociação, eu falei “filho, mas e o lanche da escola?” “O lanche da escola é 

ruim, eu não gosto, é pouca coisa que eu como”. E aí eu falei “você também vai partilhar 

o seu lanche com os seus amigos”. (TUT1_GFTUT_B) 

Pelas observações registradas no diário de campo era rotineiro encontrar embalagens de 

alimentos UP, geladinhos industrializados, balas e chicletes, latas de refrigerantes e de sucos 

industrializados nas lixeiras dispostas na área externa, bem como jogadas no chão, revelando, 

inclusive, a falta de zelo pelo ambiente escolar. Esse cenário de consumo desordenado de 

alimentos industrializados e geração de lixo no ambiente escolar vai ao encontro da narrativa de 

um educador que questionou a promoção da autonomia sem responsabilização quando a 

problematização não é efetiva. 

Promover a autonomia sem responsabilização, cria uma situação de caos institucional [...] 

Autonomia não é algo que você vai dar, pelo menos na minha visão, é algo que você vai 

construir, não é presumir. [...] Precisa conversar com a família. (PRO8F2_A) 

Esses resultados reforçam a ideia de que essa pauta precisava ganhar novo impulso, de 

diálogo permanente para a construção crítica, especialmente entre os envolvidos direta ou 

indiretamente ao ato de se alimentar, como crianças, adolescentes e seus familiares.  

Entre os adolescentes da escola B essa prática foi menos relatada e observada, ao mesmo 

tempo em que foi notado maior apropriação e interesse pela alimentação servida na escola, 

motivados pelo sentimento de pertencimento junto à escola. A representatividade social da 

alimentação para o grupo de adolescentes que, ao longo dos anos escolares, tiveram a oportunidade 

de reconstruir a imagem estigmatizadora da alimentação escolar, atribuíram novos significados e 

atributos (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2019), encontrando no refeitório da escola um 

espaço de socialização com seus pares. Esses achados podem relacionar-se à efetividade das 

discussões e ações de EAN que permeavam os roteiros de estudo do escolar ao longo dos anos 

escolares, consolidadas na festa da cultura, permitindo aos estudantes compreender a 

potencialidade da alimentação escolar. Assim, mesmo desfrutando de maior autonomia para 
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decidir o que comer, boa parte dos adolescentes da escola B priorizou a alimentação servida pelo 

PNAE e dispensou o consumo de lanches trazidos de casa.  

Ademais, foi possível perceber que esse tema despertava grande divergência de opinião 

e interesse entre os atores sociais, parecendo que a escola ainda precisava problematizá-lo para 

reorientar as suas decisões vigentes. No entendimento de dois educadores os lanches não deveriam 

substituir a alimentação oferecida pela escola, pois esta valorizava o direito à alimentação 

igualitária. O seu envio implicaria em estabelecer relações de poder e privilégio, e não o respeito 

a uma ‘diversidade saudável’.  

Às vezes a gente pensa uma coisa muito elaborada e a mais simples e básica está bem pouco 

olhado [alimentação servida], que é o lugar das crianças comerem [...]. O recurso público 

ser utilizado por todos é um direito à igualdade. Eu tenho questionamentos com o poder 

trazer qualquer coisa [envio de lanches], parece que é esfregar na cara do outro que você 

pode e o outro não pode. [...] é uma diversidade que acaba sendo até cruel e esse direito pela 

igualdade, que é um direito até da educação, que vem para este espaço porque é para todos. 

E esse é um olhar bem pouco comentado e que acaba mostrando privilégios e dificuldades 

em vez de ser uma diversidade saudável. Acho que sai desse lugar da alimentação saudável. 

[...] Do que é privilégio e do que é direito, porque você dá prioridade para um, aí você tira 

mesmo o direito de muitos [...]! (PRO2F1_B) (itálico nosso).  

Se por um lado havia uma comissão disposta a pensar a alimentação (CHAS da escola 

B), pelo caminho da horta escolar, desenvolvendo atividades contínuas e interligadas à alimentação 

servida, além dos roteiros de estudo que articulavam a alimentação, por outro havia os 

pressupostos pedagógicos da escola, que privilegiavam o discurso da liberdade para o 

desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, levando a escola a vivenciar um impasse em 

conduzir o consumo de alimentos enviados para a escola. Nesse contexto, a alimentação escolar, 

além de um direito, equivalia-se a um recurso de poder, a favor de apropriações ou desapropriações 

moduladas por quem tem mais poder (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2018) e, assim, 

extraia da alimentação uma oportunidade relevante para avançar coletivamente em ações de EAN 

promotoras da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar.  

Nesse sentido, seria importante a comissão, junto à escola, retomar a discussão do 

consumo de lanches, pois era uma demanda eminente, coletiva e diária relacionada à rotina 

alimentar dos educandos no ambiente escolar, com grande repercussão na construção de hábitos 

alimentares e que poderiam reverberar nos modos de vida da comunidade.  

Apesar de todos os pesares, eu acho que essa escola discute alimentação o tempo todo, 

[...] Se a mãe não está junto com a escola nessa história, a importância de estar juntos, 

porque quando você pergunta assim: “por que que será que as mães ainda mandam 

comida?” Porque a gente ainda não conseguiu fazer um trabalho tão forte com a 
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comunidade, é demorado, porque são hábitos alimentares, são histórias de alimentação 

desde que os pais também eram crianças. Não é tão fácil mudar, como também não é fácil 

mudar a perspectiva da escola. [...] Isso tudo está ligado com a cultura e a cultura a gente 

não transforma de uma forma fácil. Porque isso é o ponto, se você fala de alimentação 

escolar não dá para você falar de que é só para comer. Só que eu acho que a gente vai 

aprendendo isso ao longo desse tempo todo, acho que é um aprendizado que vai dando 

uma outra qualidade para a discussão. (GEST1_B) (itálico nosso). 

As divergências percebidas, tanto nas práticas alimentares dos estudantes, como nas 

discussões que permeavam ou não o envio de lanches para a escola, dão indícios de mudanças no 

paradigma do pensar e fazer a alimentação escolar. Nesse contexto, emergem elementos para 

problematizar a alimentação escolar: de um lado, a existência de práticas que ainda a constituem 

como um dispositivo de conservação social e manutenção das desigualdades sociais, e, de outro, 

esforços para propiciá-la como um direito possibilitam outros processos identitários para além da 

sujeição (SILVA; AMPARO-SANTOS; SOARES, 2018).  

Importante acrescentar que as discussões presentes nas escolas talvez não sejam 

suficientes para romper com as forças externas que estão para além de seu contexto, mas que 

podem contribuir com a formação de cidadãos críticos, alinhados com a educação emancipatória, 

como prática de liberdade.  

Eu vejo a nossa alimentação na escola B como um trabalho de cidadania ativa. Nós temos os 

CHAS, temos uma horta com PANCs, e os alimentos da horta entrando efetivamente na nossa 

merenda da escola, com o acompanhamento das nutricionistas oficiais da DRE. É totalmente 

institucional e totalmente emancipador, você trabalhar na perspectiva de uma alimentação que 

se exerce como consciência coletiva, consciência pública. E isso é pauta de roteiros de 

pesquisas, que é o nosso marcador curricular, de rodas de conversa, acabou de ser pauta da 

nossa festa da cultura com a gastronomia. Então a alimentação na nossa escola é uma questão 

de centralidade curricular e de trabalho social e traz na sua estruturação essa identificação com 

princípios libertadores e emancipatórios, como por exemplo os princípios da agrofloresta, do 

preço justo, da agricultura familiar, da saúde numa dimensão não consumista. Então 

parâmetros que vão dando conta de uma defesa de uma política mesmo de alimentação. [...] 

As crianças vão enxergando na medida em que vão tendo oportunidade de problematizar os 

seus próprios hábitos alimentares, as suas questões familiares. (PRO7F1_B) 

Esse trecho também aponta o papel social da educação de despertar a consciência crítica 

para os atores sociais compreenderem a si mesmo como um sujeito inserido no mundo, dialogando 

com a realidade e sua problemática (OLIVEIRA, 2021). Somente com a tomada de consciência 

pode-se analisar as tensões, visualizar as ameaças e os desafios para propor as soluções necessárias 

ao processo de construção de modos de vida em sociedade, mais justos, saudáveis, éticos e 

sustentáveis (OLIVEIRA, 2021).  
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5.2.5. PROJETO HORTA ESCOLAR 

Assim como aconteceu para outras ações das escolas, a horta escolar havia sido construída 

a partir de diferentes perspectivas e finalidades.  

Uma das dificuldades da escola A em manter a horta pedagógica ativa relacionou-se à 

forma como os projetos eram conduzidos, que acabava por não envolver toda a comunidade 

escolar, apoiado na máxima ‘quando é de todos não é de ninguém’ (PRO7F2_A, GEST1_A). Esse 

entendimento da gestora principal contava com o apoio de alguns educadores, porém outros viam 

essa organização como um desafio a ser superado, pois limitava a articulação dos projetos para 

todos os anos escolares.  

A gente, [eu e a outra professora], sempre falava que a horta não é nossa, a horta é da escola, 

por exemplo, nas férias de julho quem vai regar a horta? [...] gente começou a pensar em poder 

envolver as pessoas, para poder ajudar nesse sentido. [...] tem que estar fechada com o grupo, 

tem que estar todo mundo envolvido para o negócio funcionar direito. (PRO3F1_A) 

O desinteresse do corpo docente pelo desenvolvimento de hortas escolares também foi 

apontado em um estudo que buscou detalhar as barreiras relacionadas à integração e manutenção de 

hortas escolares, sinalizando a necessidade de maior suporte administrativo junto a equipe executora 

da horta (BURT et al., 2018). Para que a horta tenha e produza sentido para a escola e sua 

comunidade, é preciso que ela seja construída e incorporada na dinâmica escolar. O envolvimento 

dos diversos membros da comunidade escolar foi indicado como um processo potencializador, por 

estimular a formação de vínculos mais profundos com a escola (COELHO; BÓGUS, 2018).  

Para retomar as atividades da horta (Figura 6), no ano de realização desta pesquisa, a 

professora de educação física do FUND1 foi convidada pela diretora para conduzir o projeto 

em parceria com a UBS do bairro, que dispunha de uma agente de promoção ambiental (APA).  

Figura 6 – Imagens da orta da escola A mostrando os canteiros de chão em alvenaria e os suspensos em 

madeira, com as paredes pintadas pela comunidade escolar. 

(A) 

Vista frontal.            (B) Vista superior. 

Fonte: Arquivos próprios. 
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A ideia era ampliar o cuidado e aproximar alguns grupos de cuidado da UBS à horta 

escolar, mas até o fim do período em que permanecemos na unidade ainda estavam em fase de 

aproximação e diálogo. A possibilidade de uma articulação intersetorial é interessante, porém não 

houve articulação interna para mobilizar e envolver os grupos de atores socias da própria escola, 

que vivenciavam as suas necessidades cotidianas.  

[...] Este ano, como a gente tem essa parceria com o posto de saúde [...]. [a agente 

ambiental da UBS] veio conversar com a professora que está fazendo o projeto, que é 

com o quinto ano. Eu não penso que a horta tem que ser só do quinto. Eu penso que 

deveria ser algo pedagógico, nosso! Algo que a gente construísse que foi nosso, que a 

gente elaborou, trabalhou com a comunidade. É uma forma da comunidade participar e 

articular isso com os problemas que a gente também tem da escola. (GEST2_A) 

A narrativa da gestora acima revelou o desejo de desenvolver a horta pedagógica para 

promover experiências educacionais significativas para os estudantes, com valorização da cultura 

da escola (BURT et al., 2018), sem necessariamente precisar buscar parcerias externas. Todavia, 

como essa estratégia havia sido apontada pela gestora principal da escola, a aproximação com a 

UBS do bairro já havia se efetivado. Especialmente em áreas urbanas periféricas, a alternativa de 

conectar a horta escolar com outras iniciativas individuais ou organizacionais pode criar uma rede 

de apoio para fortalecer as iniciativas de hortas comunitárias, com oportunidade de aprendizagem 

coletiva sobre segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, resiliência comunitária, identidade 

cultura, promoção de justiça social e aumento da atividade física (WALTER, 2013; BURT et al., 

2018). As parcerias externas também podem solucionar o problema de manutenção da horta 

durante o período de férias escolares (BURT et al., 2018). Portanto, mesmo que a decisão de 

integração com a UBS do bairro possa ter sido assertiva, ela não inviabilizava o envolvimento da 

comunidade escolar para o cuidado e desenvolvimento das atividades pedagógicas da horta 

escolar, incluindo os dois ciclos escolares.  

Na escola B, o interesse dos pais em ampliar e mobilizar mais pessoas para o trabalho da 

horta foi ganhando força e visibilidade até que se formou o grupo de responsabilidade da horta, 

alimentação e sustentabilidade, a CHAS, primordial para articular a alimentação na escola.  

E a nossa ideia com a horta, até então ela atendia a pequenas festas, mutirões, mas ela não 

chegava na alimentação escolar mesmo. Foi quando eu fui conversar com as 

nutricionistas supervisora e contratada e falei “bom, o que a gente precisar fazer? Só 

colher?” Não, não é só colher". [...] Eu comecei a levantar a demanda da cozinha a partir 

das nutricionistas, falar como que eu posso contribuir com a cozinha e com auxílio e 

seguindo... [...] a gente começou a pegar as PANCs e fazer encontros culinários, uma 

formação da cozinha com a presença das nutris: isso pode? Pode marinar um dia antes? 

Isso não pode... (CH4_GFPCHAS_B) 
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[...] E aí como a gente da cozinha era um pouco leiga sobre isso, elas falaram “vamos 

ensinar as meninas”. E tivemos duas mães aqui dando curso para a gente e ensinando para 

a gente “essa folha é tal folha, essa folha é tal folha, você pode usar em tal lugar, você 

pode usar no feijão, você pode usar no arroz”. [...] teve um dia que a própria nutricionista 

supervisora teve a ideia de ter um Dia PANC na escola para envolver as crianças nisso, 

porque às vezes a gente falava para as crianças “é um feijão com folha de batata doce”. 

Aí já viravam a cara, já faziam.... Então queriam mostrar para as crianças o que era, o 

quão importante era aquela folha de batata doce. [...], as crianças sendo envolvidas em 

vários projetos. Todas as nutricionistas das empresas e todas da prefeitura vieram para cá, 

[...] outros especialistas em PANC vieram para cá só para ter o dia PANC, levar os alunos 

na horta para conhecer e depois desse dia as crianças acabaram se envolvendo e aceitando 

a alimentação. (COZ1_B) 

Esses depoimentos revelaram o sucesso da horta escolar que foi apontada por criar um 

espaço que envolvia o apoio da comunidade, com recursos para sua manutenção, estar em um 

espaço agradável, com características saudáveis e, principalmente, quando usadas como 

ferramenta educacional (BURT et al., 2018).  

Dentre os avanços conquistados, inclui-se o envolvimento das cozinheiras com as 

atividades da horta, que viabilizou a inserção desse grupo de atores sociais a uma ação direta de 

promoção da alimentação adequada e saudável da escola, ressignificando o seu papel social junto 

à comunidade escolar. 

As merendeiras daqui são preocupadas, abertas até para essa introdução das PANCs, e 

essa percepção de que um prato bem apresentado faz diferença [...]. Eu vejo que isso a 

gente conquistou aqui [...]. Não foi um processo logo de cara, simples, mas eu vejo que 

elas se abriram para isso, para essa compreensão da importância da alimentação, de não 

ser uma alimentação só, enfim, é isso que está no cardápio, é isso que eu tenho que servir. 

[...] A nutricionista também é aberta para isso, a comissão de alimentação, a CHAS, que 

também têm mães, enfim, que vem compor, vem trazer o que elas conhecem também a 

respeito. (GEST2_B) 

Pelas narrativas, habitualmente o trabalho das cozinheiras era muito pragmático e 

descolado da rotina escolar, marcado pelo cumprimento diário de horários, procedimentos e 

protocolos técnicos relacionados ao preparo das refeições. Essas características também foram 

identificadas em outros estudos, que sinalizaram a preocupação quase que exclusiva com a sua 

capacitação operacional e apontaram para a necessidade da valorização do trabalho e promoção 

da formação humana integral, que valorizasse o autoconhecimento para o relacionamento 

interpessoal, colocando as cozinheiras como protagonistas nos processos de educação em saúde 

dos escolares (TEO; SABEDOT; SCHAFER, 2010; FERNANDES; FONSECA; SILVA, 2014).  

Ademais, em muitas circunstâncias as cozinheiras eram invisíveis para a comunidade 

escolar, reconhecidas como ‘tias ou meninas da cozinha’, sendo que alguns atores sociais 
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afirmaram não ter contato com elas. Esse distanciamento pode ter sido acentuado pelo contrato de 

trabalho de prestadoras de serviço, deixando-as ainda mais reativas às tentativas de aproximação. 

Ao serem excluídas, não tinham o seu papel ou o seu potencial reconhecido; ao excluírem a si 

próprias, aceitavam essa condição (TEO; SABEDOT; SCHAFER, 2010).  

Por outro lado, ao atuarem diretamente com as refeições servidas, incluindo o preparo, 

distribuição e interação com os educandos, havia uma relação de afeto entre as cozinheiras e os 

educandos. 

[...] Quando eu entrei aqui muitas crianças só conheciam a gente como tia, não sabiam o 

nosso nome, e com essa interação que teve da PANC, [...] de entrar na cozinha, de poder 

usar as coisas, eles já sabem o nosso nome, já tem esse tipo mais de afinidade e eu acho 

isso importante. (COZ1_B) 

É importante lembrar que as cozinheiras são conhecedoras do contexto alimentar no 

espaço cozinha-refeitório e dos aspectos físicos mentais e sociais dos escolares (FERNANDES; 

FONSECA; SILVA, 2014). Essa singularidade pode ser uma potencialidade para a sua atuação 

como educadoras “estimulando o comportamento social das crianças, contribuindo para a 

formação de hábitos alimentares adequados e assegurando, em parte, o atendimento de suas 

necessidades nutricionais, o que as tornam responsáveis pela saúde dos alunos” (COSTA; LIMA; 

RIBEIRO, 2002). As ações sistemáticas de capacitação e valorização profissional proporcionam 

ressignificação do seu papel nas escolas e pode ser apontada como estratégias de EAN, 

contribuindo para o conjunto das ações educativas (CASEMIRO et al., 2015). 

Assim, o reconhecimento, valorização e aproximação desses atores sociais, protagonistas 

das ações de alimentação nas escolas, refletiu no seu interesse e motivação para além da escola, 

importante para o apoderamento e estreitamento de laços junto à comunidade, que refletiam 

diretamente nas ações de alimentação junto aos educandos.  

No mês passado as cozinheiras foram no Primeiro Congresso de Alimentação Escolar em 

São Paulo, e foi falada qual é a importância e como a merendeira é um agente educacional 

porque a cozinha, isso já é de muitos anos, ela é vista muito como serviçal, [...] e ficar 

quieta aí. E ela foi falar no congresso sobre a merendeira e como funciona a nossa 

educação aí e como elas também aprendem com as crianças. (CH1_GFPCHAS_B) 

Esse relato também mostrou que algumas cozinheiras ainda limitavam suas atribuições à 

operacionalização da alimentação escolar, com ênfase nos aspetos nutricionais e de higiene das 

refeições, inerentes ao contexto histórico da alimentação escolar que privilegiava somente o 

atendimento à dimensão biológica da alimentação (ASSAO et al., 2015). Ao mesmo tempo, e a 
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partir das ações da comunidade escolar, sinaliza a oportunidade de ampliar a sua atuação, 

estabelecendo relações entre o alimento ou o ato de alimentar com o aprendizado dos escolares, 

integrando-se à equipe educativa nas atividades promotoras de saúde, alinhadas às diretrizes do 

PNAE que, por sua vez, reconhece a alimentação escolar na promoção de hábitos alimentares 

saudáveis (BRASIL, 2009a; TEO; SABEDOT; SCHAFER, 2010; ASSAO et al., 2015).  

Na escola B, o avanço do trabalho da horta, enquanto espaço coletivo de cuidado, integrou 

a comunidade escolar a partir do empenho das famílias e seguia nessa formatação. As narrativas 

mostraram que os educadores eram facilitadores das atividades e a responsabilidade era 

compartilhada com as famílias, que disponibilizavam seu tempo e trabalho para manter a horta 

como espaço pedagógico de articulação de saberes.  

Eu vou falar uma coisa muito interessante, que a horta é mais ou menos o trabalho dos 

pais e das crianças. Tudo o que vai para a horta, vai para as comidas. 

(EF1M1_GFEF1M_B) (itálico nosso) 

A horta da escola passa a ser parte do cardápio, com formação para as merendeiras. Um 

trabalho que a presença de famílias fez e faz toda a diferença, porque elas acabam 

ajudando na orientação e isso acaba fazendo parte da rotina das merendeiras. Então toda 

a semana tem alguém da comissão que vem para ajudar a fazer a colheita das PANCs para 

a introdução no cardápio. (GEST2_B)  

Eu acho que a alimentação é articulada [...] por conta da horta. Todo mundo, de alguma 

forma, sabe dessa alimentação, sabe que tem um ingrediente novo, eles colocam sempre 

o cartaz do que está sendo usado da horta. [...] todo mundo que almoça de alguma forma 

fica sabendo como que está sendo a alimentação. (PRO5F2_B) 

Na escola A essa concepção de um espaço coletivo de trabalho não foi alcançada, 

limitando a participação dos familiares a atividades pontuais durante o período de execução do 

projeto horta. Nesse sentido, a ressignificação dos valores atribuídos à horta é importante para 

explorar as suas potencialidades pedagógicas e aproximar os diferentes grupos de atores sociais 

das atividades, despertando o interesse ao ato de plantar, cuidar e de se conectar ao alimento em 

si. Enquanto espaço de trocas, a horta configura-se como um ambiente de aprendizagem para a 

comunidade escolar, para se trabalhar as diferentes capacidades e habilidades, valores e atitudes, 

sob as diferentes áreas do saber, o que é de fato um papel que a escola pode cumprir (COELHO; 

BÓGUS, 2016). Além disso, a horta escolar habitualmente é pensada como estratégia de EAN 

direcionada aos estudantes, mas se apresenta também como uma forma de educação participativa 

para funcionários e professores envolvidos, contribuindo para um maior cuidado em relação à 

alimentação, aquisição de conhecimentos sobre os alimentos, promoção de formas de 
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sociabilidade, que, por fim, pode contribuir para a promoção da saúde de toda a comunidade 

escolar (COELHO; BÓGUS, 2016).  

Para a nova fase do projeto horta da escola A, a professora responsável acreditava na 

construção do conhecimento coletivo, a partir da realidade dos educandos e seguia com este 

princípio no seu trabalho, mesmo que a sua concepção tenha ficado limitada ao quinto ano do 

ensino fundamental.  

Eles não sabem da diferença de jardim, pomar, a horta. Então eu vou começar desde o 

básico, então eu vou fazer um roteiro de estudo com questões que eles foram colocando. 

[...] Já comecei a escrever, pensar algumas coisas que eu vou fazer, [...] Começar através 

daquele questionamento, eles irem para informática, pesquisarem. [...] outra aula eles 

veem com o feedback do que pesquisaram e a gente constrói o conhecimento com aquilo 

que eles trouxeram. Essa é a ideia. (PRO1F1_A) 

Esse caminho também foi apontado no relato de um familiar integrante da CHAS, da 

escola B, reafirmando a importância do envolvimento direto dos educandos com a horta de sentir 

a terra, plantar, cuidar e colher. As experiências compartilhadas pelos estudantes em relação à horta 

externavam o zelo pelo espaço coletivo da escola, apontando o sentimento de pertencimento ao 

grupo, além de reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelas cozinheiras escolares.  

Eles poderiam fazer tipo, não uma sala, mas câmeras ou pessoas para ficar lá andando 

[rondando a horta]. E se tiver isso, se falar assim: você tem 3 chances, 2, 1, se você fizer 

isso mais uma vez, você vai para a diretoria e você vai ter que plantar essa planta de novo 

e vai ter que pagar um preço, porque essa horta foi um trabalho das crianças, dos 

professores. (EF1M1_GFEF1M_B) 

Para mim é uma transcendência de várias coisas e tem também que a gente não pode 

negar, que é o trabalho da Chás ou na horta, [...] porque as crianças fazem parte desta 

transformação e quando elas começam a reconhecer, a admirar, as cozinheiras ficam 

muito motivadas com isso. (CH4_GFPCHAS_B) 

Como já apresentado, a partir da horta, a alimentação ganhou visibilidade e foi incluída como 

tema de trabalho no PPP da escola B e, por esse motivo, as principais ações e discussões giravam em 

torno desse eixo condutor, tecendo uma rede de ações de alimentação que foram se ampliando e 

permeando as discussões dentro da escola, com o envolvimento dos grupos de atores sociais.  

Tem os roteiros que falam sobre a horta, já era um grupo de responsabilidade, que as 

crianças se inscrevem no espaço da escola que elas vão cuidar durante o ano, então a horta 

virou um espaço para cuidar. [...] Quem cuida são os pais, as crianças e os professores. 

[...] Ressignifcar a horta foi um trabalho incrível que a gente conseguiu fazer aqui dentro 

da escola. (GEST1_B) 
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[...] Quando a gente tem a colheita, que vem da horta, que você coloca lá [no cardápio]: 

hoje temos... [...]. Isso incentiva eles a comerem, entendeu? [...] Este ano que a gente fez 

também um almoço diferente, veio até chefe de cozinha [...]. Fez uma caminha na 

assadeira, com tudo o que colheu na horta, fez um refogado, [...] Tem a compostagem 

também, aí as meninas vão separando [...]. Vai fazendo com as crianças, vai ensinando 

desde o começo, mostrando... também não adianta chegar em sala de aula e blá blá blá e 

você não ter o convívio com a horta. Então eu acho que isso ajuda muito aqui. (NUTR_B) 

Assim, ao viabilizar a inserção da alimentação como um tema de produção do 

conhecimento, a horta escolar cumpriu o seu papel como estratégia de EAN, com atividades que 

saíam do padrão informativo e possibilitava o desenvolvimento de práticas educativas que, além 

de associarem teoria e prática, permitiam trabalhar aspectos sensíveis do conhecimento, 

contribuindo para a formação de vínculos com o alimento produzido (COELHO; BÓGUS, 2016). 

Nessa direção, a partir da horta PANC alguns desdobramentos importantes para a 

promoção da alimentação adequada foram se desenhando e concretizando no espaço escolar. 

Como visto na observação participante, o manejo da horta era realizado semanalmente, em horário 

fixo, e sob responsabilidade dos pais integrantes da comissão. A atividades eram orientadas 

conforme a necessidade dos cuidados diários e envolvia rega, colheita das PANCs (Figura 7), 

entregues à cozinha para compor o cardápio.  

Figura 7 – Imagens da horta da escola B e manejo dos estudantes. 

 

(A) Vista lateral da horta, mostrando os canteiros cercados com tijolos e as PANCS cultivadas. 
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(B) Estudantes manipulando a terra pronta da compostagem, observando a terra e a levando para preparo do solo.  

 

(C) Manejo da terra e plantio de sementes, orientado por uma mãe do CHAS.  

Fonte: Arquivo próprio.  
 

Essas ações reforçam a relevância das hortas escolares para a aprendizagem, no processo 

do ‘aprender fazendo’, com oportunidade para que os estudantes adquiram conhecimentos e 

habilidades sobre os sistemas alimentares e percebam as conexões entre os alimentos e o meio 

ambiente (STORY et al., 2009; GARCIA; COELHO; BÓGUS, 2017). A oportunidade de plantar 

e comer os alimentos colhidos na própria refeição servida pela escola, aumenta a disposição dos 

estudantes para provar novos alimentos e, consequentemente, a adesão à alimentação escolar 

(STORY et al., 2009). No estudo de Garcia, Coelho e Bógus (2017), a partir da percepção de 

educadores e familiares da educação infantil e ensino fundamental, buscou-se associar a 

experiência de crianças em hortas escolares e o efeito na sua alimentação. As autoras apontaram o 

envolvimento e relação direta com o alimento como uma estratégia de EAN em escolas, 
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propiciando a reflexão sobre o ato de comer e sobre os alimentos, a valorização dos alimentos 

produzidos e estímulo para provar novos alimentos. Entre os adolescentes, as atividades práticas, 

ou ‘laboratório ao ar livre’, também viabilizaram a conexão do que foi desenvolvido na horta aos 

conteúdos curriculares de diferentes áreas do saber (STORY et al., 2009). 

Todo esse arcabouço de aprendizagem prática em construção que a horta proporcionou, 

reforça a compreensão de sua eficácia em aprimorar o conhecimento, atitudes e preferências dos 

estudantes, mais do que mudar o comportamento alimentar (SCHREINEMACHERS et al., 2020), 

consolidando a compreensão da alimentação adequada e saudável no contexto da segurança 

alimentar e promoção da saúde. 

O desenvolvimento de hortas escolares estabelece um diálogo entre o Programa Saúde na 

Escola, o Marco de Referência de EAN e o Guia Alimentar para a População Brasileira, ao 

considerar a horta como oportunidade para a construção do conhecimento e habilidades na PAAS 

(BRASIL, 2009b), além de cumprir os princípios de ações de sustentabilidade social, ambiental e 

econômica; abordagem do sistema alimentar na sua integralidade; valorização as dimensões 

sociais e culturais da alimentação, tendo a comida e o alimento como referências, promoção do 

autocuidado e da autonomia, amparado na educação enquanto processo permanente e de 

participação ativa (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2014a, BRASIL, 2020). Portanto, configura-se 

como uma importante estratégia de educação em saúde, de construção crítica, para que os atores 

sociais, enquanto cidadãos, para que sejam capazes de atuar no mundo e transformá-lo, 

fortalecendo a autonomia dos sujeitos e grupos sociais (ARAÚJO; CARDOSO, 2007).  

Uma capilaridade que poderia ter sido melhor articulada junto à horta pedagógica eram 

atividades culinárias com o que foi plantado e colhido pelos educandos. As narrativas dos atores 

sociais apontaram que esse arranjo horta e culinária inda não havia conquistado espaço suficiente 

para se consolidar como estratégia pedagógica de EAN nas escolas de ensino fundamental do 

município de São Paulo pesquisadas. Todavia, em uma das entrevistas em grupo de familiares, 

essa prática foi apontada em uma escola de educação infantil da rede municipal, como um 

facilitador importante na construção do autocuidado e autonomia dos educandos.  

Quando a atividade culinária foi realizada em uma das unidades da pesquisa, a educadora 

relatou que o interesse e a curiosidade dos estudantes foram despertados e assim ficaram mais 

disponíveis a provar as preparações feitas por eles.  
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A gente fez essa experiência com chá, que é uma forma muito simples da gente conseguir 

experimentar sabores. E quando a gente começou a colher e a fazer as coisas e tudo mais 

eu falei “gente, a gente vai experimentar sem açúcar primeiro, porque a gente precisa 

degustar e sentir quais são esses sabores [...]. Teve só uma criança que não conseguiu 

tomar e teve uma dificuldade e eu percebi que ele tem dificuldade em experimentar outras 

coisas. [...] Como eles fizeram todo o processo [de fermentação natural], desde a massa, 

misturando, vendo as cores, eles estavam muito mais dispostos a experimentar. Então eles 

vieram pegar temperos, ervas [da horta] para colocar também. [...] Essa possibilidade de 

cozinhar com eles, deles mexerem, deles verem, deles sentirem os cheiros, as texturas, 

cores, isso amplia o interesse e a curiosidade. (PRO1F1_B) 

 

Entretanto, essas ações relatadas foram pontuais, dependiam da disponibilidade eventual 

da cozinha escolar e, provavelmente por serem direcionadas aos anos iniciais do FUND1, não 

foram vistas como uma oportunidade de desenvolvimento do autocuidado dos estudantes no 

preparo sua própria comida.  

O fato é que para alcançar a atividade culinária como ferramenta pedagógica de EAN e 

inserida no currículo, as escolas precisariam dispor de infraestrutura adequada, como uma cozinha 

experimental, mão de obra especializada e insumos, além de avançar na construção do 

entendimento institucional da culinária como prática emancipatória de produção de autocuidado 

(BRASIL, 2012b). Porém essa realidade ainda estava distante de se concretizar.  

Eu acho que culinária toda escola tinha que ter, igual quando tem inglês, tinha que ter 

gastronomia ou culinária, não sei culinária para as crianças aprenderem a manusear, fazer 

as coisas, saber o nome dos alimentos, conhecer, ter essa oportunidade. (PRO3F1_B) 

De qualquer maneira, conforme aponta o Marco de Referência de EAN (BRASIL, 

2012b), mesmo que o preparo efetivo de alimentos não seja possível de se concretizar enquanto 

ação educativa, pode-se refletir sobre a importância e o valor da culinária como recurso para a 

alimentação saudável. A prática culinária desperta a reflexão e o exercício das dimensões 

sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação (BRASIL, 2012b). Assim, a horta e a culinária 

somam-se para elevar a alimentação ao nível de construção do conhecimento, colocando a comida 

e o alimento como referências nas ações de EAN em escolas (BRASIL, 2012b, BRASIL, 2020) e 

podem ser apontadas como estratégias pedagógicas que propiciam a vivência e a experiência, 

possibilitando que a aprendizagem alimentar seja construída social e culturalmente (COELHO; 

BÓGUS, 2018). Tais experiências permitem acrescentar à discussão as dimensões sociocultural, 

política e econômica da alimentação.  
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5.2.6. MATERIAL DIDÁTICO  

O caminho de construção do conhecimento do campo da alimentação tem sido motivo de 

interesse do setor educação, com ações de EAN no processo ensino-aprendizagem que perpassem 

transversalmente o currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas e habilidades que promovam modos de vida saudáveis, na perspectiva 

da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2020). Esse caminho encontra-se amparado pela 

Lei de Diretrizes e Bases nº 13.666 que incluiu a EAN como tema transversal no currículo escolar 

(BRASIL, 2018a), em consonância com o Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012b) que propõe ações que privilegiem a 

utilização de metodologias educativas ativas, contextualizadas com as realidades dos indivíduos, 

suas famílias e grupos.  

Todavia, é preciso apontar que as escolas ainda se encontravam sob forte influência do 

modelo de ensino tradicional. As ações de EAN citadas pelos atores sociais, como educadores, 

educandos, gestores e cozinheiras, aproximavam-se desse modelo e se relacionaram a atividades 

bem conhecidas, reproduzidas socialmente pelos educadores, de acordo com o seu entendimento 

e alcance sobre alimentação e geralmente vinculada à dimensão biológica da alimentação, a saber: 

escrita do cardápio para ser colocado no refeitório da escola, para os anos iniciais do FUND1; 

confecção de material para ser exposto na escola revelando a quantidade de açúcar e sal de 

alimentos e bebidas industrializados, especialmente os consumidos em lanches; visita guiada à 

cozinha escolar, com acesso aos procedimentos de higienização dos alimentos, receituário padrão, 

processo de aquisição de gêneros estocáveis e perecíveis (atividade realizada em B, com desejo de 

estudantes de A fazerem o mesmo); palestra com a nutricionista supervisora da escola; realização 

de diário alimentar para o estudo dos macronutrientes do material didático; observação dos tipos 

de alimentos consumidos de acordo com o grau de processamento (o que, como e quanto comem).  

Essas atividades desenvolvidas eram importantes para a construção do conhecimento da 

alimentação, mas o reconhecimento da limitação dos professores em elaborar atividades 

pedagógicas críticas e participativas, contextualizada com a realidade do território apontou a 

necessidade de avançar com outras estratégias de EAN capazes de promover a emancipação da 

comunidade, como as alcançadas na da horta e festa da cultura. Tais limitações relacionaram-se 

aos tipos de experiências pessoais vivenciadas e conteúdos acessados em livros, revistas ou 

internet, excesso de trabalho, pouca oportunidade de diálogo sobre o assunto entre os pares, 

limitações na formação do educador, seja na graduação ou em serviço.  
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Quando os professores se referiam aos livros didáticos utilizados, foram apontadas 

algumas limitações na estruturação de conteúdos relacionados à alimentação, geralmente 

direcionados à sua dimensão biológica do eixo de ciências da natureza.  

[Nos livros didáticos] tem a parte de nutrição que eu acho que deveria ser de todas as 

disciplinas [...]. E como a leitura escrita faz parte de todos, eu acredito que a alimentação 

não deveria ficar de fora, porque todo mundo come aqui, não é uma coisa de ciências. 

Muitas vezes a gente acaba ficando na caixinha da matemática, da língua portuguesa. Que 

na verdade se a gente for olhar está tudo entrelaçado. A gente acaba não tendo tempo para 

conversar entre nós sobre tudo, é muita coisa para fazer. (PRO10F2_A) 

Do ponto de vista curricular o tema alimentação não é articulado. Eu posso falar sobre a 

disciplina de história, eu não falo de comida em história. Até porque a minha própria 

formação em história [...] que vê a alimentação como espécie de folclore “Ah nós vamos 

falar de comidas nordestinas” [...]. Acho que [a alimentação] só aparece na medida que 

aparece no currículo, Eu mesmo não tenho uma linha sobre alimentação no currículo de 

história, nem no da cidade e nem no meu. [...] A horta era mais uma dessas ações de 

educação integral, a ideia da horta é que você tenha um momento para a criança mexer com 

a terra, para ela mexer com o alimento, para entender o processo, vendo ele de perto, porque 

as crianças daqui, se você perguntar da onde vem o abacate, eles vão te falar que vem do 

mercado. [...]estava discutindo como se produzia as coisas na revolução industrial, [...] o 

aluno falou “Eu achava que o leite vem da caixa” [...] eles não conseguem entender esta 

linha de produção. [...] Se o tempo escolar é tradicional e se o espaço escolar é tradicional, 

as metodologias são tradicionais, não tem como. Como eu professor, vou entrar em sala, 

garantir a chamada, garantir o plano de aula e sair com os alunos para ver a horta em 45 

minutos. Isso para mim está muito claro, não há possibilidade de educação integral, com 

tempos e espaços escolares formatados tal como eles estão hoje. [...] (PRO8F2_A) 

Os relatos indicaram a baixa exploração e articulação de conteúdos de alimentação e 

nutrição, que poderiam ter sido trabalhados transversalmente. Conforme estabelecido pela 

Resolução nº6/2020, “as ações de EAN podem valer-se dos diferentes saberes e temas relacionados 

à alimentação nos campos da cultura, história e geografia para que os alimentos e a alimentação 

sejam conteúdos de aprendizado específico e também recurso para a aprendizagem de diferentes 

temas” (BRASIL, 2020). A narrativa de PRO8F2_A também expôs as limitações de a escola e o 

professor adotarem as metodologias tradicionais de ensino. O seu processo de comunicação é 

linear e unidirecional, os conteúdos temáticos são apresentados como verdades absolutas, com 

conhecimento ou valores sociais acumulados ao longo do tempo, impondo limites para avançar na 

capacidade de reflexão e de aprofundamento dos processos educativos (OLIVEIRA, 2021).  

O fato da escola B contar com uma estrutura curricular autônoma, com liberdade de 

inserir temas de discussão de interesse da comunidade escolar nos roteiros de pesquisa, possibilitou 

arranjos mais articulados e reflexivos entre os diferentes conteúdos, podendo ser um facilitador 

interessante para discutir alimentação.  
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A questão é essa também: como que essa parte da alimentação passa pelo estudo mesmo 

na sala de aula? A gente está em um processo não resolvido [...]. A gente trabalha com os 

roteiros de pesquisa, que são temáticos e a gente quer que todo esse estudo da alimentação 

também esteja presente nos nossos roteiros de pesquisa. Não é uma coisa simples, mas a 

gente faz esse movimento para que não fique [excluído]. Por exemplo, esse ano a gente 

teve a gastronomia no tema da festa da cultura, mas não vai ser sempre, então onde mais 

essa temática pode ser introduzida na sala de aula, até para ter uma continuidade [do que 

foi construído]? (GEST2_B) 

Como já apresentado, a festa da cultura trouxe a oportunidade de um grupo de estudantes do 

FUND2 visitar um assentamento do MST e explorar temas do uso da terra e produção de alimentos, 

sustentabilidade, transgênicos e agrotóxicos. Temas afinados com os princípios da sustentabilidade 

social, ambiental e econômica, sistema alimentar, valorização da cultura alimentar local presentes no 

Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas, Guia Alimentar 

para a População Brasileira e Resolução 6/FNDE (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2020).  

Ao narrar a importância da vivência prática para o aprendizado em alimentação, 

GEST3_B apontou a oportunidade de os educandos desenvolverem o pensamento crítico-

reflexivo, inserido no processo de educação para a cidadania.  

Estou lembrando no MST que um dos grupos fotografou um prato [...] e uma das 

pessoas que nos mostrou cada espaço. Então fez postagem dizendo como era importante 

ter aprendido com essa pessoa, esse conhecimento que passa entre as gerações. [...] 

Como é profundo o aprendizado e que está para além de uma coisa que eu estudei. A 

gente olhou também para a embalagem, o quanto tem de sódio, a gente fez isso, porque 

era importante. A gente viu que produto ultraprocessado não é nem alimento. [...] Os 

pais falaram: continuam comendo salgadinho!! A gente tem a mídia falando o tempo 

todo, tem eu falando alguns momentos, tem escolas trabalhando. [...] em algum 

momento penso que essa informação vai entrar para uma consciência de outro jeito. 

[...] Se nem sabia que existia o produto ultraprocessado, eu não tenho acesso à 

informação. Bom, agora o estudante já sabe o que é, ele [estudante] está fazendo já uma 

escolha, tudo bem, não é uma escolha tão simples, porque a mídia está lá dizendo come, 

come, come. Tem esse outro lado que a gente tem que trabalhar e ele existe, é fato. [...] 

E não é uma informação pura e simples, eu estudei, escrevi numa prova e dei a 

informação certa; é uma informação vivenciada. Então quando a gente pensa 

alimentação, a gente pensa na vivência. (GEST3_B) 

Esse relato mostrou a importância do processo reflexivo na construção de hábitos 

alimentares saudáveis, ressaltando que a informação é somente parte de um processo para 

reconstruir representações; quando vivenciada, a informação interage com a subjetividade dos 

desejos, histórias e contextos de vida para tornar mais factível produzir saúde (CARVALHO; 

COHEN; AKERMAN, 2017). Nesse caminho, a horta escolar apresentou-se como uma estratégia 

educacional que propiciou o aprendizado horizontal e trocas de experiências e vivências com 

conteúdo teóricos relativas ao cuidado, ao estreitamento de vínculos com a natureza, com as 
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pessoas e com a comida, além de contribuir para a formação de vínculos com o alimento produzido 

(COELHO; BÓGUS, 2016). O empenho em alcançar maior participação e envolvimento de 

sujeitos e coletivos, com saberes distintos e poder compartilhado, numa relação de negociação e 

conquista, constroem possibilidades para o aumento da autonomia para as mudanças de 

comportamento (CARVALHO; COHEN; AKERMAN, 2017). 

Das problematizações que oportunamente surgiram foi possível que todos avançassem na 

compreensão das dimensões da alimentação. A partir da realidade dos educandos como ponto de 

partida para o processo educativo emergem novas perspectivas sobre o mundo com base em relações 

dialógicas entre diferentes sujeitos (ASSUNÇÃO et al., 2021), por isso a consciência reflexiva deve 

ser estimulada, para que o educando reflita sobre sua própria realidade (FREIRE, 1979). Quando o 

homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa mesma realidade e 

procurar soluções para transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu e de suas 

circunstâncias (FREIRE, 1979).  

Ao colocar o educando no centro do processo ensino-aprendizagem, as metodologias 

ativas têm contribuído para o desenvolvendo o pensamento crítico, criatividade e reflexão, 

importantes para a formação de cidadãos reflexivos sobre suas práticas (SILVA et al., 2020). Nessa 

direção, devido à potencialidade de utilização de metodologias ativas em hortas escolares para a 

consolidação das EAN em escolas, buscou-se explorar dois métodos que podem ser aplicados 

como base de trabalho: a problematização e o portfólio reflexivo.  

A problematização tem a realidade social como ponto de partida e chegada, no processo 

de ação-reflexão-ação. A partir do Arco de Maguerez (BERBEL, 2012), dividido em cinco etapas 

operacionais sequenciais, parte-se de um recorte da realidade e que para ela retornam: (i) 

observação da realidade concreta; (ii) determinação de pontos chave; (iii) teorização; (iv) hipóteses 

de solução; (v) aplicação prática à realidade. Ao cumprir as etapas do arco de Maguerez com a 

metodologia da problematização, o educando avança em sua postura dialética de ação-reflexão-

ação, tendo sempre como ponto de partida e chegada a realidade social (BERBEL, 2012; 

VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 2015). As hortas escolares, como um instrumento prático de 

aprendizagem, permitem a exploração da alimentação como uma construção social, com 

articulação de saberes em desenvolvimento contínuo, em espiral, em um processo intra e 

interpessoal e de conteúdos socialmente elaborados, possibilitando a relação do homem com o 

mundo e de reflexão sobre sua realidade (VYGOTSKY, 1991); além de entender os determinantes 
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da alimentação no contexto da contemporaneidade e a complexidade das práticas alimentares de 

sua dimensão cultural (COELHO; BÓGUS, 2016).  

O portfólio reflexivo por ser um instrumento avaliativo, contínuo e dinâmico, incentiva a 

teorização da própria ação, desenvolvendo o pensamento crítico, a criatividade e a reflexão 

permanente durante o seu desenvolvimento, fazendo com que o educando participe ativamente de 

todo o processo ensino-aprendizagem. Ele também proporciona a interdisciplinaridade e a integração 

entre o aluno-professor durante o processo avaliativo, capacitando para a problematização da 

realidade e a realização de mudanças (SILVA; TANJI, 2008; OTRENTI et al., 2011).  
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5.3. AÇÕES DAS FAMÍLIAS PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL 

Para compreender os aspectos do ambiente familiar que envolvem a formação de hábitos 

alimentares no ambiente domiciliar, as crianças, adolescentes e seu familiares responsáveis pelo 

cuidado direto - mãe, pai, avó - foram questionados sobre a sua organização relacionadas à compra, 

ao preparo dos alimentos e às relações de comensalidade envolvidas nas refeições. A partir das 

narrativas, foram organizadas as categorias de compras de itens de alimentação, preferências 

alimentares, compra de alimentos prontos para o consumo, participação dos filhos na elaboração 

das refeições e comensalidade. 

5.3.1. COMPRAS DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO 

Para as compras de itens de alimentação, os principais determinantes da escolha dos mercados 

foram preço, praticidade de encontrar todos os produtos necessários em um só lugar ou a localização 

próxima à residência para compras pequenas. Percebeu-se também que a família organizava os 

recursos financeiros de acordo com as ofertas, indicando que o preço era determinante para a escolha 

de gêneros não essenciais e marcas, além de existir um esforço de se deslocar a vários locais de compra 

para garantir a qualidade dos alimentos. Em um estudo que buscou compreender como os custos com 

a compra de alimentos influenciavam as escolhas alimentares de pessoas de baixa renda, percebeu-se 

que a realização das compras estava vinculada ao recebimento do salário, mesmo que parcial, e que 

alguns itens deixavam de ser adquiridos em função do preço elevado do produto (DANIEL, 2020). 

Mesmo que o custo de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados 

seja menor do que o baseado em alimentos UP (BRASIL, 2014a), as pessoas tendem a interpretar os 

custos objetivos de maneiras subjetivas, ou seja, as decisões das compras realizadas são influenciadas 

por razões não econômicas, como conveniência e prazer (DANIEL, 2020).  

A exemplo da compra de carnes em açougues, as escolhas também estavam relacionadas 

a uma tentativa de encurtar a cadeia alimentar, buscando a procedência do alimento pelo contato 

direto com quem o manipula. Além disso, o relato de FAM4_A também revelou o hábito de 

frequentar locais de compra populares, como as feiras livres, devido ao maior acesso a frutas e 

vegetais frescos, ressaltando a importância do fácil acesso a feiras livres para a população 

estudada, prática recomendada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a).  

A maneira como as famílias se articulavam para ir às compras dependia do estilo parental, 

da organização da rotina de seus membros e da disponibilidade financeira. Haviam pais que 
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optavam por não levar seus filhos para evitar a compra de produtos não essenciais, como as 

guloseimas, e as que valorizavam a sua presença como uma oportunidade de educação financeira 

do lar, condizente com o estilo parental autoritativo. As atividades desempenhadas pelas crianças 

e adolescentes eram compatíveis com a faixa etária, aumentando a complexidade de suas ações 

com o aumento da idade.  

Eu prefiro deixar ela em casa, por que se não chega lá no mercado e ela vai pegando tudo. 

Aí eu só levo o que ela pede, por que se ela for junto, vai vendo mais coisa e querendo. 

Então ela fica em casa [...] Tem que trazer o que ela quer, Finni, Nutella, estas coisas. Eu 

compro tudo que ela pede, a avó é boa. (R4_GFPF1_A)  

O meu filho fala “Eu só vou se você comprar alguma coisa para mim”. (R5_GFPF1_A) 

Meu filho é bem participativo com a gente no mercado. Porque nós somos em 3, eu meu 

esposo e meu filho, então sempre acabo levando ele para que ele veja preços porque ele 

precisa saber o que é caro, se você economizar no açúcar, no papel higiênico, vai sobrar 

para a gente passear, eu tenho que estar falando isso. (P4_GFPF2_A) 

Os familiares que relataram ceder aos pedidos de compra de alimentos altamente palatáveis 

alinhavam-se ao entendimento de atender aos pedidos ocasionais e de consumo rápido, não sendo 

consideradas necessidades contínuas (DANIEL, 2020). Por outro lado, a opção dos pais de não 

incluírem seus filhos nas compras no supermercado para evitar pedidos que não serão atendidos pode 

ser um indicador de insegurança alimentar (SILVEIRA; HENN; GONÇALVES, 2019).  

Na perspectiva das crianças e adolescentes, as idas aos mercados e o consequente pedido de 

compra relacionaram-se ao forte simbolismo de alguns produtos alimentares específicos para a faixa 

etária, altamente influenciados pelo marketing de alimentos. Os alimentos in natura, especialmente as 

frutas, também foram apontados como preferenciais para compra e consumo de crianças.  

Minha mãe vai no mercado, só quer comprar verdura! verdura! verdura! vinte e quatro 

horas. Aí eu falo assim “mãe compra bolacha” aí ela fala “Não”! (E1_GFEF1_A) 

Quando a gente está no mercado minha mãe deixa eu comprar alguma coisa, só que ela 

não deixa comprar aqueles doces e eu também não quero comprar doce, eu gosto mais de 

comprar uma fruta, uma fruta que é muito diferente, tipo maçã verde, eu só comi uma 

vez, banana. (EF1T8_GFEF1M_B) 

Peço para comprar cenoura, batata, manga e uva. (EF1T2_GFEF1T_B) 

Estou procurando até mesmo para a gente, eu falo para ele. Eu já tirei muita coisinha dele, 

como bolacha recheada, antes eu comprava de 20, 25 pacotes, hoje eu não compro mais, 

no máximo na nossa compra é de 5 pacotes por mês. Então deu uma reduzida boa na 

bolacha. Aí eu compro agora aquelas rosquinhas e ele está comendo mais. São coisas que 

você vai procurando de adaptar, até mesmo a gente procurar, mas não tirar tudo de uma 

vez. (P4_GFPF2_A) 
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A gente leva uma lista de tudo o que precisa e lá mais coisas boas que alimenta, que é 

bom, do que coisas que não são saudáveis. O que é saudável é tipo... às vezes ele compra 

um salgadinho e divide para todo mundo ou um amendoimzinho, para a gente não ficar 

comendo doce toda vez. Aí eu falo assim: mas vô, sempre tem algum doce em casa. 

(E2_GTDF1_A) 

A narrativa da criança E2_GTDF1_A também mostrou que o consumo dessas guloseimas 

poderia acontecer ocasionalmente. Outro fator que chama a atenção é que algumas crianças tinham 

a autonomia de determinar sua própria lista de compras, característica de práticas parentais 

negligentes, situação em que os pais atendem os pedidos de seus filhos (HUGHES et al., 2007). 

Considerando o fato de que a oferta de alimentos UP é acompanhada de uma ampla estratégia de 

marketing, que envolve divulgação, desconto, promoção, brindes para a atrair os consumidores, 

especialmente crianças e adolescentes (BRASIL, 2014a), a sua associação com a suposta 

autonomia exigia a orientação adequada dos pais em ensinar seus filhos a fazer escolhas 

alimentares coerentes. Todavia, os discursos indicaram que muitos pais não faziam objeção de 

comprar os alimentos escolhidos pelos seus filhos, uma vez que estivessem juntos no mercado, 

indicando um hábito ou um combinado já estabelecido.  

5.3.2. PRÁTICAS ALIMENTARES  

As preferências alimentares relatadas a partir das narrativas relacionaram-se ao consumo 

de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos prontos para o consumo ou em pó e bebidas 

lácteas, também com forte simbolismo para os membros da família, de modo que alguns se 

posicionaram favoráveis e outros desfavoráveis a essas bebidas. 

Quando a gente sai para almoçar fora, toma refrigerante ou suco que a gente pede [...]. A 

gente compra aqueles sucos de caixinha ou faz aqueles tang mesmo. [...] Só entra 

refrigerante mesmo quando a gente vai fazer um churrasquinho em casa, a gente compra 

e acaba sobrando [...]. (FAM1_A) 

[...] tem os alimentos deles que é iogurte, danone, estas coisinhas básicas, fora a mulher 

que passa na porta de casa e deixa Yakult .... aí tem as bolachas que eles gostam de comer. 

(FAM3_A) 

Bebidas assim, é suco, refri, às vezes se eu vou na feira eu gosto muito de comprar goiaba, 

suco de limão para fazer suco. Às vezes compra aquele [suco de] saquinho (FAM2_A) 

Meu pai nunca leva refrigerante para casa, porque ele sabe que faz mal, ele traz suco para 

mim. (2EF2_GFEF2_B) 

O relato de FAM1_A destacou o consumo de refrigerantes como parte integrante de 

eventos familiares, características das relações de comensalidade estabelecidas, mas as 
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famílias buscavam diversificar as bebidas servidas. O esforço em agradar o paladar das 

crianças, sinalizando a relação com o prazer de comer, como parte das relações de 

comensalidade também foi citado.  

Uma coisa que não pode faltar é a mortadela, ele já vai direto para a fila pedir. Ele só 

pergunta para mim “quanto é que é para pedir?” [...] Quando tem ele come todos os dias, 

se deixar ele come as 200g de uma só vez. (FAM5_A) 

A pluralidade que envolvia a organização das famílias quanto aos cuidados parentais, 

ligados especialmente à rotina de trabalho dos cuidadores principais, refletiu na divisão das tarefas 

culinárias de preparo e consumo das refeições. Pelos relatos dos atores sociais entrevistados, o 

preparo do almoço, enquanto refeição principal do dia, envolvia as mães, pais, adolescentes - como 

uma prática das meninas - e empregada doméstica, além da situação de não haver ninguém 

disponível para cozinhar durante a semana.  

2EF4: Quando eu saio de casa a minha mãe já está fazendo o almoço, minha mãe fica em 

casa comigo. [...] Eu ajudo a minha mãe fazer comida.  

2EF7: [...] O meu pai sai às 6 horas para ir trabalhar e volta às 6 horas da tarde, então eu 

fico sozinha, mas o meu pai à noite ele faz comida, aí eu esquento. Mas quando não tem 

nada assim eu faço comida às vezes quando eu não tenho nada, meu pai sempre deixa 

alguma coisa na geladeira, caso eu precise.  

2EF6: Eu faço o almoço, e às vezes eu faço o jantar para os meus pais.  

2EF5: A maior parte das vezes eu não estou com a minha mãe, eu fico com a empregada. 

Então eu não fico com ela, mas quando eu estou com a minha mãe e eu chego de dia eu 

fico ajudando ela a limpar a casa e a cozinhar. (GFEF2_B) 

Aos finais de semana, para os pais que tinham a possibilidade de partilhar os cuidados, a 

elaboração da refeição ficava sob a responsabilidade do cuidador que não cozinhava nos demais 

dias. Esse cenário foi identificado em uma família cuja mãe trabalhava fora e distante de casa e o 

pai tinha flexibilidade em conciliar o trabalho com o preparo das refeições durante a semana.  

[...] Eu já faço a marmita da minha esposa e a dele, aí já fica pronto já. [...] No domingo 

quem faz é a minha esposa, [..] eu falo para ela ‘durante a semana eu faço e final de 

semana você me surpreende’. [...] ou se ela tem que dar uma faxina maior na casa, a gente 

faz uma coisa mais simples mesmo e está tudo certo. (FAM1_A) 

Além da divisão das atribuições citada, o discurso de acima apontou a mudança da rotina 

alimentar aos sábados, dia das famílias se dedicarem aos cuidados diretos com a casa, 

abastecimento de insumos, que se somavam ao cansaço acumulado ao longo da semana, lazer e a 

descontração em rituais de encontro familiar, independentemente da situação econômica familiar 

(DIEZ-GARCIA, 1997). Esses dados mostraram que a inserção da mulher no mercado de trabalho 

alterou a organização das famílias quanto ao preparo das refeições e incluiu o outro cuidador, no 
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caso o pai, nos dias em que aquela saía para trabalhar, ao mesmo tempo em que a responsabilidade 

voltava a recair sobre a figura materna nos dias em que ela estava em casa. A alternância de 

responsabilidade pelo cuidado com a alimentação não foi observada nos lares em que a mulher 

cozinhava durante a semana, a obrigação era mantida aos sábados e domingos.  

Nesse cenário, a compra de comidas prontas em restaurantes ou serviço de entregas 

(delivery) foi apontada como uma opção durante a semana para as famílias que tinham dificuldade 

de se organizar para preparar as refeições. 

[...] o resto da semana, na segunda e na terça e sexta-feira o meu pai me busca e a gente 

vai comer tipo alguma coisa em casa, porque lá onde vou nem tem fogão, nem nada, tem 

a panela elétrica só porque a casa é bem pequena [...]. De sexta-feira eu volto para casa e 

minha mãe prepara o almoço. (2EF5_GFEF2_B) 

[...] Como está muito calor esses dias, a gente nunca janta muita comida tipo arroz, feijão 

sei lá. Geralmente a gente compra pizza de forno, ou açaí, ou alguma coisa assim que não 

necessariamente é uma janta, é só algo para comer antes de dormir. (2EF6_GFEF2_B) 

O relato de 2EF6_GFEF2_B também sinalizou que os lanches, característicos do final de 

semana, como pizza, esfiha, hambúrguer, eram usados como opções durante a semana pela família. 

Nas observações feitas na escola e pelos relatos de alguns estudantes, esses alimentos eram usados 

como opções para ser consumido também no ambiente escolar em substituição a refeição servida.  

Nos finais de semana, as famílias dedicavam-se tanto ao preparo de refeições mais 

elaboradas, dando espaço a comidas de sua preferência, como também valorizavam os passeios 

recreativos para restaurantes ou as compras de comidas prontas, sempre vinculadas à cultura 

familiar, com valor social agregado. Os motivos que justificaram o preparo ou consumo dessas 

refeições especiais relacionavam-se à descontração, comemoração, partilha e descanso. Para que 

isso acontecesse, a organização financeira das famílias foi indicada como determinante para sua 

frequência e para o valor das comidas compradas. 

No final de semana a alimentação segue o mesmo ritmo, eu não costumo colocar muito 

na alimentação essas coisas que eu falo que é supérfluo, eu falo “não alimenta, é só de 

vez em quando”. Uma vez por mês [...] uma pizza, uma esfiha [...]. Meus filhos não 

reclamam porque como já é uma rotina, desde pequeno vem seguindo assim [...]. Porque 

assim, você comprar uma pizza, você vai comer todo fim de semana, é quarenta reais. Eu 

falo “a gente pode economizar também e guardar para ir fazer um piquenique fora, a gente 

pode dar um passeio e comer outras coisas mais legais”. [...] ou vai no shopping aí eu 

libero Mc Donald´s, mas é muito raro. (FAM4_A) 

Um estudo que buscou compreender as representações sociais da alimentação saudável para 

as famílias e crianças em idade escolar de classe socioeconômica de média a baixa, verificou que as 
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refeições de final de semana estavam vinculadas a contextos relacionais significativos e expressavam 

uma maneira de enfrentar o cotidiano de limitações, como o tempo e o dinheiro, além das prescrições 

sociais de uma vida saudável. Nesse sentido, alguns alimentos, considerados como ruins para a saúde, 

buscavam satisfazer desejos, alcançar a liberdade junto a comida (SILVEIRA; HENN; 

GONÇALVES, 2019). As preparações tradicionais, como churrascos, eram oferecidas às famílias com 

certo orgulho e o excesso de comida inerentes dos encontros fazia parte de uma identificação cultural 

que se sobrepunha ao discurso de cuidados com a saúde (SILVEIRA; HENN; GONÇALVES, 2019).  

5.3.3. PARTICIPAÇÃO DOS FILHOS NA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES 

A participação dos filhos na elaboração das refeições dividiu-se entre os que incentivavam 

a participação em atividades culinárias e da cozinha e os que preferiam não envolver os filhos para 

não se desgastar. Entre os que permitiam, o estímulo era feito com o desenvolvimento de tarefas 

compatíveis com as habilidades inerentes da idade, iniciando pelas tarefas mais simples como 

secar a louça, colocar a mesa, preparar suco, para depois aumentar a complexidade, como lavar a 

louça e alimentos, cortar alimentos e, por fim, cozer os alimentos no fogão.  

Quando tem churrasco eu ajudo a botar as carnes nos espetinhos, às vezes eu ponho molho 

de alhinho num bife. Eu gosto de fazer essas coisas. (GTDF1_A) 

Às vezes ele fala que vai lavar o copo, lava, larga tudo, mas ele lava, tem que deixar. Se 

às vezes ele quer ajudar, ele quer fazer, só na parte do fogão eu falo para ele ‘aqui você é 

muito pequeno, ainda não. [...] Ou então ele enxuga e vai guardando as coisas. (FAM5_A) 

As crianças participam porque aí ela [mãe] chama. Um lava, outro guarda, até a 

pequeninha está participando também. [...]. Eu acho importante porque não é que é 

menino que não vai lavar a louça, não é porque é menino que também não vai no quintal, 

varrer e tirar o coco do cachorro. (FAM4_A) 

Eu faço o almoço, e às vezes eu faço o jantar para os meus pais. (2EF6_GFEF2_B) 

Em casa, minha filha é muito ativa na cozinha, ela gosta de cozinhar. Pelo fato dela ser 

vegetariana [...], às vezes ela está estudando, ela desce, pega abobrinha, champignon, 

mistura com não sei o que, põe curry [...]. (GFPCHAS_B) 

Procuro respeitar o espaço dele dentro dos horários que a gente estabeleceu [...]. Não cobro 

muito até para não ter um desgaste mental. Essa é a forma que eu pré-estabeleço para ele. 

(P1_GFPF2_A) 

Eu só não deixo o meu filho mexer na cozinha porque quando eu estou mexendo não 

gosto que ninguém ponha a mão e nem para lavar a louça, eu mesmo arrumo. 

(P4_GFPF2_A) 
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Esses relatos ressaltaram que alguns atores sociais entendiam que as atividades culinárias 

e domésticas deveriam ser desempenhadas pelas crianças e adolescentes dos dois gêneros, no 

sentido de promoção da igualdade. Por outro lado, as narrativas de P1_GFPF2_A e P4_GFPF2_A 

referiam-se a dois meninos. Mesmo que não tenha sido explícito, a sua isenção para realizar as 

atividades que envolviam o preparo das refeições pode estar relacionadas à diferença que é dada 

ao gênero masculino na participação das atividades domésticas. Para as famílias que tinham filhos 

de ambos os gêneros, foi declarado que eles participavam igualmente, excluindo qualquer tipo de 

favorecimento de gênero. Conforme indica o Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014a), o compartilhamento das responsabilidades domésticas, incluindo o preparo das 

refeições, é essencial para que a carga de trabalho não pese de modo desproporcional sobre um 

dos membros da família.  

De qualquer maneira, os resultados mostraram que as famílias podem ser indicadas com 

grande potencial para o desenvolvimento das habilidades culinárias e despertar o interesse para o 

autocuidado de seus filhos. O envolvimento de crianças e adolescentes com as atividades que 

envolvem o preparo das refeições propicia o conhecimento de novos alimentos e formas de os preparar, 

além da oportunidade de refletir sobre a sua origem e como são produzidos (BRASIL, 2014a). À 

medida em que as pessoas crescem e passam a ser responsáveis pelo preparo de sua própria refeição, 

elas assumem o protagonismo de sua alimentação, com a possibilidade de fazer escolhas mais 

saudáveis, por saber escolher e preparar os alimentos. Assim, a participação de toda a família nas 

atividades de planejar, adquirir, preparar e servir os alimentos e cuidar da limpeza dos utensílios 

utilizados propicia momentos adicionais de convívio, importantes para a aquisição de bons hábitos de 

alimentação e valorização do compartilhamento de responsabilidades (BRASIL, 2014a). O 

encorajamento da participação nas atividades culinárias de crianças e adolescentes deve ser 

reconhecido e incentivado pelos pais, para despertar o interesse em desenvolver as competências 

relacionadas ao preparo das refeições, assumindo a responsabilidade coletiva, enquanto membro da 

família, e o desenvolvimento do autocuidado com sua própria alimentação.  

Algumas orientações e atitudes pontuais dos pais, citados nas entrevistas, ao longo do 

tempo podem contribuir para o aprendizado e formação de hábitos alimentares saudáveis.  

Em casa a minha mãe sempre deixa alguma coisa saudável no prato, alguma coisa que 

gosta. Hoje eu comi carne moída, arroz, feijão e alguma besteirinha... linguiça. 

(EF1T8_GFEF1T_B) 
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O meu estava acostumado a colocar 5 colheres de Nescau e eu falei que não tem necessidade 

disso, dois já está bom para mexer no leite. Então tudo é de costume e você vai acostumando 

para ir se adequando e eu tenho que prepará-lo para fora. (P4_GFPF2_A) 

[...] Quando eu cheguei na casa já tinha banana e pé de manga e jabuticaba, tinha o pé de 

goiaba [mas foi preciso retirar devido à sujeira]. [...]de vez em quando eu planto cebola, 

coentro, tomate porque tem muito espaço [...]. Eu e as crianças que cuidamos [...]. (FAM4_A) 

Esses resultados mostraram que as relações entre pais e filhos podem incentivar a reflexão 

de práticas alimentares habituais que (des)favorecem a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

As situações cotidianas relacionadas à alimentação que se estabelecem entre os membros das 

famílias abrigam muitas oportunidades de diálogo e trocas importantes para a construção dos 

hábitos alimentares.  

O estabelecimento de uma rotina alimentar estruturada e que incentive a adoção de 

práticas alimentares adequadas tende a ser mais favorável ao desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis, do que aquelas controladoras ou proibitivas, pois levam as crianças a 

negligenciar os sinais internos de fome e saciedade e serem mais responsivas a sinais externos, 

contribuindo para o desenvolvimento de excesso de peso futuro (MAIS et al., 2017). Nesse sentido, 

a horta doméstica foi um caminho para fortalecer os laços familiares e uma oportunidade de os 

filhos aprenderem a manusear a terra, plantando e cuidando do seu próprio alimento. 

5.3.4. RELAÇÕES DE COMENSALIDADE NO DOMICÍLIO  

As relações de comensalidade estabelecidas durante as refeições entre os membros das 

famílias foram influenciadas pela maneira como as pessoas se organizavam ao longo da semana e 

estavam vinculadas às rotinas de trabalho e estudo. Havia famílias que conseguiam manter a 

prática de comer juntos ao menos em uma refeição do dia, enquanto outras precisavam se limitar 

para os finais de semana. Esse cenário criou uma diversidade de configurações dos que comiam 

acompanhados ou sozinhos; na mesa da cozinha ou da sala, no sofá, no chão ou na cama do quarto. 

As crianças e adolescentes relataram gostar de comer sozinhos, quando dispunham de televisão ou 

celular para se distraírem, enquanto os pais tinham consciência de que esses aparelhos dispersavam 

seus filhos durante as refeições.  

A gente [avó e netos] comia junto, agora não. Um fica na cozinha, o outro fica na sala. 

Eu brigo com as crianças, peço para desligar o celular, porque às vezes está comendo... 

‘é hora de comer’. Mesmo na sala, não está nem prestando atenção na televisão, mas é 

hora de comer. Às vezes até percebo que ela [filha que cozinha] está de bom humor e as 

crianças também, aí comemos na cozinha [na mesa] [...]. (FAM6_A) 
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E2: Eu como sozinho no meu quarto. 

E3: Às vezes comemos juntos quando pedimos alguma coisa diferente para comer. 

E1: A gente come juntos, só não o meu pai por que as vezes está trabalhando. 

E4: Comemos todo mundo junto na mesa, às vezes nos finais de semana comemos na sala 

quando vamos assistir alguma coisa. 

E5: Como sozinha, apenas nos finais de semana comemos juntos. 

E2: Às vezes decidimos juntos o que vamos comer. 

E3: Quase nunca conversamos sobre alimentação. (GFEF2_A) 

R1: Em casa é mais na sala. A gente não tem a mesa, então chega a hora do jantar a gente 

come na sala mesmo ou eu ou o pai dela. É mais na mesa na casa da avó, minha filha faz 

aquela festa. Eu até percebo que ela sente bastante falta. Na casa da avó dela tem aquela 

mesona, ela ajuda a avó pôr a mesa. É uma vez ou outra que a gente come lá.  

R3: Não tem mesa. Na minha casa só tem cozinha e banheiro. Aí tem duas banquetas, ele 

arruma a “mesa” [uma bancada]. O meu filho e eu jantamos juntos.  

R5: Em casa de semana a gente come na sala, porque eu não tenho mesa, não curto mesa. 

De final de semana cada um come num lugar. Um come no quarto, outro na sala, outro 

na cozinha. (GFPF1_A) 

Dentre as famílias que não se sentavam à mesa para fazer a refeição, foram identificadas as 

que não dispunham de mesa em sua residência. Pelos relatos, isso estava relacionado ao hábito 

familiar ou a residências muito pequenas, para esse caso havia uma bancada na cozinha para fazer a 

refeição. Ainda que o Guia alimentar para a população brasileira reforce a importância de se comer 

em locais limpos, confortáveis e tranquilos, que favoreçam o comer com atenção plena, retirando 

estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos (BRASIL, 2014a) é preciso refletir 

sobre as singularidades de cada família, que trazem implicações importantes para as suas relações 

de comensalidade. As diferentes configurações para o ato de comer revelaram o quão é comum 

crianças e adolescentes comerem sozinhos, em ambientes que favoreciam a distração, com estímulos 

que se somavam e interferiam negativamente na formação de hábitos alimentares adequados. O 

enfraquecimento de rituais relacionados ao comportamento alimentar pode facilitar mudanças nos 

padrões alimentares pelo esvaziamento das rotinas mais estruturadas de alimentação, especialmente 

durante a semana, onde a televisão centralizava a atenção e a sua programação é que fazia companhia 

para os comensais (DIEZ-GARCIA, 1997). A facilidade de acesso individual dos aparelhos 

eletrônicos tipo smartphone do final da segunda década do século XXI, quando a pesquisa foi 

realizada, pode ser apontada como elemento que acentuou esse cenário do comer na companhia de 

uma programação personalizada, devido a possibilidade de se escolher o conteúdo que será acessado, 

incorporando novos elementos ao contexto da exposição à publicidade infanto-juvenil.  

Mesmo considerando a dificuldade cada vez maior dos pais estarem presentes nas 

principais refeições de seus filhos, a sua ausência em uma dessas refeições por dia da semana reduziu 

a possibilidade de práticas orientativas que estimulam a alimentação saudável, levando ao menor 
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consumo de frutas e vegetais e maior risco à obesidade infantil (MAIS et al., 2017). Nessa direção, 

deve-se privilegiar, sempre que possível, o comer em companhia, como parte natural da vida social, 

com momentos para cultivar e fortalecer os laços entre pessoas que se gostam (BRASIL, 2014a).  

Nesse sentido, aos finais de semana percebeu-se um esforço em reunir a família para a 

realização das refeições, reconhecendo o valor da comensalidade em volta da mesa.  

Na minha casa durante a semana a gente não consegue comer junto, porque a minha mãe 

fica com os meus dois filhos e às vezes eu e o meu marido chegamos bem tarde. [...] No 

domingo, eu faço questão de no almoço, a gente sentar e comer, porque eles gostam muito 

de comer na mesa. [...] (R6_GFPF1_A) 

Mesmo com todas as dificuldades vivenciadas rotineiramente é possível perceber que os 

pais preservavam as relações de proximidade com os membros da família. Ao contrário dos dias 

de semana, o domingo diferencia-se por ter o almoço ritualizado, caracterizando o encontro 

familiar em torno da mesa (DIEZ-GARCIA, 1997), com oportunidade para o aprendizado em 

torno do alimento e às relações dialógicas entre os membros das famílias. 

Tem que comer de tudo. Está na mesa tem que comer. Jiló, estas coisas assim que nem eu 

como, nem tento forçar, mas eu tento fazer ela provar, tem que provar para ver se vai gostar 

ou não. Geralmente está na mesa tem que provar. (R1_GFPF1_A) 

Em contrapartida, devido a elementos da cultura e tradição das famílias, o silêncio durante 

a refeição era privilegiado. A religiosidade foi outro significado atribuído à refeição em torno da 

mesa, com a conotação de um momento sagrado. 

A gente come na mesa, hora da comida. [...] Senta cada um no seu lugar. [...] a gente 

agradece pelo alimento, porque como a gente aprendeu dentro da nossa caminhada, nós 

entramos no salmo 128 [conhecido por ser o Salmo da família, mostra que a verdadeira 

felicidade vem do trabalho honesto e da convivência harmoniosa de seus membros], que 

é em volta da mesa que às vezes nós conversamos, é em volta da mesa que às vezes nós 

perguntamos, é em volta da mesa que às vezes nós contamos como foi o nosso dia, o que 

que aconteceu na escola [...]. (FAM2_A) 

A gente gosta muito dessa parte, que a gente fala que no horário das refeições é um horário 

sagrado, é tanto que na hora que a gente está almoçando, a gente não conversa muito, 

porque já é da tradição da minha mãe, quando ela preparava tudo, era bastante filhos e 

ela fazia o prato [...]. Depois da comida aí sim, terminava na mesa e ficava todo mundo 

conversando e eu sigo isso. [...] às vezes eu interrompo ele [marido] “deixa a gente comer, 

depois você fala, come sossegado, tranquilo”. (FAM4_A) 

Por fim, mesmo que a condição de insegurança alimentar tenha sido revelada por apenas 

um familiar durante a entrevista individual, pode-se perceber que a fragilidade da família no 

contexto social e econômico interferiu na organização no cuidado com a alimentação familiar.  
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As meninas as vezes toma café, às vezes vem sem nada, como hoje. A minha neta não 

quis comer; já levantou meio tarde também, às vezes vem sem nada. [...] A mais nova que 

às vezes fala “Estou com fome, mãe!” “Ah, não tem nada para comer, não tem nada”. Às 

vezes ficam dependendo de mim [neste momento a entrevistada se emocionou e chorou, 

pedindo desculpas]. (FAM6_A) 

Para esse contexto social específico, pelo relato feito na entrevista individual a avó 

assumia o papel de cuidadora principal e disponibilizava a sua renda para manutenção da casa - 

contas de consumo e compras no mercado. As crianças, vulneráveis à relação parental, recorriam 

à avó para atender as suas necessidades físicas e psicológicas. Todavia, a sua deficiência visual 

progressiva estava impedindo de sair sozinha para fazer compras e especialmente de cozinhar, 

instalando a situação de insegurança alimentar.  

Como conclusão do cenário familiar para as escolhas alimentares e cuidados com a 

alimentação, apesar do número restrito de familiares entrevistados, pode-se pontuar diferentes 

realidades sociais, econômicas e culturais resultantes de sistemas alimentares complexos, além das 

relações e práticas parentais que interferiram no cotidiano alimentar das crianças e adolescentes. 

De maneira geral, a organização das compras de alimentos permitia que os responsáveis 

atendessem aos pedidos de alimentos com valor simbólico de seus filhos, mesmo frente a restrições 

socioeconômicas. Para as relações parentais estabelecidas havia o incentivo para o 

desenvolvimento de habilidades domésticas, onde as atividades culinárias estavam incluídas. 

Além disso, mesmo que as atividades cotidianas dificultassem as relações de comensalidade 

estabelecidas durante as refeições, havia a compreensão de sua importância, embora muitos a 

negligenciassem, permitindo que os aparelhos eletrônicos fossem considerados como companhias.  

5.3.5. COMO A ESCOLA ENXERGA O CONTEXTO FAMILIAR 

Os resultados apresentados mostraram que no cenário familiar os cuidados com a alimentação 

foram influenciados por fatores vivenciados pela sociedade contemporânea, como o trabalho parental 

e a sua dificuldade de conciliar com as atividades domésticas, diferentes composição e organização 

familiares, valorização dos alimentos com forte representação social, além dos fatores culturais, 

sociais, econômicos expostos pelos atores sociais. Mesmo considerando o viés de que as narrativas 

dos familiares entrevistados individualmente refletiam apenas uma pequena parte da realidade, o seu 

conteúdo revelou a existência do cuidado parental na alimentação de seus filhos frente às adversidades 

vivenciadas, que se encontram dentro e fora do domínio individual e familiar.  
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Na perspectiva de alguns atores sociais da escola, como gestores, professores, 

nutricionistas, funcionários da limpeza, ATE, entendia-se que as famílias não conseguiam cumprir 

o seu papel de EAN junto às crianças e adolescentes. Considerando a dificuldade em se avançar 

em algumas discussões de alimentação na escola, os atores sociais procuravam identificar quais 

motivos interferiam na construção dos hábitos alimentares saudáveis de seus estudantes e, 

obviamente, a família tinha a sua importante participação reconhecida. Todavia, havia uma 

dificuldade de a escola ver o esforço da família, desconsiderando o complexo contexto a que 

estavam expostos, julgando seus alcances e valores, em uma perspectiva pouco construtiva.  

E tem lugar que a gente percebe muito assim, a pessoa nunca viu, em casa muito menos 

porque já é uma cultura da família, e aqui a gente tenta, mas não vai! Não vai porque ele 

vai experimentar aqui, e não vai ter incentivo nem do professor, nem em casa. [...] Para 

que ele vai provar uma coisa que ele não vai ter a continuidade em casa e não tem ninguém 

aqui para incentivar ele a comer, a experimentar. Então é isso que eu acho mais difícil em 

EMEF. (NUTR_B) 

Só que tem pais que ainda não tem essa consciência da alimentação saudável. O que eles 

fazem? Permitem que a criança traga esse monte de salgadinho. A gente vê por aí o 

saquinho de salgadinhos abandonados pela escola, latinhas de refrigerante, tudo, você vê 

que a criança ainda sai para fora e não compreende a importância da alimentação da 

escola, mas de casa mesmo, ela vem de casa sem essa consciência da alimentação 

saudável. (PRO6F2_B) 

Quando NUTR_B assumiu que a escola buscava cumprir o seu papel na EAN e não tinha 

êxito, ela atribuiu todo o insucesso às famílias, eximindo a responsabilidade da escola em buscar 

os caminhos não convencionais já apontados na seção anterior. A exemplo da escola B, que não 

proibia no envio de lanches, mas também não mantinha o diálogo desse tema com as famílias, a 

situação de elevado consumo de todos os tipos de alimentos dentro da escola era responsabilidade 

de todos da comunidade escolar, e não apenas das famílias. A culpabilização das famílias, sem 

compreender as suas disputas e sem dialogar coletivamente sobre o assunto, certamente não é a 

maneira mais adequada para avançar na integração de ações entre escola e família para a promoção 

da alimentação adequada. Todavia, quando famílias e escolas desenvolvem um trabalho 

colaborativo, complementando as necessidades umas das outras, gera-se um suporte com 

oportunidades semelhantes às vivenciadas na escola (PAIK et al., 2019). Os modelos 

socioecológicos podem auxiliar a compreensão da relação recíproca existente entre indivíduo, 

família, escola, comunidade, sociedade e cultura, de modo que as ações devem ser contínuas e 

recíprocas, integrando os vários níveis do modelo (STORY et al., 2008; INMAN et al., 2011).  
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A falta de informação e as exigências contemporâneas das famílias já comentadas - 

chamadas por um dos respondentes de ‘desorganização das famílias’ - também foram apontadas 

como obstáculos do cuidado parental para com a alimentação de seus filhos, no preparo das 

refeições, organização de horários de alimentação, com consequente consumo de alimentos 

ultraprocessados de fácil preparo em substituição às refeições de casa e da escola.  

Eu acho que a família tem noção. O que mais a gente vê é criança que fala aquilo que 

come, bolacha, miojo, tem criança que só come pão de manhã e vem para escola. Por 

conta da situação da família, têm as mais carentes, também pela falta de informação, que 

a alimentação tem tudo a ver com aprendizagem. Se essa criança não está bem alimentada, 

ela não vai aprender. (PRO3F1_A) 

Porque tem criança que vem sem almoço, tem mãe que sai de madrugada para ir trabalhar 

e deixa a comida lá e dormindo, a criança acorda 11h55, 12h20, ela vai comer? Ela nem 

esquenta, ela veste a roupa e vem para a escola, chega aqui ela passa mal, ela tem quase 

um desmaio, porque ela vem sem alimentação. (PRO6F2_B) 

Você comeu em casa?’ “Não”. Quer dizer, a primeira refeição do dia é o salgadinho de 

chulé. Então, assim, é preocupante, mas as famílias também, com relação a isso as 

porcarias que eles comem, não se importam. (PRO7F2_A) 

É difícil julgar a família porque nem da escola a gente não vê isso direito. [...] E às vezes 

tendo acesso a alguns deles [pais] eu percebo que o filho tem mais conhecimento do que 

o pai e a mãe. Eu percebo em algumas reuniões a mãe muito simples no falar, muito 

limitada e o filho muito mais avançado em muitas coisas e eles as vezes não tem muita 

paciência. Eu não sei se a família consegue ser firme nessa questão alimentar. [...] Acho 

que tem vários fatores, tanto às vezes uma organização que acaba não acontecendo em 

casa, quanto às vezes a falta do adulto para se responsabilizar em casa junto, algumas 

famílias por dificuldades também, que aí as refeições da escola são as principais refeições 

daquela família [...]. Às vezes a falta de preocupação com uma alimentação adequada 

acho que também existe. (GEST2_B) 

Ao colocar a alimentação escolar para os que não conseguiam comer em casa, pelos 

diferentes motivos atribuídos, a narrativa de GEST2_B acima destacou o valor social da 

alimentação escolar, de caráter assistencialista, em detrimento do direito à alimentação. Houve 

também uma confusão entre escolarização e acesso à informação, de modo que aquela seria 

determinante para a prática de uma alimentação adequada e saudável. Em contrapartida, o maior 

acesso à informação pode ser um caminho interessante para construir hábitos saudáveis, mas não 

se pode afirmar que ele seja determinante.  

A influência dos hábitos alimentares das famílias trazia para o cotidiano das escolas as 

diferentes relações que cada criança e adolescente tinha com a comida e o ato de comer e, muitas 

vezes não se alinhavam à proposta de alimentação, influenciando no direcionamento das escolas. 
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Eu acho que o hábito alimentar que a criança traz de casa é muito determinante no dia a dia. 

[...] Mas tem famílias que mandam lanches, tem criança que almoça em casa, tem criança que 

almoça duas vezes, então eu vejo que tem muito, que os hábitos alimentares a criança, a família 

e a escola precisam estar muito alinhadas, se não a família ganha. (PRO3F1_B) (itálico nosso) 

Existe muita coisa que facilita a alimentação das famílias, se você mexe com essa organização, 

isso incomoda muito, sabia? Uma mãe que está acostumada a dar salsicha todos os dias para 

o seu filho porque é fácil, aí vem na escola e a criança começa a escutar o que ela escuta aqui, 

já começa a dificultar. Não identifiquei nada prático, mas eu já vi criança que fica bem 

incomodada quando fala da salsicha. [...] porque você fazer uma mudança na família, nos 

hábitos familiares, é mais difícil. As famílias trazem esse assunto o tempo todo, mas não é 

suficiente. [...] A gente tem aqui no entorno que vende essas porcarias para as crianças. A 

família dá o dinheiro para a criança comprar sem nenhuma reflexão. (GEST1_B) 

O que me pega assim e a questão do hábito deles, que eu acho que vai além da escola, que 

para eles comida boa é arroz feijão, salsicha [...]. Que o pai come isso e o filho também [...]. 

Eu acho que talvez a gente almoçando com eles seja uma possibilidade. O trabalho dos pais 

que tem que ser mudado em casa, tem aluno que não em mais o hábito de sentar e comer na 

mesa. O índice de aluno que tem colesterol alto e problema de diabete, e isso é o que 

alimentação, eles ficam tarde inteira sem ninguém em casa e o que eles comem, tranqueira, 

bolacha, que é mais prático. (PRO6F2_A) 

Mesmo que a pretensão da escola não tenha sido promover mudança de hábitos 

alimentares, como apontou PRO3F1_B, ao dizer que a ‘família ganha’ revelou-se uma certa 

rivalidade, dando o sentido de que as famílias não estavam no mesmo caminho percorrido pela 

escola. Ao lidar com a confluência dos diferentes hábitos alimentares, havia a oportunidade de 

discussão para incorporar novos elementos, como acontecia com a alimentação servida pela escola. 

O habitus conforma e orienta a ação, não por obediência a regras socialmente dadas, mas pela 

interiorização ou incorporação dos princípios e valores que são produtos das relações sociais 

(PACHECO, 2008). Assim como o habitus adquirido através da inculcação12 familiar é condição 

primordial para a estruturação das experiências escolares, o habitus transformado pela ação escolar 

constitui princípio de estruturação de todas as experiências anteriores, desde a recepção das 

mensagens produzidas pela indústria cultural até as experiências profissionais (MICELI, 2007).  

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os hábitos são estruturados, são também 

estruturantes das ações que estão por vir (BOURDIEU, 1989), dando sentido para que escola e 

famílias sigam na mesma direção de incentivar a alimentação adequada e saudável como estratégia 

de promoção da saúde nos ambientes escolar e familiar. O esforço compartilhado da comunidade 

escolar dá sentido às ações de EAN desenvolvidas nas escolas, ao mesmo tempo que as famílias 

precisam desempenhar o seu papel consciente e reflexivamente.  

                                                           
12 Inculcação: Impor-se como vantajoso ou indispensável 
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Neste cenário de ação conjunta escola-família, o reconhecimento do poder de influência 

da indústria de alimentos ditando normas sociais para além do contexto individual e social é 

importante para que as estratégias e ações de EAN proporcionem a reflexão e o apoderamento dos 

envolvidos no estabelecimento de seus hábitos alimentares.  

[...] Haja vista na casa da gente, como que os filhos seduzem a gente também, né? Às 

vezes para não ter problema, você fala ‘o que você quer comer?’ Sabendo que aquilo não 

é tão saudável, você opta por fazer uma coisa que é mais fácil, mais rápida e que ele vai 

comer. Então eu acho que essa é a discussão com as famílias, que hoje a maioria das 

mulheres trabalha fora. Então eu acho que a gente está nesse lugar da realidade, que 

mesmo que a gente queira uma coisa muito diferente... (GEST1_B) 

Mais do que o tempo gasto no preparo de lanches caseiros, é preciso considerar a 

dificuldade de negociar as diferentes dimensões das práticas alimentares na busca por uma vida 

saudável (SILVEIRA; HENN; GONÇALVES, 2019). As mesmas autoras indicam que os impasses 

e até a culpa pela preferência e consumo de alimentos “não-saudáveis” marcavam as representações 

sociais de pais e crianças, indicando transmissão dessas significações e do seu caráter moral.  

Indo ao encontro das exigências parentais contemporâneas, a narrativa a seguir fez uma 

reflexão sobre a estrutura social existente no município no sentido de valorizar o acesso à educação 

integral de crianças e adolescentes para o desenvolvimento humano e a formação de cidadãos 

críticos e autônomos.  

[...] É muito difícil você dar conta da refeição, você dar conta de casa, você dar conta de 

trabalho... Então precisa de uma estrutura social que seja muito mais acolhedora do que 

a gente tem hoje em São Paulo. Talvez nessa percepção tenha relaxado a nossa cobrança 

em relação às famílias. E as crianças são espertas, elas são receptivas, são abertas, a gente 

tem que colocar desafio para essa criançada, oferecer o que a gente tem de melhor. [...] A 

família que tem mais dinheiro ela tem muito mais oportunidade e se a gente não consegue, 

como a gente vai resolver em diminuir as desigualdades se essa lógica é tão imperativa, 

então isso me revolta. (PRO3F1_B) 

Por fim, o reconhecimento do valor das famílias em atuar como parceiras da escola é 

importante para mudar o paradigma e estigma existente de que elas atuam no sentido oposto ao da 

escola.  

A direção nos fala que a comunidade é muito conservadora, muito retrógrada e eu acreditei 

por um tempo, [...] mas quando a gente teve contato com esta comunidade a experiência foi 

ao contrário. [...] o ponto é que não participa. E eu não sei porque não participa, quem 

participa são os pais de dois, três alunos que fazem parte do conselho e são figuras que tem 

muita força na escola, o que a gestão usa para pressionar os professores, mas a gente não 

sabe o nome, é sempre “Tem pai que ...” que pais? [...] (PRO8F2_A) 
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A narrativa de PRO8F2_A somou-se à discussão dessa seção que mostrou as diferentes 

ações da escola, seus avanços e dificuldades em discutir a EAN para as diferentes faixas etárias, a 

maneira como os atores sociais da escola percebem as famílias e como essas se organizam para 

construir os hábitos alimentares de seus filhos. A intersecção dos diferentes níveis de influência 

sobre o que as pessoas comem e que estão ao alcance das escolas e das famílias podem ser pensados 

e articulados conjuntamente para contribuir com a formação de hábitos alimentares alinhados a 

alimentação adequada e saudável. As potencialidades e os obstáculos vivenciados pela 

comunidade escolar relacionados a este tema serão apresentados na próxima seção.   
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5.4. (DES)FAVORECIMENTO DA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL PELA 

INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES SOCIAIS 

 

Nesta seção buscou-se compreender as diferentes concepções dos atores sociais sobre 

alimentação e suas interações que (des)favoreceram a promoção da alimentação adequada e 

saudável nas escolas estudadas. A partir das narrativas dos diferentes grupos de atores sociais, 

foram estabelecidas as categorias interação entre os atores sociais e participação das famílias no 

espaço escolar.  

5.4.1. INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES SOCIAIS  

A interação entre os atores sociais que, de alguma maneira, favoreceu a PAAS nas escolas 

foi observada entre os que mantinham contato com os estudantes durante a realização das refeições 

no refeitório, como ATEs, cozinheiras, funcionárias da limpeza, gestoras, professores, outros 

estudantes. As outras possibilidades de interação foram mediadas pelas nutricionistas em seus 

espaços de atuação e pelos familiares, quando participaram da horta. As estratégias de interação, 

ainda que pouco evidentes, foram articuladas a partir do diálogo junto aos estudantes e seus 

familiares, porém nem sempre condizente à realidade de cada território. 

No refeitório, os estudantes que se alimentavam da refeição da escola sentiam-se à 

vontade no espaço e gostavam de se acomodar por grupos de afinidade e junto aos professores, 

favorecendo as relações de comensalidade e estreitamento de laços entre os colegas e professores. 

Na perspectiva do professor foi citada a oportunidade de os estudantes contarem sobre temas 

pessoais, que extrapolavam as relações professor-aluno; conforme registros do diário de campo, 

esses assuntos também eram compartilhados com cozinheiras, ATEs e funcionárias da limpeza. 

Assim, mesmo que os professores julgassem que esse comportamento dos estudantes era 

decorrente do desinteresse de familiares às suas necessidades, às vezes os comentários eram feitos 

porque eles buscavam opiniões que estivessem fora do contexto familiar. Junto aos gestores, os 

estudantes assumiam a função de vigilantes da alimentação servida, sinalizando, especialmente, 

questões relacionadas ao gosto.  

De modo geral, a interação das cozinheiras com os outros atores sociais da comunidade 

escolar era sempre muito superficial e breve, relacionada à atuação prática, pois a rotina de trabalho 

árdua limitava a aproximação. Com os ATEs e funcionárias da limpeza havia a relação de parceria 

e amizade pois as atribuições desses atores sociais se conectavam em algumas rotinas, como 
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entrega, contagem das refeições, controle das repetições. Com os estudantes, embora não fosse 

consenso, a relação era cordial, em agradecimento pela refeição preparada por um lado; pelo outro, 

havia o empenho para agradar o gosto e o prazer de comer, além de incentivar o consumo dos 

alimentos servidos, estimulando a formação de hábitos alimentares adequados.  

Ah, eles falam que a nossa comida é melhor do que a da mãe deles, são bem agradecidos. 

No ano passado quando as crianças saíram, vieram abraçar a gente, eles choraram, aí a 

gente chora também, é bem emocionante. [...] até agora não ouvi nenhuma reclamação, 

se eles não gostam, acho que eles não falam. Tem um menino aqui que todo dia ele fala, 

nossa tia que hoje a merenda está maravilhosa. Não são todos [que elogiam], mas eu 

acredito que a grande maioria deve gostar muito da merenda, porque os que comem, 

repetem bastante. (COZ2_A) 

Com os alunos aqui a gente tem um carinho, um amor enorme. [...] Eles conhecem tanto 

a gente que tem dia que a gente não está bem e eles já sabem, aí eles perguntam “tia, está 

acontecendo alguma coisa, posso ajudar?” [...] Da alimentação eles perguntam mais “o 

que é hoje?” [...] Tem umas coisas que eles não gostam, tipo carne de soja, “ai tia, carne 

de soja!” Aí eu falo “você não come a carne, mas tem arroz, que está gostoso, tem o feijão, 

tem a verdura que está gostosa, você não come a carne, come o arroz e o feijão para você 

não ficar com fome.” A gente insiste [...] (COZ1_B) 

Mesmo que os alcances nas duas escolas tenham sido diferentes, as atividades 

desenvolvidas a partir da horta proporcionaram momentos de interação, especialmente entre 

professores, estudantes, cozinheiras e familiares, possibilitando refletir sobre temas do cotidiano 

da escola, além dos relacionados às dimensões da alimentação, como comer com atenção, interesse 

por provar novos alimentos, desperdício de alimentos, gestão da alimentação escolar no município 

de São Paulo, sustentabilidade e sistemas alimentares.  

A nutricionista da prefeitura e a da empresa ficaram muito próximas depois de toda essa 

experiência com a PANC. Elas vieram, se aproximaram muito também para aprender, 

para entender e fazer parte. Então eu vejo que já teve conversa das nutricionistas com 

equipe de professor, com as crianças, com os pais e essa aproximação trouxe visibilidade, 

acho que para o trabalho delas e também para a gente entender quais são as ações e 

entender uma dinâmica que é da prefeitura de São Paulo, que é muito diferente, muito 

grande, que tem números enormes, de muitos dígitos, são números incríveis! E depois 

dessa participação a gente começou a entender algumas coisas, conseguimos responder 

alguma coisa para os estudantes [...] (GEST3_B) 

No ano passado a gente teve uma pesquisadora que inventou um projeto que chamava 

‘Jogando na horta com os adolescentes’, para pensar a alimentação com eles, porque assim, 

os pequenos querem mexer na horta, os grandes nem tanto, e daí entender o porquê isso não 

acontece. E aí ela inventou um jeito, fez um master chef, ela conseguiu, fez o jogo. Eu acho 

que hoje eles têm envolvimento diferente, hoje já tem vários que fazem parte do grupo de 

responsabilidade da horta. Mas eu acho que daí tem crianças que genuinamente querem 

mexer na terra e como que a escola incentiva, como que a escola passa. (GEST1_B) 



149 
 
 

 

O envolvimento dos adolescentes com a horta também despertou a realização de atividades 

direcionadas que podem ter contribuído para o desenvolvimento da autonomia no preparo de suas 

refeições. Todavia, como na escola A a concepção da horta vinculava-se a um projeto anual, a sua 

finalização não permitiu avançar com outros debates que contribuíssem para ampliar a interação dos 

atores sociais com práticas promotoras da alimentação adequada e saudável.  

Na escola B, as atividades permanentes da horta, como a compostagem dos vegetais da 

cozinha e a introdução das PANCs no cardápio, facilitaram a interação e convívio entre 

cozinheiras, familiares e nutricionistas, exigindo desses dois últimos um esforço para romper com 

a resistência de aproximação das cozinheiras, que, por sua vez, demonstraram medo da 

nutricionista supervisora. 

[...] A gente tem boa comunicação com a nutricionista supervisora, porque ela participou 

de todo projeto com a gente da PANC. [...] Porque antes falava “a nutricionista vem para 

a escola, ai meu Deus”, a gente ficava assustada[...] porque como a gente teve esse 

contato, que ela [nutricionista supervisora] participou de tudo com a gente, aprendeu tudo 

com a gente, então hoje ficou mais fácil. Antes a gente ficava com pavor quando ela 

vinha, mas hoje a gente tem uma proximidade maior. (COZ1_B) 

CH3: Nestes movimentos de interação com a escola, muitas vezes eu gosto de ir para a 

cozinha, a gente compartilha os panelões. E acho que a primeira vez que eu fui cozinhar 

lá com as mãe eu falei: “gente, como é que põe sal numa panela deste tamanho, quanto 

sal se põe?” E ela foi professora também, esta experiência de compartilhar a cozinha para 

mim sempre foi muito grandiosa. [...] A gente vive numa sociedade que é carente desta 

coisa comunitária [...] 

CH4: Hoje em dia nossa relação é ótima, de amizade e parceria, mais com a nutricionista 

supervisora por conta do tempo. [...] Agora a relação com as cozinheiras é de confiança. 

CH2: [...] Criou-se uma rede de afeto que não tinha antes, pelo contrário, tinha até certa 

animosidade. Então acho que quando elas se sentiram envolvidas no projeto e a gente 

mostrou, que era óbvio, que elas tinham um papel grande no projeto, porque esta questão 

da comida não basta só ter a horta, passa por quem faz, você bem sabe como cozinheira 

e depois por quem aprecia, quem recebe, a criança. (GFPCHAS_B)  

Portanto, quando cozinheiras, nutricionistas, estudantes e familiares romperam seus 

preconceitos e barreiras, foi possível enxergar o lugar que o outro ocupava e a potencialidade que 

o trabalho coletivo abrigava, estabelecendo relações de confiança e trabalho integrado, de maneira 

que o aprendizado acontecia a partir das relações horizontais, de troca, com respeito e valorização 

da função dos demais. Esse desfecho de integração novamente colocou a experiência da horta 

escolar como uma estratégia importante para a PAAS em escolas.  
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Uma possibilidade que poderia ter sido melhor explorada com a horta era a inclusão dos 

atores sociais que não estavam primariamente envolvidos nos processos educativos, mas poderiam 

assumi-los a partir de suas vivências práticas e interesse pelo cultivo de plantas, como funcionárias 

da limpeza, secretária escolar e ATEs.  

Como eu era da roça, a plantação da gente é totalmente diferente da deles [projeto horta]. 

Ali, tem que preparar primeiro a terra, bem preparadinha, depois tem que arrumar um 

lugar só para semear mesmo, e depois que vai fazer a mudança dos pezinhos. Aguar todos 

os dias de manhã e de noite antes do sol sair. Se tivesse um espacinho para mim, um 

horário, com certeza estaria lá. (LIMP2_A) 

Essa horta eu queria adota-la, amo plantar. [...] Uma, interagir a criança com o alimento 

dela, em saber que ela está produzindo um alimento [...], eles chegaram a plantar e 

colheram. Só de conhecer, de participar, plantar, até mesmo por conta do meu trabalho 

que acaba me segurando muito com a parte burocrática, então você acaba não 

participando de muitas coisas que ocorrem na escola. (SECR_A) 

A utilização da horta nas escolas estudadas estava alinhada à proposta da Divisão de 

Educação Alimentar e Nutricional/Codae, que valorizava a horta e a culinária como estratégia para 

a mudança de hábitos alimentares e ampliação do paladar dos estudantes. Para tanto, a diretoria 

dispunha de um grupo de formação de hortas para viabilizar a sua implementação nas escolas, 

destacando a relevância dessas estratégias para a PAAS. Assim, os resultados da pesquisa reforçam 

o entendimento de que as hortas escolares favorecem o diálogo e interação entre os participantes, 

com o esforço dos educadores utilizarem recursos que estimulem os educandos trazerem para o 

debate as suas vivências cotidianas, além de oportunizar o contato direto com o alimento, 

valorizando a cultura alimentar local e respeito a diversidade de opiniões e perspectivas, para a 

promoção do autocuidado e da autonomia (BRASIL, 2012b). A partir da horta, havia a 

oportunidade de os estudantes realizarem uma vivência prática com o alimento na construção de 

saberes de alimentação, com temas que perpassaram pela sustentabilidade social, ambiental e 

econômica e sistema alimentar.  

Os desdobramentos das discussões relacionadas às múltiplas dimensões da alimentação 

em ações concretas dependerão das experiências pessoais que os membros da comunidade escolar, 

especialmente estudantes e seus familiares, enquanto cidadãos, processam, internalizam e aplicam 

em sua vida as vivências realizadas, na direção da formação emancipatória dos sujeitos, como 

protagonistas de suas escolhas alimentares dentro e fora do ambiente escolar.  
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Outra estratégia adotada pela Divisão de Educação Alimentar e Nutricional/Codae era o 

investimento em formação para os nutricionistas atuantes nas escolas da rede municipal - formação 

em serviço ou permanente - pautada nas especificidades de cada território.  

[...] Porque essa é uma questão, elas [nutricionistas] queriam dar respostas para as escolas, 

levar as cosais prontas, levar o Power point [apresentação] pronto. ‘Vocês têm que 

observar e fazer perguntas, estranhar as coisas que vocês estão vendo e botar essas 

perguntas na cabeça da escola, da professora, da diretora... para elas pensarem’ Para 

ficarem inquietas com as questões que não são bacanas ou que não deveriam estar 

acontecendo, que não são legais ou que poderiam ser legais. [...] Quando eu cheguei aqui 

as meninas [equipe] falavam “as meninas [nutricionistas] da escola querem fazer um 

teatrinho.” Aí eu falava ‘ah...!’ Daí eu trouxe uma pessoa [especialista] para falar de 

teatro, para falar qual o propósito do teatro na educação. Então, que cada um [estratégia 

de ação] tem um propósito em si mesmo. Assim, eu falo muito para elas: por fim você 

vai fazer um teatro, nem cumpre a função do teatro e ele nem cumpre a função da 

educação alimentar. (COD1) 

A narrativa acima também expos a maneira como as nutricionistas supervisoras realizavam 

as atividades EAN nas escolas, utilizando materiais prontos, muitas vezes descontextualizados da 

realidade e necessidades das escolas. Com a intencionalidade de promover mudanças de hábitos 

alimentares dos estudantes, essas ações, baseadas na cultura normativa, com atividades hierarquizadas, 

comuns do setor saúde, buscavam estabelecer para os ouvintes o que se deve e como se deve ser feito, 

transformando os sujeitos em objetos de intervenção, desconsiderando sua capacidade reflexiva de 

escolher, decidir, transformar, analisar e discordar (MENDES; FERNANDEZ; SARCADO, 2016).  

Assim, as estratégias propostas pela Divisão para ampliar as ações de EAN nas escolas 

estavam amparadas na escuta de cada território e se alinhavam aos princípios do Marco de Referência 

de EAN, pois buscavam construir práticas educativas em EAN que se descolava de uma escola 

tradicional, para se aproximar da realidade da comunidade escolar, proporcionando a reflexão sobre 

situações cotidianas, na busca de alternativa de soluções e práticas (BRASIL, 2012b). Ao vincular a 

promoção da saúde à construção da autonomia, à participação e processos de subjetivação e atribuição 

de significados e sentidos para as experiências vivenciadas, essa proposta permite potencializar 

processos de mudança do como fazer EAN (MENDES; FERNANDEZ; SARCADO, 2016).  

A proposta da formação em grupo para os nutricionistas, a partir da reflexão de suas 

diferentes vivências práticas nas unidades educacionais, era vista como oportunidade de 

transformação de suas práticas. 
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[...] Porque é no espaço da formação que as pessoas conseguem parar para pensar no que 

faz ouvir o que o outro faz. [...] “Poxa, é possível! Eu também tenho 700 alunos. Ela 

consegue fazer, por que eu tenho 400, não consigo?” [...] no que eu acredito é nisso: na 

reflexão e na formação como transformação das práticas. [...] E aí tornei observável 

justamente este aspecto: ‘olhem para vocês, quantas vocês são, de onde vocês vêm, a 

formação que vocês têm, o que vocês gostam de fazer, que escola vocês estudaram se 

pública ou privada, tradicional ou não. [...] a gente vai fazendo uma construção. Então 

essa formação em serviço é super importante, porque você vai pensando na sua prática, a 

medida que você vai fazendo. E desconstruir essas práticas e crenças é muito difícil tanto 

para professor, como para nutricionista, que nem é da pedagogia. [...] é um desafio 

enorme! (COD1) 

 

A construção de espaços de trocas de saberes em grupos de estudo foi apontada por 

favorecer a continuidade e aprimoramento das atividades de EAN dos nutricionistas em escolas e 

colocou o exercício da intersetorialidade como essencial e desafiador para a prática profissional 

(CASEMIRO et al., 2015). A narrativa de COD1 acima também anunciou a dificuldade e a 

necessidade de se romper com as crenças, ou concepções equivocadas dos atores sociais, 

especialmente de nutricionistas e professores, que podem ser aplicáveis para os demais membros 

da comunidade escolar a fim de repensar algumas práticas que podiam ser superadas, como o 

horário da refeição principal distante do social, desinteresse dos pais e adolescentes pelo cuidado 

com a alimentação frente aos demais temas ou aos eminentes da idade (emocionais, violência, 

sexualidade), abordagem assistencialista e concepção da alimentação estritamente biologicista, 

direcionadas somente ao cuidado com o corpo, perda de peso e controle da obesidade.  

Ademais, pelo fato de os nutricionistas atuarem em inúmeras unidades educacionais, 

criava-se a possibilidade de articular ou integrar as diferentes ações desenvolvidas. A rotina de 

trabalho, com visitas periódicas a várias escolas, favorecia o estabelecimento de integração, 

compartilhamento de saberes e troca de experiências entre as EMEFs, mediando a superação de 

algumas dificuldades dos gestores, como a elaboração de cardápios especiais para dias festivos. A 

partir de ações pouco elaboradas foi possível estabelecer conexões interessantes, que favoreciam 

as relações entre os atores sociais em promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.  

Em complementação, houve a sugestão da formação em serviço de EAN também para os 

professores, como oportunidade de romper com suas crenças, inteirar-se das recomendações de 

alimentação mais recentes, que poderiam facilitar a articulação de diferentes estratégias pedagógicas 

junto aos educandos, importantes para a reorientar suas concepções e reconstruir as práticas em EAN. 
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[...] Os professores aqui já ouviram falar do guia alimentar? Eles vão falar da pirâmide 

[alimentar]. [...] Eu acredito que precisava ter formação continuada para os professores 

sobre alimentação, para eles entenderem. Mas quando eu falo de alimentação, não é só de 

alimentação, é falar sobre os programas de alimentação, sobre políticas públicas, sobre 

segurança alimentar, uma série de outras coisas que vêm. E não é uma coisa que vem, mas 

que eu topo, porque demora, porque você tem que ter um [pausa] tempo para mudar. [...] A 

gente abre os cursos para os professores que tem interesse, [...] porque às vezes são os 

mesmos, viu? E que quando você vai na escola fala olha…. [...] Precisa de cada um. (COD4) 

Nos depoimentos dos docentes houve o reconhecimento da dificuldade de trabalhar outras 

dimensões da alimentação além da biológica, apresentados na seção anterior, reafirmando a 

importância da formação em serviço para ampliar as possibilidades de trabalho com o tema da 

EAN. Como TCT da BNCC, é preciso dar maior visibilidade e sentido para a EAN, tanto como 

parte do currículo escolar, como nas ações desenvolvidas junto aos educandos para a PAAS. Nesse 

sentido, mesmo que as formações da Divisão de EAN/Codae fossem direcionadas aos 

nutricionistas supervisores escolares e empresas contratadas que atendiam ao PNAE, a proposta 

desafiadora de formação em serviço também aos educadores pode ser essencial para fortalecer as 

ações de EAN nas escolas. A incorporação de professores com diferentes formações e de outros 

profissionais da escola possibilita uma abordagem interdisciplinar e fértil para o tema da 

alimentação (CASEMIRO et al., 2015).  

Nesse contexto, a participação dos diferentes grupos de atores sociais da comunidade 

escolar, enquanto educadores, foi apontada como essencial para articular as ações de alimentação 

da escola. Os trechos de fala a seguir reforçam a necessidade de todos estarem permanentemente 

envolvidos nos espaços de formação, discussão e atuação para que as ações fossem efetivas, 

coerentes e contínuas. 

[...] As ações que acontecem aqui tem que ser discutidas no fórum mais amplo, não só com 

professor, precisa do envolvimento de todos os funcionários, que todos são educadores, e a 

gente não tem muito isso aqui. [...] Porque não adianta nós professores estabelecer algumas 

ações e o restante da comunidade escolar não participar desse processo de decisão de 

escolhas, então quem dirá quem está lá fora. (PRO2F1_A)  

[...] na realidade você não pode proibir as coisas, mas a gente tinha dito que não era para 

trazer nem refrigerante, nem salgadinho. Então a gente conseguiu isso dois anos e daí a 

gente alegava a sujeira e que não faz bem, não sustenta. [...] pode trazer pão com 

manteiga, pode trazer sua bolacha, mas salgadinho e refrigerante não. Esse ano a gente 

perdeu o pé, não sei te explicar o porquê disso. (GEST4_B) 

Muitas poucas vezes a gente fala sobre alimentação, acho que devia ser mais falado. A 

gente normalmente só fala de comida, por exemplo, se é o tema da festa da cultura ou se, 

por exemplo, alguma coisa aconteceu bem séria. (EF1M2_GFEF1M_B) 
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[...] Não tem a história de que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira? 

[Provérbio nigeriano]. Então, precisa de uma sociedade inteira pensando nessa criança, 

formação integral mesmo. [...] (PRO3F1_B) 

O provérbio nigeriano aplica-se à ideia de parcerias bem-sucedidas entre escola e família, que 

coloca crianças e adolescentes no centro das esferas de influências sobrepostas, que se traduz na função 

coletiva de educadores para pais, professores e comunidade em geral (PAIK et al., 2019). Assim, o 

papel coletivo de educador pode ser apontado como um desfecho que favorece a interação entre os 

atores sociais, explorando as suas características individuais e coletivas enquanto comunidade, 

importante para as ações para promover saúde. A construção coletiva de temas de trabalho de 

alimentação em escolas são experiências mais ricas quanto mais participativas (CASEMIRO et al., 

2015) e estão alinhadas ao referencial da educação popular freiriana (FREIRE, 1987).  

A narrativa de uma das gestoras da escola B sinalizou a necessidade de haver a articulação 

entre pedagogos e nutricionistas para que a alimentação fosse discutida para além da alimentação 

servida pelo PNAE.  

[...] [a gestão pública] entra muito nessa ideia de que a alimentação vai suprir a 

necessidade alimentar, não que alimentação pode ser um assunto que ensina as crianças 

a comer, um projeto assim de peso mesmo, que entra pedagogicamente, que discute com 

o pessoal pedagógico a secretaria municipal de educação, são duas secretarias que cada 

um fazia a sua parte e pronto. Então eu acho que quando você faz essas perguntas me leva 

a pensar o quanto essas secretarias têm que ficar juntas na discussão [...] Como é que essa 

nutricionista está discutindo no grupo pedagógico, que é o que acontece aqui. Por que 

quem que fez isso com a gente? Os pais. A professora [que iniciou o projeto horta] fazia 

um pouco, mas a gente não conseguiu fazer com que ela tivesse essa atuação toda, porque 

ela era uma. (GEST1_B)  

[...] Política pública para mim é quando você pensa nesse todo mesmo, como é que se 

constrói esse todo? Esse todo que é política pública de educação, você não está falando 

de alimentação, você está falando de política pública de educação, alimentação é um 

conteúdo da educação. Então aí que eu acho que é a questão. (COD4_B) 

Nesse sentido, enquanto membro da comunidade escolar, a atuação dos nutricionistas 

precisaria ser articulada desde o planejamento dos projetos de alimentação no PPP, perpassando 

pelas fases de execução, avaliação e reestruturação para que elementos específicos, e até mesmo 

técnicos, fossem apropriadamente discutidos entre os atores sociais. Essa possibilidade de atuação 

e interação insere o nutricionista no eixo estruturante dos projetos pedagógicos de alimentação das 

escolas, valorizando e dando sentido à sua formação profissional e permanente, que era uma 

prerrogativa de trabalho da Divisão de Educação Alimentar e Nutricional da Codae.  

O relacionamento entre estudantes e nutricionistas foi outro ponto sinalizado que 

precisava ser melhor articulado, buscando um convívio mais próximo e horizontal. Para tanto, 
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além do investimento em formação em serviço, é necessário refletir a respeito do número de 

profissionais nutricionistas que atuavam nas escolas e o curso de suas diferentes atribuições, para 

que todas sejam contempladas de maneira eficiente. A intenção não era questionar o empenho e 

dedicação dos nutricionistas, mas apontar que as atividades de EAN tornavam-se secundárias 

frente a tantas outras funções, muitas vezes protocolares. A exemplo das atividades das 

nutricionistas das empresas terceirizadas, boa parte do seu tempo de trabalho era destinado à 

administração de insumos das unidades de sua responsabilidade, havendo a necessidade de fazer 

permuta de gêneros alimentícios para fazer cumprir o cardápio e se esquivar de penalizações e 

multas contratuais, função que poderia ser exercida por outras pessoas. A reorganização de suas 

atribuições junto à empresa poderia otimizar o tempo e o custo com a mão de obra qualificada, 

hábil para desenvolver atividades inerentes à sua formação, como as de EAN. Sumariamente tais 

atividades junto aos estudantes estavam reservadas aos nutricionistas supervisores da prefeitura 

que, por sua vez, visitavam as escolas semestralmente para desempenhar funções já programadas 

e não relacionadas à EAN.  

Assim, mesmo que a SME cumprisse com o número de profissionais exigido por escolas, 

deve-se refletir sobre as atribuições dos nutricionistas do PNAE, repensar e redimensionar o 

número de profissionais que precisam ser direcionados para atuar com a alimentação escolar.  
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5.4.2. PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

Considerando as diferentes trajetórias de participação social das famílias nas duas escolas 

pesquisadas, optou-se por apresentá-las separadamente.  

Na escola A os espaços de fala das famílias foram restritos a algumas ocasiões específicas, 

como o conselho de escola, assembleia dos estudantes e reunião de pais, com dia e hora marcada 

para ocorrer e ficavam na dependência desses órgãos coletivos estarem em atividade. Por exemplo, 

devido à polarização política vivenciada no ano de 2018 em virtude das eleições presidenciais, os 

professores optaram por não realizar as assembleias dos estudantes no ano corrente para evitar 

conflitos. De acordo com o relato da diretora e CPs, os pais que se envolviam eram sempre os 

mesmos e, pelos registros do diário de campo, não era comum observar a sua presença no ambiente 

escolar. Dos atores sociais do grupo das famílias entrevistados, somente um manifestou ter sido 

escolhido para compor o conselho, ainda que não participasse efetivamente.  

No ano passado a gente tinha assembleia com os alunos, que era um momento que eles 

tinham para falar ou para criticar, mas dando sugestões. [...] Se a gente fosse fazer uma 

pauta da escola A em relação às assembleias, a maioria ia ser da alimentação. [,,,] 

(PRO10F2_A) 

A gente tinha as assembleias, que era o momento das salas se reunirem, mas como a 

autonomia deles é imatura, sempre vinha problema de gestão que a gente não dá conta, 

que sempre discutia a merenda, que querem suco na merenda. Teve um grupo que fez até 

uma parodia sobre a merenda, brincando [...] mas foi uma reivindicação. Então a gente 

explicava, olha tem uma nutricionista que ela vem de uma empresa e a partir daí vai ser 

organizado o cardápio. (PRO6F2_A) 

Os momentos que eles participam: nos conselhos de escola, a gente fez algumas 

tentativas… de participar do conselho de classe, dos estudantes. Depois a gente recuou 

um pouco, porque precisava amadurecer um pouquinho mais essa participação, nos 

encontros de pais e quando a gente apresenta os projetos para as famílias. [...] (GEST1_A) 

Só está meu nome lá [no conselho de escola], ativamente não participo. Porque no começo, 

quando meu filho veio a gente tinha um contato muito grande com os funcionários aqui, aí 

surgiu uma vaga e perguntaram se eu queria participar e tal. (P2_GFPF2_A) 

Essas narrativas evidenciaram práticas de participação passiva e de não-participação 

(LIMA, 2014), com características pouco democráticas quanto aos critérios de escolha dos 

representantes das famílias nos conselhos da escola por designação ao cargo - e não por eleição 

junto à comunidade escolar. A visão restrita de professores e gestores quanto à função que os pais 

poderiam desempenhar, sem peso e consequência para a vida da escola, falta de entusiasmo dos 

pais pela posição ocupada e por estarem em minoria podem ter contribuído com o déficit geral de 
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participação desses atores sociais (PATACHO; SANTOMÉ, 2017). Ademais, mesmo que as falas 

dos estudantes tenham sido consideradas imaturas por PRO6F2_A, a oportunidade de opinarem e 

refletirem coletivamente sobre temas de seu interesse, como a alimentação, era importante para a 

sua compreensão e apropriação, como proposto na educação emancipatória (FREIRE, 1967). 

Assim, ficou evidente a necessidade de a escola romper com as justificativas estereotipadas 

referente à participação de estudantes e seus familiares nos conselhos da escola, incluindo-os, de 

fato, nas discussões de interesse da comunidade, fazendo valer suas reflexões e posicionamentos. 

A reflexão coletiva realizada nos conselhos da escola certamente seria enriquecida a partir das 

diferentes vivências e atividades profissionais dos familiares (PATACHO; SANTOMÉ, 2017).  

Para a interação com os pais, o espaço era restrito aos eventos festivos, como festa junina 

e encerramento do ano com a apresentação dos projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo do 

ano e às reuniões pedagógicas bimestrais, com pautas específicas preparadas pela equipe gestora 

e docente. Nessas reuniões, os pais participavam, por exemplo, ouvindo os comunicados das ações 

pedagógicas desenvolvidas pela escola, e no início do ano letivo recebiam orientações de conduta 

relacionadas ao comer na escola: qualidade da refeição servida, reconhecimento do direito à 

alimentação e restrição ao envio de lanches, especialmente para o FUND1.  

[...] Numa reunião eles [professores] explicaram sobre o que eles [estudantes] traziam para 

a escola. Aqueles pacotes grandes de salgadinhos, que faz super mal, aí foi quando eles 

comentaram a respeito da alimentação da escola, explicaram tudo o que tinha no cardápio, 

[...] e para gente incentivar para se alimentarem na escola. Eles falaram “é uma alimentação 

que é paga, que sai do nosso bolso, a comida chega até a escola, mas não é o governo que 

está dando de graça, que é uma comida que sai do nosso imposto de renda”. [...] Então eles 

estão sempre comunicando. (P5_GFPF2_A) 

Você tem aquele papo geral mais no começo do ano, depois eu não vejo isso. (PRO1F1_A) 

Entretanto, para os professores as reuniões pedagógicas não foram reconhecidas como 

um espaço promissor para dialogar sobre a alimentação, pois o tempo era restrito para conversar 

sobre assuntos que não fossem os pedagógicos. Ademais, havia dificuldade de visualizar um 

caminho para construir os momentos de reflexão sobre temas de interesse da comunidade e a 

sinalização de que as iniciativas também deveriam partir dos familiares.  

É muito falha [comunicação família escola]. A gente não tem como implementar isso. A 

gente não tem esse contato. Porque acaba que nas reuniões, a gente acaba tendo tanta 

demanda para falar, que você só vê o pai uma vez por bimestre [...] você acaba dando 

atenção muito mais para a aprendizagem, para o desenvolvimento, para a questão de 

comportamento e tudo mais e pouco é falado sobre isso [alimentação]. (PRO1F1_A) 
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É muito importante você trazer isso [comunicação com os familiares sobre alimentação] 

porque coloca o foco em assuntos que por conta das demandas a escola não dá conta, 

porque a gente não tem uma comunicação eficiente por coisas da questão do aprendizado. 

(PRO6F2_A) 

Nunca pensei sobre essa comunicação da alimentação com as famílias, não sei como 

melhorar, criar uma comunicação em relação à alimentação com os pais. (PRO4F1_A) 

Na perspectiva dos familiares, não eram todos que conseguiam participar das reuniões 

programadas pela escola, devido à dificuldade de conciliar com os horários de trabalho. De 

qualquer maneira, houve a manifestação de pais que procuravam organizar as suas atividades para 

estar presente na reunião e os que viam a necessidade das famílias aproximarem-se da escola para 

o desenvolvimento de atividades de interesse em comum.  

R6: Confesso que eu não participo [atividades da escola] muito por conta de tempo. Mas eu 

tento me esforçar um pouco mais [...]. Uma coisa que eu acho negativa na escola é o horário 

de reunião que é no meio do dia, para mim é muito complicado, para mim seria melhor ou no 

começo da manhã ou no final de tarde. [...] A escola ter mais projetos talvez, eu sei que é uma 

coisa que não depende da escola infelizmente, tem toda uma burocracia atrás, mas de repente 

a comunidade se juntando com a escola né, pode ser que dê alguma coisa certa.  

[...] R7: Nas atividades que envolvem a família eu tento estar. Minha esposa trabalha e 

eu também, quando o horário é mais acessível, por isso eu estou aqui e trabalho da minha 

esposa se estende um pouco mais. (GFPF1_A) 

A narrativa reforçou a dificuldade de envolver as famílias com as reflexões e direcionamentos 

de temas de interesse da comunidade escolar. Esse impedimento relacionou-se à maneira como os 

gestores, professores e demais funcionários percebiam as famílias, como desinteressadas ou incapazes, 

à falta de interesse dos familiares em ocupar os espaços de fala, provavelmente por não terem suas 

atribuições bem definidas, ou seja, não encontrarem sentido ou oportunidade de contribuição real 

(PATACHO; SANTOMÉ, 2017), à rotina e cultura escolar. O afastamento das famílias e das 

comunidades locais, com seus diferentes saberes, práticas e experiências pode ser justificado pela 

dissociação existente entre o tempo de aprender do tempo de fazer, da maneira como o sistema escolar 

tenha se colocado de forma contrária ou em oposição às famílias e comunidades, seja pelo argumento 

político, em que o Estado teria legitimidade para decidir o rumo educativo, seja pelo argumento 

profissional, entendendo que os professores detêm a competência educativa, acentuando a resistência às 

mudanças (PATACHO; SANTOMÉ, 2017). Os mesmos autores sugerem que gestores e docentes 

carecem de formação adequada para se relacionarem com as famílias, a fim de compreender, questionar, 

auxiliar e estimular a sua participação sem as culpabilizar; com a possibilidade de fazê-las acreditar em 

seu protagonismo junto à comunidade escolar (PATACHO; SANTOMÉ, 2017). Para envolver mais os 

pais nas atividades das escolas, é preciso acreditar que eles oferecem conhecimentos valiosos na 
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educação de seus filhos (PAIK et al., 2019). Ao transferir essa inter-relação entre teoria e prática na 

perspectiva da promoção da saúde, abre-se espaço para a reflexão crítica, emancipatória, enquanto uma 

‘práxis ético-política’, buscando articular os sentidos atribuídos às práticas cotidianas histórica e 

socialmente construídas e legitimadas frente aos diferentes interesses e concepções em disputa 

fundamentais para as experiências dotadas de sentidos (MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016). 

Além da restrição de tempo sinalizada pelas famílias e professores para justificar a 

comunicação e interação insuficientes, outros apontamentos foram feitos por gestores, professores 

e familiares, como a diversidade de temas que a escola precisava discutir com os estudantes a partir 

das demandas cotidianas; cultura e hábitos familiares difíceis de serem modificados; necessidade 

de alinhamento entre escola e família; confusão sobre as responsabilidades da escola e da família 

na construção da educação, como a percepção de que as famílias seriam as responsáveis pela 

alimentação, sem a necessidade do cuidado da escola.  

Lembro que a gente fez no dia da família um lanche aqui na escola, mas não são todos que 

vem. [...] a família mesmo direto, a gente não consegue atingir. [...] A gente até pensou uma 

ação no almoço com o que tem na horta, como eles faziam, a gente queria fazer alguma 

coisa, a gente teve ideias, mas acabou não dando certo. [...] é duro, mexe com cultura, com 

a questão social. Acho que seria um trabalho que eles pudessem levar para casa, com 

envolvimento da família com a escola, mas isso hoje com a estrutura que a gente tem, é 

complicado, eu não acho que é impossível, acho que as coisas têm que estar alinhadas. O 

objetivo, ser um objetivo de todo mundo [...]. (PR3F1_A) 

P1: Eu ia me familiarizar mais com a escola, não só alimentação mais algumas outras 

coisas que foram propostas aqui, para ver se isso aí põe em prática mesmo, porque até 

então a partir da escola para a família e não a família para a escola. Porque as vezes as 

pessoas confundem trazendo temas assim de educar filho e pensa que é obrigação da 

escola educar o filho e a escola foi feita para escolarizar a criança. Educação vem de berço 

e assim é com a alimentação. Se começar a alimentar bem em casa, na escola cabe ao 

filho querer ou não e saber do que ele gosta. [...] (GFPF2_A) 

Esses relatos indicaram que havia uma dissociação entre os atores sociais que precisavam 

estar envolvidos na interação proposta, reafirmando que “entre docentes e famílias predomina a 

desconfiança recíproca, ora por defesa dos primeiros, ora por receios dos segundos” (PATACHO; 

SANTOMÉ, 2017). A participação das famílias junto às escolas requer respeito às diferentes 

culturas, acolhimento e valorização e que suas impressões e expressões contribuam para a construção 

das ações da escola (PATACHO; SANTOMÉ, 2017; PAIK et al., 2019), sejam elas relacionadas à 

alimentação, em especial, ou a qualquer outro tema de interesse da comunidade. Todavia, isso requer 

repensar a organização e o funcionamento da escola e as relações de poder estabelecidas a fim de 

constituir uma nova cultura profissional docente (PATACHO; SANTOMÉ, 2017).  
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Assim, os avanços identificados na escola A que proporcionaram a participação das 

famílias para as ações promotoras da alimentação adequada e saudável relacionaram-se à 

adequação do horário das refeições ao seu horário social e as ações desenvolvidas em torno da 

alimentação escolar servida, mediada pela participação dos professores, em busca do 

reconhecimento do direito à alimentação adequada e saudável, favorecimento das relações de 

comensalidade com estímulo a provarem novos alimentos, que resultaram na apropriação do 

cardápio pelos estudantes, como forma de aproximação das famílias.  

[...] Quando as crianças se apropriam do cardápio, as famílias também se apropriam. [...] 

Quando ele [estudante] se apropria do cardápio, a primeira coisa que eles fazem é 

questionar o cardápio. Todas as reuniões do grêmio estudantil, eu acho que os primeiros 

sete anos que eu estava aqui, eles me chamaram para discutir o cardápio. [...] porque na 

cabeça deles quem decidia esse cardápio era eu [...]. (GEST1_A) 

E1: Na minha casa eu não comia cenoura, aí eu comecei a comer cenoura aqui na escola, 

agora eu como cenoura em casa. 

E2: Aprendi a comer pepino, antes eu não comia e agora eu como. (GFEF1_A) 

P5: Hoje os meus comem [na escola] porque logo no início eles chegavam em casa e 

falavam que não queriam, nem viam o que era, foi quando eu passei a trabalhar com eles, 

disse “não, você vai até o refeitório, coloca um pouco da comida e degusta um pouco para 

você dizer que é ruim”. [...] para incentivar eles a comerem a comida da escola, eu passei 

a fazer a comida bem depois que eles chegavam [demorava para servir o almoço]. [...] Se 

em casa eu fizesse o peixe frito eles comiam, dia que era peixe na escola que era o peixe 

no molho, eles não comiam. Aí eu passei a fazer o peixe no molho, para aos poucos eles 

irem comendo em casa o peixe para eles poder comer na escola. 

[...] P1: Então conhecer mais a alimentação daqui, porque às vezes a gente compra, esse 

Ifood [aplicativo de compra de comida pelo smartphone] a comida não é tão boa, como 

ela está descrevendo daqui da escola. Eu vou passar a conhecer realmente e incentivá-lo 

para ele passar a comer também! Não pelo dinheiro, mas sim pelo o que ela está 

descrevendo sobre a alimentação da escola [...]. (GFPF2_A) 

Ainda que o projeto da horta escolar tenha viabilizado alguns momentos de reflexão sobre 

a alimentação entre professores e estudantes, havia a dificuldade de efetivar o diálogo contínuo e 

reflexivo, que incluísse os familiares, para avançar com discussões coletivas para a PAAS. Além 

disso, como já discutido anteriormente, na seção 5.4, tais ações eram primariamente direcionadas 

aos estudantes do FUND1, pois havia o entendimento que os do FUND2 não se interessavam por 

discutir temas relacionados a alimentação, desconsiderando a possibilidade de que os interesses 

poderiam extrapolar as ações diretamente relacionadas à aceitação da alimentação servida e as suas 

relações de comensalidade, debatendo as dimensões política, social e econômica da alimentação.  

A valorização do direito à alimentação pode ser apontada como um importante avanço na 

PAAS da escola, mas as lacunas relacionadas à incorporação dessa dimensão às estratégias de EAN 
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comprometeram o desenvolvimento do protagonismo dos educandos, como sujeitos desse direito de 

fato (CASEMIRO et al., 2015). Portanto, a proposta de comunicação e interação entre escola e famílias 

deveria ser reorganizada para de fato inseri-la nos debates de diferentes naturezas, com reflexões 

coletivas e horizontalizadas de temas de interesse da comunidade escolar. É relevante pensar que as 

famílias também podem contribuir com a construção do conhecimento, ou seja, a escola não precisa 

apresentar todas as pautas prontas, o compartilhamento do saber e a construção coletiva tendem a 

fortalecer as relações da comunidade. “O pensar certo - e saber que ensinar não é transferir 

conhecimento - é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante dos 

outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos” (FREIRE, 1996, p.26). 

O percurso pedagógico traçado pela escola B valorizava o diálogo permanente de reflexão 

sobre temas cotidianos, trazidos pelos estudantes e seus familiares, envolvendo todos no processo de 

aprendizagem, mediado pelas trocas de saberes. Como havia diferentes espaços para conversar ou 

orientar sobre temas relacionados à alimentação, como grupos de responsabilidade, especialmente a 

horta, tutorias e reuniões de pais, a possibilidade de interação com as famílias era visível.  

E daí insistindo, todo o bilhete de saída [atividades pedagógicas externas] vai [o pedido de] 

uma alimentação saudável, com a garrafinha de água, a gente insiste nisso com eles. Então 

acho que isso vai também fazendo com que as famílias passem a valorizar também, assim 

como nós. [...] Essa é uma conversa também na escola, de reunião de pais, que a gente 

insiste nessa mudança mesmo de hábitos, porque sabemos a importância de uma 

alimentação de qualidade na prevenção de doenças. [...] [os pais] são vencidos pelas 

insistências também dos filhos. A gente não abre mão, mas não é uma coisa fácil de se 

resolver [consumo de alimentos inadequados na escola]. A gente também tem parceria aqui 

na escola com o instituto lacaniano [...] às vezes pode ser um caminho quando a gente 

percebe algum problema compulsivo! A gente vai trabalhando das diversas formas, a partir 

do que chega, dependendo do que chega também das famílias. (GEST2_B) (itálico nosso) 

[...] Toda essa conversa vai permeando os anos, não tem um ano só, não tem um só 

momento, não tem um só professor. O fato da roda ser com professores diferentes, isso 

possibilita outras visões, outras formas até de conversar e outros argumentos que você vai 

criando junto sobre o assunto. [...] não tem o dia D falar sobre isso, acho que está bem no 

cotidiano. [...] E se a gente for pensar o que o Paulo Freire, e a gente se baseia muito, que 

ele trás para gente dessa vivência prática, desse ser de verdade que está no cotidiano... 

(GEST3_B) (itálico nosso) 

Percebe-se nos relatos dos atores sociais acima que havia o empenho em explorar alguns 

subtemas de alimentação relevantes e a busca de parcerias para mediar algumas necessidades 

específicas, que contribuíam com o entendimento das diferentes dimensões da alimentação.  

Todavia, como já apontado, havia a dificuldade de a escola avançar na discussão de alguns 

pontos importantes para a PAAS, como o consumo de alguns tipos de alimentos na escola e os 
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horários das refeições. Ao afirmar que a alimentação escolar “se sustentava na necessidade e na 

garantia de comerem um prato de comida no dia”, a gestora escolar utilizou um argumento 

assistencialista para se apoiar e convencer os estudantes a respeito das solicitações relacionadas 

ao consumo de alguns alimentos específicos, colocando a alimentação escolar em um contexto 

segregante, entre os que precisam e os que não precisam de ‘um prato de comida’. Essa justificativa 

conectou-se ao processo histórico e estrutural do PNAE de atender as famílias de estudantes que 

se encontravam em situação de insegurança alimentar mas, ao mesmo tempo, colocava o 

reconhecimento do direito à alimentação como secundário.  

É legal porque tem um grupo de pais super radical que fala que não devia poder trazer nada. 

E a gente fala que isso a gente não pode fazer [...]. A ideia é que cada professor possa fazer 

uma conversa com as crianças sobre os alimentos trazidos de casa, mas eu acho que isso é 

muito pouco ainda, feito de conversa. Porque daí a criança fala assim: “ah, eu não quero 

comida!” Porque como é comida... Quando eles têm reunião para discutir isso, as crianças 

fala assim: “por que não serve cachorro quente, por que não serve misto quente, por que 

não serve?” Coisas que eles gostam. Então como é que você sai desse lugar das coisas que 

gostam para uma alimentação mesmo que tenha sentido da necessidade [...] Dizer para a 

criança: se você não quer comer a comida, tudo bem, mas a prefeitura tem como objetivo 

servir para todas as crianças que estudam na escola, um prato de comida substancioso por 

dia. Isso muda tudo! [..] as crianças começam a aceitar melhor o almoço. (GEST1_B) 

A participação das famílias junto à escola fazia parte de sua trajetória e pode ser 

considerada como uma grande potencialidade que oportunizou a esse grupo de atores sociais 

vivências importantes, como a iniciativa do projeto pedagógico referenciado na Escola da Ponte. 

Dessa maneira, as relações de confiança e parceria eram evidentes, de modo que alguns 

assuntos de interesse da comunidade não precisavam, necessariamente, passar pela análise e 

autorização dos gestores, eles eram articulados diretamente entre os pais e professores, integrantes 

das comissões, embora todos respeitassem os posicionamentos e decisões dos gestores.  

Aí na reunião de pais a gente convida e eles vêm para as reuniões para ouvir dos filhos, 

para trocar ideias, para organizar festas, tudo. É bem intenso. Aqui eles não são só 

informados, aqui são participativos. [...] Pais participativos, que vem e atuam e a gente 

vê eles atuando mesmo, trazendo coisas, fazendo coisas, participando, orientando, eles 

estão sempre junto. (PRO6F2_B) 

A gente tem um grupo de famílias muito heterogêneo. A gente tem aquela família que já 

tem isso como causa e faz parte do cotidiano e a gente tem aquela família que não tem 

nem acesso a esse tipo de informação [alimentação saudável], elas estão convivendo e 

isso traz muito resultado. [...] O outro ponto são as comissões que vem com isso forte, 

com apoio humano mesmo, que nós educadores e equipe de escola não teríamos condição, 

desde cultivar a horta, até fazer às vezes uma oficina ou até, uma coisa que eu acho 

incrível que tem aqui, é uma preocupação que nas festas tenham coisas saudáveis. [...] 

dependendo da família tem uma entrada maior, dependendo têm uma resistência maior, 
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acho que faz parte do processo. [...] A gente sabe que tem uma diversidade muito grande 

e que o alcance ainda precisa aumentar, que a gente ainda precisava criar estratégias para 

atingir algumas famílias que, eu acho que culturalmente ainda não conseguem, né. Vejo 

que tem um caminho, mas ainda precisa avançar. (GEST3_B) 

O reconhecimento do perfil e peculiaridades do grupo de pais, suas atribuições e relações 

de convivência estabelecidas, feitos por GEST3_B, revelaram a potência para se articularem junto 

à escola e a necessidade de pensarem em alternativas para que mais famílias participassem dos 

espaços coletivos de trabalho, como as reflexões e ações relacionadas a temas contemporâneos e 

de interesse comum, como o da alimentação. Esses resultados reforçam a compreensão de que 

havia representantes das famílias dispostas a inscrever sua voz na vida escolar e apoiar o trabalho 

dos docentes e de outras famílias; além de docentes e gestores que defendiam a participação ativa 

das famílias, rompendo com o estereótipo do suposto desinteresse e incompetência das famílias 

em participar das reflexões e ações realizadas no espaço escolar (PATACHO; SANTOMÉ, 2017).  

Na direção da construção do conhecimento compartilhado entre escola e famílias, o grupo 

da CHAS foi um exemplo apresentado pelos próprios pais, que se concretizou mediante dedicação 

e persistência e passou a dispor de autonomia para conduzir os temas de interesse.  

[...] a parte de alimentação são os pais que me chamam para participar das atividades que 

eles fazem de horta, de oficinas. Os pais é que fazem! Eles que cuidam da horta, eles que 

introduziram as PANCs. (COD4_B) 

Eu vou te dizer que a experiência que a gente conseguiu construir com a CHAS, para mim 

é um exemplo de conhecimento compartilhado, que não se compara, quando a gente por 

exemplo tenta, já participei de outras experiências, [...] mas é difícil você alcançar 

resultado como este que a gente alcançou aqui, que é uma coisa sem muita metodologia, 

vou te dizer que foi uma coisa meio intuitiva, eu acredito, mas de uma persistência muito 

grande, principalmente de um núcleo que existe, que é muito consistente. [...] Mas eu 

sinto que as pessoas fazem porque querem, ninguém faz nada obrigado aqui [...]. 

(CH2_GFPCHAS_B) (itálico nosso).  

Na CHAS existe, querendo ou não, uma pegada vegana. Então existe um desconforto do 

meu filho, às vezes chegar em casa chorando (a família realizava a dieta cetogênica). Eu 

conversei com uma das mães da CHÁS, falei “gente vocês têm que trabalhar muito bem, 

com muito cuidado, porque a gente não pode impor as nossas crenças no espaço que é 

público”. Eu acho que no espaço público a gente tem que discutir todas as crenças, tem 

que respeitar todas as crenças e problematizar todas! [...] é o caminho mais ético, porque 

você deixa a criança formar a sua própria opinião. (TUT1_GFPTUT_B) 

A narrativa de TUT1_GFPTUT_B ressaltou a importância de haver neutralidade nos 

temas propostos para discussão, atendendo os princípios do ideal democrático de educação pública 

(CARVALHO, 2009 apud PATACHO; SANTOMÉ, 2017), excluindo, assim, a defesa dos 
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interesses privados das famílias, suas crenças e ideais educativos dos espaços coletivos de 

discussão e formação (PATACHO; SANTOMÉ, 2017).  

As diferentes dietas seguidas pelas famílias também expuseram conteúdos relativos à 

polifonia dietética e à cacofonia alimentar13, característicos da sociedade contemporânea e vivenciados 

pelas famílias, que se referem a “uma infinidade de critérios, proibições e prescrições alimentares para 

compor um mosaico particular do comensal que irá orientar suas escolhas e práticas alimentares” 

(LEVINSTEIN, 2003 apud FONSECA et al., 2011). Esses temas tornaram-se pauta das rodas de 

conversa e tutorias, favorecendo a interação escola e família para refletir coletivamente sobre pautas 

que compõem o contexto da alimentação para além da servida pela escola.  

Sobre as cores dos alimentos [...] “Vou em lugares fazer compra, aí meu pai me pede para 

eu comprar e prestar atenção nas cores dos alimentos e tentar diversificar por esse 

caminho”. Famílias que já tem isso como hábito em casa [pensar na alimentação], assim 

como outras que nem nunca tinham ouvido falar e gera toda uma conversa [...] “ah, e uma 

alimentação vegetariana, será que é uma possibilidade, faz diferença, mas será que eu vou 

ter todas as vitaminas que eu preciso?” Enfim, tudo isso fez parte da reflexão e aí 

concluímos que a gente pode não ser vegetariano, mas que a gente pode pensar numa 

campanha de pelo menos um dia sem carne, que isso já faz diferença na minha saúde e 

na saúde do planeta e em que que isso faz diferença. Então foi toda uma reflexão sobre 

esse tema, uma vez que o tema que foi escolhido foi Gastronomia e a tutoria acabou 

escolhendo seguir essa reflexão. (GEST2_B) 

A escola enquanto espaço de convívio, com o desenvolvimento de atividades que 

incentivavam o conhecimento compartilhado, em especial, despertou nos familiares o sentimento 

de pertencimento junto à comunidade escolar. Os trabalhos dos pais nas diferentes comissões, 

como a de horta e sustentabilidade, foram exemplos dessa apropriação, que repercutiram em ações 

concretas dentro e fora da escola.  

CH2: Um pai acabou de refazer a torneira da horta para a gente este ano. [...] Interessante 

também notar que um grupo de pais fez uma cooperativa e abriu o Baru [Instituto Baru]14. 

(GFPCHAS_B) 

                                                           
13 A polifonia dietética e a cacofonia alimentar são conceitos para representar a profusão e difusão de informações 

relacionadas à alimentação. Para Fischler (1995) a polifonia dietética se funda em uma verdadeira e planetária cacofonia 

alimentar: os discursos dietéticos se mesclam, se confrontam ou se confundem com os discursos culinários e 

gastronômicos [...]. Por todas as partes crescem as prescrições e as proibições, os modelos de consumo e as 

advertências: nesta cacofonia, o comensal desorientado, em busca de critérios de escolha, deseja, sobretudo, nutrir suas 

incertezas. FISCHLER, C. El (h)ominívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Editorial Anagrama; 1995.  

14 O Instituto BARU foi fundado em dezembro de 2018 por pais e mães de alunos da escola B, que mantinham um 

grupo de consumo consciente de compras de pequenos agricultores. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, 

que tem como objetivo proporcionar uma alimentação que seja social, ambiental e nutricionalmente saudável, 

promovendo a transparência nas relações de produção e consumo dos alimentos. 
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Eu acho que essa escola foi a escola que eu mais vi a comunidade estar apropriada do 

projeto e das ações que tem aqui dentro. [...] A participação é tão grande, as famílias se 

sentem tão confortáveis de estar aqui na escola que às vezes até extrapolam. [...] Quando 

eu vejo as festas, eu vejo essas comissões todas, os pais e as mães, avós, ás vezes tios, 

tias, todos juntos construindo essas festas ou coisas para a festa, eu acho isso demais, 

porque é uma sensação de pertencimento, [...] eu também tenho responsabilidades com 

esse lugar [...]. Quando eu digo que extrapola às vezes, é que as pessoas não entendem 

qual é a função de cada um aqui dentro, porque é um trabalho em conjunto. [...] Aí tem 

que retomar com a família, falar “Olha, a partir daqui é a gente que cuida... vocês podem 

participar dessas coisas....” [...] é uma construção desse conceito do que é a família na 

escola, o que a gente pode delegar, o que a gente constrói junto, o que não é de função da 

família, o que é de função dos profissionais, dos técnicos dentro do ambiente escolar. [...] 

As famílias também abraçam o projeto, elas veem com esse pertencimento [...] É uma 

construção coletiva, a gente não tem tantas coisas assim na nossa sociedade que tenha 

esse perfil, então a gente também está aprendendo sempre. (PRO1F1_B) (itálicos nosso) 

Esses relatos indicaram o apoderamento dos familiares como estratégia fundamental para 

a efetivação de mecanismos de exigibilidade, proteção e promoção do DHAA, interagindo com 

outros indivíduos e gerando o pensamento crítico em relação à realidade (CASIMIRO et al., 2015). 

As ações desenvolvidas pela CHAS resultaram no fortalecimento dos sujeitos e do grupo social 

familiar, que passou da passividade para a atividade, pelo desejo de ser livre e de ser feliz, 

condizentes com o conceito de potência da ação15 como objetivo fundamental da promoção da 

saúde, sendo possível:  

Ampliar a autonomia e o poder dos atores locais e das instâncias locais de gestão; 

conhecer profundamente as dinâmicas territoriais; estabelecer pactos e parcerias locais; 

fomentar a participação e as redes de ação intersetorial, incluindo novos atores na gestão; 

desenvolver métodos e técnicas de trabalho, experimentá-los, revisá-los e modificá-los. 

Significa, ainda, criar e recriar sentidos e significados acerca de nossas práticas e, 

sobretudo, dar espaços para as incertezas, para a experiência, para novos começos. 

(MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016) 

Ademais, a narrativa de PRO1F1_B revelou os desafios existentes em decorrência da 

participação ativa dos pais, a necessidade de delimitar sua atuação, estabelecendo funções e 

respeitando o espaço dos demais, que podem estar relacionados ao entendimento de que, dentro 

do contexto da competência educativa também visto na escola A, as famílias não eram detentoras 

de conhecimentos técnicos e, por isso, seriam incapazes de opinar nessa esfera.  

A oportunidade de os familiares participarem das atividades da escola alinhava-se aos 

princípios da educação popular e educação integral, priorizando a participação social, reflexão 

                                                           
15 SAWAIA, B. B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. In: SAWAIA, 

B. B. (Org.). As artimanhas da exclusão: uma análise ético-psicossocial. São Paulo: Vozes, 1999, p. 97-118. O 

Conceito de potência da ação é entendido como o direito que cada indivíduo tem de ser, de se afirmar e de se expandir, 

cujo desenvolvimento é condição para atingir a liberdade. 
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crítica a partir de assuntos de interesse da comunidade e desenvolvimento da autonomia 

emancipatória. Em contrapartida, houve a sinalização tanto da necessidade de se manterem atentos 

e unidos para que o trabalho construído não se perdesse, como da importância de a escola, 

enquanto instituição, responsabilizar-se por suas atribuições, visto que as atividades das diferentes 

comissões se mantinham, quase que exclusivamente, por conta do empenho dos familiares.  

Esta abertura para os pais e para a comunidade faz parte da educação integral, [...] a gente 

tem uma oportunidade de melhorar como ser humano [...]. Agora, tem seus desafios. [...] 

É superinteressante, porque sem abertura a gente não estaria aqui, por outro lado eu vejo 

que é quase que uma questão de sobrevivência a nossa “vamos dar as mãos e existir aqui 

também enquanto comissão, enquanto CHAS”, porque senão a coisa não se sustenta.  

[..] Como que a gente institucionaliza uma ação que está sendo tão importante? Agora 

usando só o exemplo dos CHAS, ou eu posso usar o da biblioteca, porque se por um lado 

tem um lado bom, existe uma biblioteca que funciona porque tem pais e mães 

comprometidos. Mas como que a escola, enquanto escola, também se responsabiliza por 

uma parte que é da escola? (CH4_GFPCHAS_B) 

[...] A comunidade participa do conselho, da APM e essa escola é muito olhada, vigiada, 

então se alguma coisa desagradar alguém da comunidade. [...] No dia seguinte já está uma 

fila aí de cobrança. Então sempre estão participando, em todos os sentidos, repito, até na 

confecção dos roteiros, do currículo, os pais ficam debatendo, discutindo e até mesmo 

fazendo os roteiros que nós professores não conseguimos, [...] porque são 4 anos e são 

várias matérias e conteúdos e a gente não consegue fazer no nosso dia a dia. (PRO4F2_B) 

A sinalização da necessidade de os membros da comissão, em especial os familiares, se 

manterem atentos e unidos para que o trabalho construído não se perdesse revelou o cuidado com 

os avanços conquistados e uma certa inquietação em como sustentar os propósitos da comissão. 

Essa reflexão sobre a participação foi importante pois permitiu avaliar se o que está sendo 

produzindo, ressignificando ou criando nas instituições e se o que foi feito está realmente 

alicerçado na autonomia desse grupo social (MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016).  

O envolvimento da comunidade escolar com as atividades de EAN realizadas pela CHAS 

e os desdobramentos decorrentes motivaram os membros da comissão em buscar reproduzi-los em 

outras unidades educacionais, no sentido de institucionalizar as ações daquele território. Todavia, 

cabe questionar a aplicabilidade de uma ação local para outros espaços e ambientes, com histórias 

distintas para o tema da alimentação e envolvimento da comunidade em se apropriar do espaço 

escolar. De qualquer maneira, o trabalho desenvolvido pode servir de inspiração para outras 

unidades escolares que estejam em busca de priorizar a participação social das famílias e inserir a 

EAN para além da alimentação servida no refeitório, discutindo criticamente sobre as diferentes 

dimensões da alimentação.  
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Um impasse relevante da escola era a consolidação das discussões de alimentação 

realizadas em vivências prática no cotidiano, como o que aconteceu com a gastronomia como tema 

da festa da cultura. Com um calendário repleto de eventos culturais e festivos durante o ano letivo, 

as discussões dos temas propostos, ainda que profundas, ao serem inseridas no cotidiano da escola 

não eram vivenciados e refletidas integralmente.  

Agora, se você vê os pequenos na hora do intervalo, eles estão lá porque eles ficam 

sentadinhos lá para se alimentar, mas tem um todinho, um suco de caixinha, uma bolacha 

super hidrogenada. Frutinha? [...] Uma criança é que faz as suas escolhas alimentares, 

não é a família que faz? [...] Isso não é só na alimentação, então é no geral isso aqui, Nós 

pensamos bastante nessas possibilidades de alimentação saudável, mas... (PRO4F2_B) 

Acho que a comunicação sobre alimentação entre escola e família bem insuficiente, bem 

difícil. Pelo tema agora ser gastronomia, acho que teve uma proximidade, mas acho bem 

ruim, porque também acabou sendo uma coisa pontual. Acho que tinha que ter um trabalho 

mais sistematizado, mais constante, até de ajuda para as famílias também, porque imagino 

que a gente primeiro tem uma dificuldade dessa rotina, acho que a gente tem o recorte social 

também que influencia muito na alimentação. [...] (PROF1F1_B) 

Para explorar os temas relacionados à alimentação, a vivência prática é essencial para a 

sua consolidação, pois as relações interpessoais com a alimentação geram outros gatilhos de 

discussão que perpassam as diferentes faixas etárias e interesses dos escolares, fundamental para 

garantir a aprendizagem significativa16.  

Como os próprios gestores e professores indicaram, a diversidade cultural das famílias 

era uma característica que precisava ser melhor compreendida e articulada para que as pouco 

interessadas, ou resistentes, se envolvessem com as atividades desenvolvidas pela escola. Nessa 

direção, seria possível ampliar e avançar com as ações de EAN, importantes para a compreensão 

da alimentação em suas múltiplas dimensões e apoderamento da comunidade para realizarem suas 

escolhas alimentares como prática promotora de saúde.  

Apesar de todos os pesares, eu acho que essa escola discute alimentação o tempo todo, 

porque assim, lógico que hoje a gente tem muito mais pedagógico [...] Se a mãe não está 

junto com a escola nessa história, a importância de estar juntos, porque quando você 

pergunta assim: “por que que será que as mães ainda mandam comida?” Porque a gente 

ainda não conseguiu fazer um trabalho tão forte com a comunidade, é demorado, é muito 

demorado, porque são hábitos alimentares, são histórias de alimentação desde que os pais 

também eram crianças. Não é tão fácil mudar, como também não é fácil mudar a 

perspectiva da escola. [...] Isso tudo está ligado com a cultura e a cultura a gente não 

                                                           
16 Os pressupostos da aprendizagem significativa preconizam que uma nova informação ancora-se em conceitos 

relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende, de maneira que uma nova informação resulta em 

crescimento e modificação do conceito subsunçor, ou seja, de onde está ancorado. Cf. MOREIRA, Marco Antônio et 

al. Aprendizagem Significativa: a Teoria de David Ausubel. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001. 111 p.  
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transforma uma cultura de uma forma fácil. Porque isso é o ponto, se você fala de 

alimentação escolar não dá para você falar de que é só para comer. Só que eu acho que a 

gente vai aprendendo isso ao longo desse tempo todo, acho que é um aprendizado que vai 

dando uma outra qualidade para a discussão. (GEST1_B) 

Tem algumas famílias que estão aqui sempre, que cuidam da horta, que tem uma super 

comunicação com a escola, só que isso atinge poucas famílias. Eu acho que poderia se 

pensar em fazer uns eventos, fazer... ampliar mesmo o alcance para outras famílias, 

participar [...]. (PRO3F1_B) 

Esse relato também apontou que a comunidade se empenhava em pensar a EAN havia 

um bom tempo, incorporando diferentes saberes, em um trabalho colaborativo. Porém, como parte 

de um processo em construção, era preciso mediar os diferentes interesses e disputas da 

comunidade. Ainda que houvesse algumas barreiras para serem rompidas, o esforço coletivo 

sustentava os avanços conquistados. 

A partir dos resultados dessa pesquisa, pode-se afirmar a necessidade de manter o tema 

alimentação em permanente debate para que a comunidade escolar possa aplicar e experenciar em 

suas ações cotidianas coletivas e individuais.  

Tem uma questão que a gente sempre faz: o que fica das festas da cultura, como isso 

internaliza e fica? [...] cada vez que a gente faz [um evento], a gente pensa num processo de 

pesquisa. Desde a situação problema até como que eu resolvo aquilo para que lugar que eu 

vou. Se aquilo vem para o meu cotidiano, passa a vir para a minha fala, para a minha ação 

[...]. Vem para alguns materiais da escola também, algumas coisas ficam para roteiros, ficam 

para as tutorias, ficam como coisas que as oficinas continuam. Por exemplo, essa atividade 

que a gente fez agroecológica foi depois da festa [...]. Para o grupo de professores também, 

como que isso continua nos planejamentos [...]. (GEST3_B) 

Mesmo que a narrativa de GEST3_B tenha expressado a intencionalidade em manter os 

temas trabalhados nas festas das culturas nos diferentes dispositivos pedagógicos da escola, essa 

prática revelou-se frágil quando o tema era alimentação. Provavelmente a concretização dessa 

importante etapa poderia contribuir para que a escola avançasse ainda mais na efetivação de práticas 

promotoras da alimentação adequada, reforçando a importância da articulação da alimentação no 

PPP com o planejamento e inclusão de ações estratégicas no calendário escolar anual.  

Em diferentes narrativas dos entrevistados, houve o reconhecimento de que as reflexões 

e ações relacionadas à alimentação estavam em permanente elaboração, dando o sentido do 

inacabado, em contínuo desenvolvimento e aprofundamento, inerentes ao exercício da democracia 

e cidadania. Na perspectiva da promoção da saúde, essa reflexão é valorizada “para inventar os 

próprios modos de construir a promoção da saúde, buscando refletir sobre os desafios, paradoxos, 
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ambiguidades e, especialmente, os sentidos e significados das experiências vividas” (MENDES; 

FERNANDEZ; SACARDO, 2016).  

Por fim, quando os próprios atores sociais refletiam acerca das conquistas e avanços da 

escola no envolvimento das famílias em suas ações promotoras da AAS, especialmente as ações 

relacionadas à comissão de horta e sustentabilidade e sua interação com a alimentação escolar, o 

discurso era o de reconhecer o valor e a intencionalidade de multiplicar a ação para outras escolas 

da rede municipal de ensino.  

Por causa da festa da cultura teve que estar toda a questão da alimentação, seja qual for, 

pelo ângulo que for. E aí os professores construíram um grande mapa mental colocando 

a gastronomia no centro e todas as questões que poderia relacionar. E o mapa ficou 

incrível, porque ia da escassez à fome, ia da questão afetividade, para a questão 

nutricional [...]. a questão da religiosidade apareceu, a cultural, a afetividade apareceu 

muito forte, a fome e escassez, das políticas públicas. [CHAS]. (GEST3_B) 

[...] a CHAS conseguiu uma parceira muito maior com o pessoal da alimentação escolar 

com a nutricionista supervisora principalmente, que começou a dar a maior força para o 

projeto, a relação que ela tem com as mães faz toda a diferença. [...] a empresa terceirizada 

também teve que se envolver, [...] porque antes era uma coisa a parte. Elas tinham o 

mundinho delas, as mães tocando fogo na horta e isso não se conversava.  

[...] Eu penso que é isso, como é que essa prática pode alimentar a política pública, porque 

as políticas públicas não estão prontas, elas vêm das práticas. [...] Isso é uma coisa que 

está em construção, na própria escola, nos órgãos competentes que olham para isso e fala 

“poxa vida, tem coisa que dá para pensar de outro jeito”. (GEST1_B) 

CH4: [...] Já faz tempo a gente estava numa conversa [com as nutricionistas supervisora 

e empresa contratada], em que a gente pensava em fazer alguns registros desta experiência 

e ela [nutricionista supervisora] falou: mas aqui a gente pode considerar que está 

implementado, porque a gente praticamente implantou uma política pública com esta 

coisa da comissão. [...] porque nesta lei, faz parte que tenha a horta na escola e que a horta 

complemente a alimentação escolar. Por isso que eu ouso dizer que o nosso case é o 

pioneiro em termos de..., porque isso faz parte desta lei de alimentação escolar.  

CH3: [...] Porque aqui é quase uma agricultura familiar, é praticamente, são as famílias, 

é um cultivo que sustenta uma mini comunidade de certa forma, então é legal a 

experiência? (GFPCHAS_B) 

Os discursos relacionados aos avanços da EAN, mediados pela horta e alimentação 

escolar na escola B foram possíveis devido ao envolvimento dos familiares, cozinheiras e 

nutricionistas. Por conseguinte, outros grupos de atores sociais, além de professores e gestores, 

foram essenciais para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo para a efetivação das ações 

de EAN na escola, sugerindo que o real envolvimento da comunidade escolar, priorizando a 

interação com famílias, pode ser um desfecho necessário para que as ações realizadas tenham 

potencial de mudança das práticas alimentares para todos os atores sociais.  
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Ao se referir à implementação de uma política a partir das ações realizadas pela comissão, 

o discurso de CH4_CHAS revelou a habilidade da comissão em articular reflexões 

contemporâneas que envolviam a alimentação em suas dimensões social, política, econômica e 

biológica e retirou a prerrogativa de que as famílias não se interessavam por temas relacionados à 

alimentação. Assim, a participação nos processos de decisão surge como uma dimensão central na 

gestão democrática das escolas, de maneira que o poder de decidir confere pleno sentido às práticas 

de governo democrático das escolas, rompendo com encenações participativas, com rituais, 

processos e métodos formalmente democráticos (LIMA, 2014). O alcance da participação das 

comunidades no processo de formulação de políticas públicas envolve etapas que vão desde ao 

acesso à informação, consultas de opiniões, envolvimento, colaboração, parcerias e formulação de 

alternativas à finalização com a transferência de poder, em que as comunidades têm a ‘última 

palavra’ sobre decisões importantes que afetarão o seu bem-estar (OMS, 2011).  

Nessa direção, pode-se afirmar que a participação das famílias na escola B foi essencial 

para garantir o seu apoderamento e desenvolvimento da autonomia. Gestores e professores, por 

sua vez, foram capazes de estimular, facilitar e desenvolver a participação, ainda que houvesse a 

tendência da escola, enquanto instituição pública, a se auto conservar e se defender dos ataques a 

seus postulados para assegurar certa ordem e grau de previsibilidade para a ação humana 

(MENDES; FERNANDEZ; SACARDO, 2016). 

Cabe considerar que mães, pais e outros familiares envolvidos com as ações de 

alimentação da escola, além de suas atribuições parentais relacionadas à formação de hábitos 

alimentares, possuem competências inerentes de sua formação profissional e experiências de vida 

que permitem pensar e refletir a EAN em diferentes perspectivas, potencializando e amplificando 

as possibilidades de suas atuações.  

CH1: [...] Minha maior motivação de alimentação escolar é meu filho mesmo, este 

ambiente escolar. Eu estou participando do grupo [CHAS e CAE - Conselho de 

Alimentação Escolar], da comunidade. E junto com alimentação escolar eu tento juntar o 

voluntariado também, que acho importante a gente doar um pouco do nosso tempo para 

construir os equipamentos que a gente usa.  

CH2: Tem uma pessoa [mãe de aluno] que designer e tem um papel fundamental nesta 

questão de sistematização, este quadro [mapa mental da gastronomia e alimentação] que 

foi feito por ela. As necessidades vão aparecendo e existem talentos que se vão buscando. 

(GFPCHAS_B) 
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A gente vai fazer vários tipos de toalhas, para ser usada na degustação, na mesa que nós 

temos na [mesa da] horta, para esses momentos dos roteiros, para as festas. [...] Como 

trabalho com a sexualidade, eu chamo esse momento de arte [...] e a gente tem utilizado 

na horta de mães estagiárias, enquanto a gente produz aquele tipo de arte, a gente também 

está dialogando sobre várias questões relacionadas às crianças, tanto educação que a gente 

propõe, quanto os problemas da escola, quanto às questões de alimentação, questões dos 

roteiros. (TUT1_GFPTUT_B) 

Nessa perspectiva, mesmo que as famílias tivessem seus desafios para estimular formação 

de hábitos alimentares adequados, era preciso romper com o discurso retórico de parte dos atores 

sociais da escola de que os familiares não se interessavam pela alimentação de seus filhos. Em 

concordância com a afirmação de CH1_ GFPCHAS_B, o interesse pela alimentação escolar e 

ações de EAN sensibilizavam os familiares em destinar o seu tempo e participar das atividades 

escolares. Outro ponto de destaque dessa narrativa foi o reconhecimento da importância da 

participação da sociedade civil junto aos equipamentos públicos, como o Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE). Mesmo que em diferentes instâncias, para que haja participação de fato, é preciso 

que as partes interessadas tenham informação, conhecimento e capacidades, entendam o processo, 

tenham uma visão clara do que pode ser conquistado, e capacidade social e política para navegarem 

pela burocracia enquanto promovem sua agenda (OMS, 2011).  

Nesse estudo, os ambientes escolar e familiar, enquanto espaços de convivência e 

socialização dos múltiplos elementos que integram a vida em sociedade, da qual a alimentação faz 

parte, envolvem a compreensão de dimensões que se convergem para o ato de comer e seus 

significados. Desde o planejamento de ações de alimentação no PPP das escolas, a inclusão como 

tema de trabalho parte de disputas políticas e pedagógicas pessoais e coletivas que, por sua vez 

perpassam por dimensões relacionadas à organização e representatividade do trabalho, 

determinando o caminho que a alimentação pode percorrer. Dessa etapa à concretização das ações 

novamente as experiências individuais e coletivas ampliam as possibilidades de conexões e 

repulsas entre as pessoas ou grupos da comunidade devido às expressões de suas experiências e 

expectativas, que envolvem gostos, preferências e afetos, hábitos e culturas, comensalidade, 

disponibilidade de recursos financeiros, de tempo, de alimento ou comida, religiosidade, 

informação e posicionamentos políticos, sociais e ambientais, entendimento do que é ou não 

adequado à saúde. Enfim, tantos elementos que fazem com que a alimentação seja expressão de 

um fenômeno complexo, cujas decisões envolvem seus posicionamentos e experiências em 

qualquer espaço de vida em sociedade.  
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A interface entre escola e família na promoção da alimentação adequada e saudável nas 

escolas foi possível mediante o desenvolvimento de um trabalho colaborativo dos diferentes atores 

sociais da comunidade escolar ao explorar as potencialidades de cada grupo. A partir da trajetória 

da comissão de horta, alimentação e sustentabilidade e das vivências práticas que se concretizaram 

junto à alimentação escolar houve a inserção das famílias nas ações de EAN da escola, podendo 

ser apontado como um desfecho relevante para a promoção da saúde. A participação social abriu 

espaço para o desenvolvimento de relações horizontalizadas, reflexivas e alinhada à realidade local 

e, por isso, mantinha-se em permanente construção.   
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5.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como em todos os estudos acadêmicos, essa tese possui limitações.  

No percurso de seleção das escolas para a realização dos estudos de caso foi solicitado 

que houvesse a inserção da alimentação no projeto político pedagógico, por entendermos que seria 

uma prerrogativa para o desenvolvimento de ações coletivas de interesse da escola e não apenas 

conduzido por um professor, porque isso restringiria a abrangência das ações para toda a 

comunidade escolar. Ao iniciarmos a pesquisa de campo na escola A, observamos que isso não foi 

suficiente para captar as ações coletivas de alimentação na escola e que no ano da coleta de dados, 

a inserção da alimentação no PPP estava pouco articulada, limitando os possíveis desdobramentos. 

Houve também a necessidade de adaptar o protocolo de recrutamento dos atores sociais 

na escola B, pois foi percebida a necessidade de respeitar a maneira como a comunidade se 

organizava. Ao longo da permanência nesta escola, percebeu-se que era possível seguir com o 

protocolo anteriormente estabelecido pelas pesquisadoras, garantindo maior adesão às entrevistas 

individuais e organização dos grupos focais.  

A inclusão da escola B no estudo de caso foi para responder a novas indagações da pesquisa, 

admitindo que por comporem escolas de um mesmo município, ainda que de uma metrópole e 

geridas pela mesma SME, teriam percursos próximos. Esses dois cenários distintos abriram 

possibilidades de reflexões importantes para a construção e discussão dos resultados e permitiram 

visualizar que as particularidades dos territórios são determinantes para as ações desenvolvidas. 

Por fim, o contexto da pandemia Covid-19, com necessidade de manter o isolamento 

social, teve uma influência considerável por delongar o amadurecimento nas etapas de análise e 

finalização do estudo.  
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6. CONCLUSÃO 

A utilização do estudo de caso como metodologia de pesquisa, que permite associar 

diferentes fontes de evidência, possibilitou compreender os percursos históricos, relacionais e 

atitudinais relacionados às ações de alimentação e sua interface com as famílias no ambiente 

escolar para elaborar novas ideias e significados enquanto tema de pesquisa da promoção da saúde.  

A interação entre famílias e escolas nas ações de EAN para a promoção da alimentação 

adequada e saudável foi possível devido ao interesse dos envolvidos e à abertura da escola em 

permitir que os familiares atuassem de fato nos processos decisórios da comunidade, observando sua 

cultura, hábitos, interesses e opiniões e reconhecendo as potencialidades de um trabalho pautado na 

construção coletiva. Os resultados da pesquisa apontaram que a inclusão da alimentação no PPP não 

foi garantia para a escola estruturar um projeto capaz de articular suas ações com a comunidade. A 

limitação de incluir diferentes perspectivas e saberes e a maneira como direcionava o 

desenvolvimento dos projetos para professores e turmas específicas de estudantes dificultaram a 

escola A avançar com os possíveis desdobramentos. A consolidação da alimentação no PPP 

mediante ação colaborativa e problematizadora entre os diferentes grupos de atores sociais da 

comunidade escolar, de construção orgânica, fundamentada em contexto de luta e correlações de 

forças, nascida no próprio chão da escola, pode ser apontada como um passo importante para que as 

escolas avancem em suas ações pedagógicas promotoras da alimentação adequada e saudável.  

A inclusão da EAN como TCT trouxe novas perspectivas de trabalho e atuação, 

aproximando a alimentação ao centro dos debates no PPP das escolas e abrindo a possibilidade de 

a compreender como prática social, consolidando a EAN como força de transformação no 

desenvolvimento da autonomia e participação ativa dos educandos, mas ainda há a necessidade de 

construir novas possibilidades de trabalhar a alimentação, em suas múltiplas dimensões, 

perpassando, de fato, pelo currículo escolar.  

Nesse contexto destaca-se a atuação do nutricionista no processo de construção e 

execução da EAN nas escolas pois, além de ser o responsável técnico do PNAE, foi considerado 

um parceiro pedagógico essencial às escolas, incorporando elementos relevantes para avançar com 

o entendimento e aplicação da alimentação enquanto atividade pedagógica. Compete às diferentes 

instâncias responsáveis, como supervisão escolar do DRE e supervisão e divisão de EAN da Codae 

e gestores escolares, reconhecerem, articularem e viabilizarem a participação do nutricionista na 

construção dos projetos de alimentação no PPP, com abrangência institucional, como prática 

regular entre as unidades escolares, para que os projetos de alimentação e EAN cumpram seu papel 
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na promoção da alimentação adequada e saudável. Ademais, os nutricionistas das empresas 

contratadas além do gerenciamento, controle de qualidade e operacionalização dos recursos 

alimentares disponibilizados para o preparo das refeições, também detém a potencialidade de se 

envolverem e atuarem efetivamente na esfera da EAN das escolas, devido à expertise inerente de 

sua formação profissional e presença cotidiana nas unidades escolares.  

As ações de EAN nas escolas pesquisadas tinham a alimentação escolar servida como um 

fio condutor predominante, mas não exclusivo, tendo o alimento e a comida como referências, 

vinculada ao PNAE, fortalecendo a garantia do direito à alimentação adequada e a importância do 

programa para a PAAS. Nesse sentido, foram observadas atividades diretas com os alimentos 

servidos no refeitório, vinculadas às relações de comensalidade e ao incentivo dos estudantes 

experimentarem novos alimentos, especialmente os dos anos iniciais do ensino FUND1, por serem 

mais receptivas a essas ações. A presença e participação ativa, especialmente dos docentes, foi 

reconhecida por oferecer maior confiança em relação à qualidade da alimentação servida, 

rompendo com o estigma de uma comida ruim e de pouca aceitabilidade e por favorecer o 

desenvolvimento de hábitos alimentares adequados e saudáveis dos estudantes, ainda que alguns 

professores negassem a função pedagógica da alimentação. Todavia, com o transcorrer do tempo, 

esse acompanhamento deixou de fazer sentido para os docentes, revelando a necessidade de pensar 

em outros temas e estratégias de EAN que extrapolassem as relações de comensalidade no 

refeitório, e que também pudessem incluir os adolescentes, estudantes do ensino FUND2, nas 

ações de alimentação das escolas.  

O fato de a escola B ter uma proposta pedagógica alicerçada na Escola da Ponte permitiu 

que ela se diferenciasse em explorar dimensões importantes relacionadas à participação social, de 

grande interesse para a pesquisa, possibilitando a interação e participação com as famílias, 

reconhecimento e inclusão de outros funcionários que não costumam integrar as atividades 

pedagógicas, especialmente as cozinheiras e se utilizar de estratégias pedagógicas que favoreciam 

o diálogo e reflexão coletivos, extrapolando. Ao mesmo tempo, a reflexão de que foi preciso 

extrapolar as normativas pedagógicas convencionais estabelecidas pela SME para alcançar a 

participação social dentro da escola, enquanto equipamento público.  

Nessa direção, impõe-se o desafio às escolas de incluir a alimentação como área de 

conhecimento e explorar suas dimensões sociais, culturais, políticas e ambientais nas discussões de 

EAN para contribuir com o desenvolvimento de comportamentos mais autônomos e emancipatórios 

dos membros da comunidade escolar, especialmente das famílias, ao fazer suas escolhas alimentares 
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em seus diferentes contextos de vida. A interação entre escolas e famílias pode auxiliar estas a 

responder adequadamente às demandas contemporâneas da alimentação, caracterizadas pelo excesso 

de informações confusas e contraditórias, que desprezam a cultura alimentar, colocam a saúde das 

pessoas em risco e influenciam fortemente na formação dos hábitos alimentares porque as discussões 

e construções coletivas são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento crítico e autonomia 

de suas decisões relacionadas com a saúde, em um processo de autocuidado consigo e com os outros. 

A defesa da participação social também pode contribuir para o reconhecimento e fortalecimento da 

educação e de políticas públicas relacionadas, direta ou indiretamente, para reivindicação de 

melhorias estruturais, transformando as condições de vida e saúde das pessoas e da comunidade.  

A horta escolar foi utilizada como instrumento que aproximou e integrou a alimentação 

escolar dos estudantes, familiares, professores, cozinheiras, nutricionistas, ou seja, uma grande parte 

dos atores sociais que compunham a comunidade escolar. Suas ações permitiram extrapolar o 

entendimento da alimentação para além da sua dimensão biológica, favorecendo a formação de 

vínculos com o alimento produzido e alcançando desdobramentos importantes que permitiram 

inserir a alimentação como um tema de produção do conhecimento, com atividades que saíam do 

padrão informativo e possibilitava o desenvolvimento de práticas educativas colaborativas.  

Por outro lado, a concepção dos trabalhos realizados com a horta escolar direcionados a 

grupos de estudantes pré-determinados, conduzidos por um único professor de referência, limitou 

os desdobramentos possíveis e acarretou a sua interrupção. Por ser um espaço que exige cuidados 

permanentes, com inúmeras possibilidades de atuação e reflexão, o direcionamento da horta para 

toda a comunidade mostrou-se mais promissor para cumprir o seu papel pedagógico como 

estratégia de EAN para a PAAS dos estudantes e dos demais membros da comunidade, 

aproximando as pessoas e atribuindo a função de educador e educando, a do-discência, ou 

docência-discência nas palavras de Paulo Freire.  

Os desafios observados para alcançar a interação entre família e escola estão pautados na 

maneira como as comunidades podem ser percebidas, acolhidas e direcionadas. As escolas tendem 

a defender suas rotinas e concepções já consolidadas e as famílias a recuar, devido ao receio de 

exposição e envolvimento com propostas que não as representam, pois nos poucos espaços de 

discussão da escola prevaleciam as vozes da equipe técnica em educação. Ademais, foi 

identificada a necessidade de romper com a visão equivocada, de parte dos membros das escolas, 

de que as famílias não se esforçam para incentivar a formação de hábitos alimentares adequados e 

saudáveis de seus filhos. Portanto, a participação das famílias junto às escolas requer respeito às 
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diferentes culturas, acolhimento e valorização, além da necessidade de repensar as relações de 

poder estabelecidas na organização e funcionamento da escola. O desejo das famílias em participar 

integralmente, propondo temas de trabalho de seu interesse foi um diferencial relevante para a 

permanência e continuidade da alimentação como um tema de trabalho nas escolas.  
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8. APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS ADULTOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA – PPG-SP 

e-mail: ppg.saudepubli@usp.br 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
Nome: _____________________________________________________________________  
Endereço: ______________________________________Bairro:_______________________  
CEP: _________ - _______ Telefone (    ) __________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS ADULTOS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Interfaces escola e família na 

construção do ambiente alimentar saudável como estratégia de promoção da saúde”, que tem por objetivo 

entender como os atores da escola e da família interpretam os programas de incentivo à alimentação adequada, 

além de refletir sobre os seus alcances e limitações, na perspectiva da promoção da saúde. 

Os dados e informações obtidos serão organizados de modo que serão divulgados somente os conteúdos 

que não comprometam os indivíduos e/ou instituições de trabalho e de estudo. Caso seja necessário, serão dadas 

as orientações e serão feitos os encaminhamentos pertinentes aos serviços públicos da região.  

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar em qualquer penalidade ou 

perda de benefícios, e você pode retirar o seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. Todos os dados e informações fornecidos serão tratados com sigilo. Você não terá despesas 

pessoais nem mesmo compensação financeira em qualquer fase da pesquisa e esta oferece o mínimo de 

quaisquer riscos ou desconfortos. Caso seja comprovada a ocorrência de danos imediatos ou tardios por 

conta da participação na pesquisa, você poderá ser indenizado(a). 

As responsáveis pela pesquisa são a estudante Roberta Maria Miranda Ribeiro e a professora Cláudia 

Maria Bógus. Em caso de dúvidas ou solicitação de novas informações, você pode entrar em contato no 

telefone (11) 3061-7955/ (11) 3061-7751, no e-mail: romribeiro@usp.br ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, à Av. Dr. Arnaldo, 715. Cerqueira 

Cesar – São Paulo (SP). Telefone (11) 3061-7779.  

Uma via deste consentimento informado será arquivada no Departamento de Política, Gestão e Saúde 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de consentimento livre 

e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

(  )Autorizo gravação em áudio da entrevista  (  )Não autorizo gravações de qualquer tipo  

São Paulo, ___ de _______ de _____ Assinatura: ______________________________  

mailto:romribeiro@usp.br
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9. APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA – PPG-SP 

e-mail: ppg.saudepubli@usp.br 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar de uma pesquisa que deseja 

conhecer mais sobre as maneiras que a escola e a família conseguem contribuir para se ter um ambiente 

alimentar saudável. A sua contribuição ocorrerá por meio de uma conversa em grupo, com colegas de idade 

semelhante à sua. Falaremos de temas relacionados tanto aos projetos de alimentação saudável 

desenvolvidos na escola, como também sobre o envolvimento de vocês e familiares quando se trata do 

assunto alimentação nas escolas. 

Tudo o que for conversado no grupo será gravado em áudio, porém a pesquisadora tem o 

compromisso de garantir sigilo para todos os dados e informações fornecidas. Os conteúdos divulgados 

serão organizados de maneira que não comprometa as pessoas e as escolas.  

A participação é voluntária e a sua recusa não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios, e você pode retirar o seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. 

Você não terá despesas pessoais nem mesmo compensação financeira em qualquer fase da pesquisa e ela 

oferece o mínimo de quaisquer riscos ou desconfortos. Caso existam gastos adicionais, eles serão 

absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

As responsáveis pela pesquisa são a estudante Roberta Maria Miranda Ribeiro e a professora 

Cláudia Maria Bógus. Em caso de dúvidas ou solicitação de novas informações, você pode entrar em 

contato no telefone (11) 3061-7955/ (11) 3061-7751, no e-mail: romribeiro@usp.br ou com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, à Av. Dr. Arnaldo, 715. 

Cerqueira Cesar – São Paulo (SP). Telefone (11) 3061-7779.  

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de assentimento 

livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

São Paulo, ______de _________________ de ________.  

 

____________________________  _____________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa    Assinatura do pesquisador 

ou responsável legal     (carimbo ou nome legível) 

  

mailto:romribeiro@usp.br
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10. APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA: DIRETOR, ASSISTENTE DE DIREÇÃO, 

COORDENADOR PEDAGÓGICO, PROFESSORES 

1. Apresentação: nome, função, tempo na escola. 

2. Conte-me um pouco sobre a história que envolve a promoção da alimentação adequada 

nesta escola. 

3. Construção do PPP da escola.  

4. Influência de políticas públicas ou programas de governo na construção do PPP no que diz 

respeito a alimentação. 

5. Motivação para inclusão do tema da alimentação no PPP.  

6. Avaliação e registro das ações relacionadas à alimentação (envolvimento neste processo). 

7. Participação da comunidade escolar na elaboração do PPP. 

8. Participação do nutricionista nas ações direcionadas à alimentação. 

9. Alimentação escolar (cardápio, conversas com os estudantes, atividades de alimentação na 

escola e quem conduz). 

10. Receptividade dos estudantes em relação às ações direcionadas à alimentação. 

11. Interações nos momentos das refeições dos estudantes (lembrar da degustação). 

12. Horta da escola (envolvimento, relação com a cozinha). 

13. Resultados identificados desde que o tema alimentação começou a ser trabalhado na escola. 

14. Comunicação sobre alimentação entre a escola e a família. Sugestões. 

15. Você deseja acrescentar alguma informação que não tenha sido incluída e que possa ser 

importante? Quer fazer algum comentário sobre esta entrevista? 
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11. APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA: GESTORES CODAE 

1. Apresentação: Nome, trajetória na Codae e função desempenhada. 

2. Conte-me um pouco sobre a história que envolve a promoção da alimentação adequada nas 

escolas municipais. 

3. Cenário da alimentação nas escolas da prefeitura de SP: gestão e EAN. 

4. Influência de políticas públicas ou programas de governo de alimentação nas tomadas de 

decisão da equipe. Como isso se traduz para as escolas? 

5. Como você vê as ações relacionadas à promoção da alimentação adequada das escolas? 

(refletir sobre as ações pontuais e coletivas). 

6. Discussão das ações de EAN com os nutricionistas da equipe que atendem as escolas. 

7. Participação dos nutricionistas nos projetos escolares direcionados à alimentação. Qual o 

retorno que é dado? 

8. Participação da comunidade escolar nas ações de alimentação. 

9. Participação na elaboração dos cardápios das escolas. Pensar nas peculiaridades dos 

cardápios da gestão mista e terceirizada e maneiras de retorno que se tem dos nutricionistas 

envolvidos. 

10. Avaliação e registro das ações relacionadas à alimentação (envolvimento neste processo). 

11. Você deseja acrescentar alguma informação que não tenha sido incluída e que possa ser 

importante? Quer fazer algum comentário sobre esta entrevista? 
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12. APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA: NUTRICIONISTA DRE E CONTRATADA 

1. Apresentação: Nome e tempo de acompanhamento da escola. 

2. Conte-me um pouco sobre a história que envolvem a promoção da alimentação adequada 

nesta escola. 

3. Construção do PPP da escola.  

4. Influência de políticas públicas ou programas de governo na construção do PPP no que diz 

respeito a alimentação. 

5. Avaliação e registro das ações relacionadas à alimentação (envolvimento neste processo). 

6. Participação dos gestores da escola no projetos direcionados à alimentação. 

7. Participação da comunidade escolar nas ações de alimentação. 

8. Participação nos cardápios da escola (também liberdade de mudança). 

9. Horta da escola (envolvimento, relação com a cozinha). 

10. Você deseja acrescentar alguma informação que não tenha sido incluída e que possa ser 

importante? Quer fazer algum comentário sobre esta entrevista? 
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13. APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA: COZINHEIRAS ESCOLARES 

1. Apresentação: Nome, função, tempo de trabalho na escola. 

2. Relacionamento com membros da escola (direção, coordenação, professores, 

funcionários). 

3. Relacionamento com nutricionista (contratada e prefeitura) e demais colegas. 

4. Relacionamento com alunos. 

5. Horta da escola (envolvimento, relação com a cozinha). 

6. Orientações para o preparo das refeições e dinâmica na cozinha. 

7. Comunicação com a gestão (auxiliares, diretores, nutricionista, professores). 

8. Cardápio da escola. 

9. Percepções da alimentação escolar e da criança com alimentação.  

10. Orientações para os estudantes sobre alimentação (toda comunidade escolar) 

11. Sugestões para alimentação da escola 

12. Mais comentários. 
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14. APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTA: FUNCIONÁRIOS 

1. Apresentação: nome, função, tempo na escola. 

2. Relacionamento com membros da escola (estudantes, direção, coordenação, professores, 

funcionários). 

3. Conte-me um pouco sobre a história que envolvem a promoção da alimentação adequada 

nesta escola. 

4. Participação da comunidade escolar na elaboração do PPP. 

5. Envolvimento do nutricionista. 

6. Alimentação da escola (cardápio, horários, conversas com os estudantes, atividades de 

alimentação na escola e quem conduz). 

7. Receptividade dos estudantes em relação às ações direcionadas à alimentação. 

8. Interações nos momentos das refeição dos estudantes. 

9. Horta da escola (envolvimento). 

10. Resultados identificados desde que o tema alimentação começou a ser trabalhado na escola 

(desperdício). 

11. Comunicação sobre alimentação entre a escola e a família. Sugestões. 

12. Você deseja acrescentar alguma informação que não tenha sido incluída e que possa ser 

importante? Quer fazer algum comentário sobre esta entrevista? 
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15. APÊNDICE H - ROTEIRO DE ENTREVISTA: CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS– PAIS/ 

RESPONSÁVEIS 

1. Contem-me sobre a família de vocês: o que fazem, a quanto tempo estão juntos, idade dos 

filhos, o tempo em que moram aqui e as pessoas que trabalham. 

2. De que maneira vocês organizam a rotina familiar envolvendo escola, trabalho, atividades 

domésticas?  

3. Podem me contar sobre as divisões de tarefas da casa? 

4. Como acontece a organização da família envolvendo a compra e o preparo dos alimentos? 

Pensar nas preferências e rejeições de alimentos. 

5. Como se dá a decisão dos tipos de alimentos que são comprados? Os filhos costumam pedir 

para comprar algum tipo de alimento?  

6. Onde costumam fazer as compras de alimentos? O que tem disponível na região onde vocês 

moram? (lembrar de frutas, verduras e legumes, alimentos prontos para o consumo, UP). 

7. Como o preço dos alimentos influenciam nas escolhas dos alimentos no momento da 

compra? 

8. Como é a organização da alimentação em casa (onde vocês comem, os horários, a 

companhia)? 

9. Você deseja acrescentar alguma informação que não tenha sido incluída e que possa ser 

importante? Quer fazer algum comentário sobre esta entrevista? 
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16. APÊNDICE I – ROTEIRO GRUPO FOCAL: ESTUDANTES 

1. Apresentação: Nome, série, tempo em que estão na escola, atividades extras (xadrez, dança, 

esportes) 

2. Relacionamento com membros da escola (direção, coordenação, professores, 

funcionários). 

3. Relacionamento com cozinheiras e nutricionista (contratada e prefeitura). 

4. Horta (participação pais e filhos). 

5. O que vocês acham sobre alimentação da escola (O que é servido, horário, repetição, entre 

outros). 

6. Lanches trazidos para escola. 

7. O que é falado sobre alimentação na escola (na sala de aula, atividades extras, entre eles 

no refeitório). O que vocês acham que poderia ser falado. 

8. Alimentação em casa (participação nas compras, escolhas, preparo, onde e com quem 

comem) 

9. Conversas sobre alimentação em casa. 

10. Influências da alimentação (casa-escola, escola-casa). 

11. O que mais vocês querem contar sobre a alimentação. 
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17. APÊNDICE J – ROTEIRO GRUPO FOCAL: PAIS OU RESPONSÁVEIS 

1. Apresentação dos pais (nome, nome do filho, série, quanto tempo está na escola, onde 

moram, se trabalha fora ou não). 

2. Participação dos pais nas atividades da escola (Exemplo: reuniões de pais, comemorações, 

conselho de escola, entre outros *perguntar na escola outras atividades). 

3. Relacionamento com membros da escola (direção, coordenação, professores, 

funcionários). 

4. Relacionamento com cozinheiras e nutricionista (contratada e prefeitura). 

5. Horta (participação pais e filhos) 

6. O que vocês sabem sobre alimentação da escola (O que é servido, horário, repetição, entre 

outros) 

7. Lanches trazidos para escola. 

8. Alimentação escolar (cardápio, conversas com os filhos, atividades de alimentação na 

escola, quem conduz). 

9. Comunicação sobre alimentação entre a escola e a família. Existem sugestões? 

10. Influências da alimentação (casa-escola, escola-casa). 

11. Alimentação em casa (participação dos filhos nas compras, escolhas, preparo, onde e com 

quem comem) 

12. O que mais vocês querem contar sobre a alimentação.  
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18. APÊNDICE K – ROTEIRO DRAW AND TELL - ESTUDANTES 1º E 2º ANOS FUNDAMENTAL 1 

Desenhe algo que represente: 

1. Momento da refeição/lanche na escola. 

2. Momento da refeição em casa. 

3. Momento da sua participação na horta. 

4. Momento de uma conversa sobre alimentação na escola. 

 


