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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO
 
O PNAE resulta de conquista histórica do povo brasileiro, de tal forma que, a partir de 1988, passou a compor o
conjunto de estabelecimentos definidos pela Constituição Federal (Art. 208, VII). Neste artigo, discutimos as percepções
das gestoras das escolas públicas municipais (São Cristóvão/SE) referentes à oferta e qualidade dos produtos
alimentícios distribuídos para os/as estudantes. Temos como objetivo analisar e compreender os conteúdos que
alicerçam os pensares, dizeres e fazeres das gestoras, diante das políticas municipais que garantem a distribuição de
“merenda escolar”. Os resultados demonstram que: a) o PNAE não é amplamente conhecido; b) não há garantia na
distribuição da “merenda escolar” e sua qualidade é questionável; c) por conta da forma de escolha dos/as gestores/as,
detectamos certo receio em revelar os procedimentos de distribuição da “merenda” no município em foco.
 
Palavras-chave: Programação Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Município de São Cristóvão/SE. Percepções
de gestoras.
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de: [...] atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material
didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” (BRASIL, Art. 208, VII, grifos nossos). Esse mesmo
dispositivo encontra ratificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) ao definir que “o
dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] atendimento ao educando,
no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde” (BRASIL, Art. 4º, VIII, grifos nossos).
Entretanto, consideramos importante negritar que a distribuição de merenda escolar, para os/as estudantes das escolas
públicas, resulta de conquista do povo brasileiro, graças às reinvindicações desse mesmo povo, iniciadas ainda na
década de 1930. A partir de 1979, o Programa de Alimentação Escolar deixar de ser resultado de campanhas e passa
aos cuidados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para Brasil,
 
[...] o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) tem como objetivos contribuir para o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial e da aprendizagem, promover a melhoria do rendimento escolar e, ainda, a formação
de práticas alimentares saudáveis nos alunos das escolas públicas. Para tanto, empreende ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos alunos durante o período
letivo (BRASIL, 2013, p. 88).
 
Chaves e Brito (2006) lembram que, quando as crianças chegam à escola em jejum, é comum elas ficarem sonolentas
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e, como consequência, não conseguem acompanhar as aulas, o que interferiria na aprendizagem escolar e no
desempenho acadêmico. E acrescentam: “Por isso, é importante que todas as crianças estejam bem alimentadas
durante sua permanência na escola. Sendo assim, a alimentação é fundamental para uma educação de qualidade e o
sucesso de cada estudante” (CHAVES; BRITO, 2006, p. 24).
Como se observa, a categoria “educação de qualidade” subjaz as justificativas à implantação do PNAE – e isso é
registrado tanto nos documentos oficiais quanto nas reflexões de pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam
sobre o tema. Para tanto, o FNDE destina recursos para as Entidades Executoras – representadas pelas Secretarias
(municipais, estaduais e do Distrito Federal). Os valores per capta, definidos em 2012, eram os seguintes:

• Creches: R$ 1,00 por dia, para cada aluno;
• Préescola: R$ 0,50 por dia, para cada aluno;
• Ensino Fundamental, Médio e EJA: R$ 0,30 por dia, para cada aluno;
• Escolas indígenas e quilombola: R$ 0,60 por dia, para cada aluno;
• Ensino Integral (por meio do Programa Mais Educação): R$ 0,90 por dia, para cada aluno.

 
Os valores supracitados, se tomados isoladamente, não representam grandezas que causem impacto positivo em quem
os lê. Entretanto, considerando que as verbas são destinadas aos sistemas de ensino e que as compras são feitas em
grande quantidade – e por via de licitação –, o montante auferido pode contribuir para a aquisição de gêneros
alimentícios de qualidade e em número suficiente para alimentar dignamente todas as crianças. Senão, vejamos: um
município com 1000 alunos (sendo cem matriculados em creche, duzentos matriculados na préescola e setecentos
inseridos no Ensino Fundamental) receberia do FNDE o equivalente/dia a R$410,00. Durante o ano letivo, o sistema
hipotético auferiria, do FNDE, um montante correspondente a R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais).
A compreensão dos processos de funcionamento do FNDE e do PNAE, cremos nós, é imprescindível para a atuação
como gestor, seja de sistemas ou de unidades de ensino. Mesmo porque, como gestores/as de escola pública,
professores e professoras precisam exigir o cumprimento dos direitos conquistados arduamente pelo povo brasileiro;
precisam ainda contribuir para que as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar possam
ser efetivadas, substantivamente, através de: a) utilização de alimentação saudável e adequada, b) educação alimentar
e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, c) universalização do atendimento aos alunos matriculados na
rede pública de educação básica, d) participação da comunidade no controle social, e) apoio ao desenvolvimento
sustentável, f) direito a alimentação escolar, visando garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos.
Inquestionavelmente, a compreensão dos/as gestores/as no que concerne às diretrizes do PNAE é imprescindível; é
também imperativo que eles e elas se mobilizem para que sejam assegurados os direitos arduamente conquistados pela
sociedade – e isso, ao que nos parece, é essencial para aqueles/as que compreendem a educação como estratégia
emancipatória e que concebem a educação pública como ferramenta indispensável à construção de um mundo justo.
 
 
II A PESQUISA, O CAMPO E SEUS DESDOBRAMENTOS METODOLÓGICOS
 
2.1 O campo da pesquisa
 
São Cristóvão é município circunvizinho à capital sergipana (Aracaju) e compõe a região metropolitana, ao lado dos
municípios de Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, dando origem à chamada Grande Aracaju. Situase a
25 quilômetros da capital e na cidade é possível encontrar várias construções históricas (já tombadas), tais como: o
Convento São Francisco, o Cristo Redentor, a Estação de Trem, a Igreja Matriz, dentre outras.
O município foi fundado em 1590 (no dia 1º de janeiro), por Cristóvão de Barros, que chegou ao lugarejo em 1589. De lá
para cá, a cidade passou por sucessivas transformações, a ponto de tornarse capital do estado (a primeira), fato que
durou até o século XIX, quando, em 17 de março de 1855, Inácio Barbosa transfere a capital para a margem do rio
Sergipe, justificando a empreitada pela necessidade de construção de um porto. Foi em unidades de ensino vinculadas
à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) desse município que sediamos as incursões investigativas.
De acordo com informações obtidas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação (SIMEC), São Cristóvão contabiliza 42 escolas; destas, 34 oferecem a Educação Infantil, sendo que: 29 delas
ofertam a Educação Infantil e também o Ensino Fundamental; duas unidades de ensino oferecem apenas a Educação
Infantil (préescola), e outras três funcionam somente como creche.
Optamos por desenvolver as pesquisas em escolas que ofertam a Educação Infantil (atendendo a crianças com idades
que variam de 04 a 05 anos – préescola), independentemente da existência de matrículas de alunos/as do Ensino
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Fundamental. Selecionamos seis unidades de ensino; o que, observandose a rede de ensino do sistema, representa
14,28% do universo. Esse número se eleva para 17,64% se considerarmos apenas os estabelecimentos que atuam com
a Educação Infantil. Os percentuais que revelam o quantitativo de escolas pesquisadas não traem a relevância dos
resultados porque, obedece a lei da regularidade estatística, a qual, segundo Gil (2008, p. 90), “indica que um conjunto
de n unidades tomadas ao acaso de um conjunto N terá provavelmente as características do grupo maior”.
 
2.2 O procedimento metodológico
 
Como estratégia para a obtenção de informações, recorremos à entrevista, isso porque, como nos mostra Gil, “a
entrevista é a [técnica de interrogação] que apresenta maior flexibilidade” (GIL, 2002, p. 117) – o que viabilizaria a
obtenção dos dados de interesse, sem engessamento do processo. Em relação à modalidade, escolhemos a entrevista
semiestruturada, a qual é concebida a partir de um roteiro previamente definido pelo pesquisador, o que lhe assegura a
focalização ao objetivo da pesquisa – e estruturação parcial –, “possibilitando que os entrevistados se [manifestem]
amplamente, sem, contudo, efetuar digressões que [inviabilizem] sua concretização” (FRANÇA, 2013, p. 39).
Todas as entrevistas efetuaramse no dia 14 de agosto de 2014. Foram interrogadas seis gestoras de escolas que
ofertam a Educação Infantil, localizadas tanto na zona urbana (duas delas) quanto na zona rural (quatro unidades de
ensino). A entrevista compôsse de 14 questões. Neste artigo, analisaremos seis delas.
 
2.3 Análise dos dados
 
Quando indagamos às gestoras quanto à quantidade de refeições oferecidas, por dia, aos/às estudantes, todas
indistintamente (100% delas, portanto) afirmaram que a escola distribui apenas um “lanche” diariamente (por turno):
entre 9h30min e 10 horas, no turno matutino, e entre 15h e 16 horas, à tarde. Essa constatação impactanos porque, de
acordo com todas as informantes, para as crianças esse quantitativo não é suficiente: “Assim, como é uma comunidade
carente... assim... Muitos vêm para escola sem lanche, sem ter tomado o café da manhã, sem almoçar e a escola
poderia estar oferecendo[i]”. (GESTORA D[ii], Entrevista). A Gestora B acrescentou ainda que muitas vezes é preciso
distribuir três ou quatro biscoitos por aluno e os sucos não podem ultrapassar a metade dos copos, senão não haverá
alimento para todos.
Essa agressão não fere apenas corpo e alma, fere também a legislação brasileira: a Resolução FNDE/CD n.º 32,
recomenda que o cardápio da alimentação escolar “deve cobrir, no mínimo, 15% das necessidades nutricionais diárias
dos alunos do ensino regular e para os estudantes indígenas e quilombolas, no mínimo 30%” (Art. 14). A Lei
11.947/2009 estabelece que o PNAE tem por objetivo
 
[...] contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da
oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. (BRASIL, 2009, Art. 4º).
 
Atingir o objetivo proposto pela Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, com “[...] quatro a cinco biscoitos por merenda”
(GESTORA B, Entrevista) não é apenas inviável, é agressivo, indigno, desumano. Reflete o descaso que algumas
entidades executoras direcionam à educação pública.
Em relação à indagação “Você considera que o número de refeições é suficiente para as crianças?”, obtivemos os
seguintes posicionamentos: 66,7% das respondentes consideram que não; 16,6% optaram pelo “mais ou menos”; e
outros 16,6% afirmaram ser suficiente a quantidade de refeições oferecidas às crianças.
Uma leitura limitada ao gráfico, sem (portanto) uma contextualização indispensável – (a estatística somente faz sentido
quando analisada no contexto) – levarnosia à conclusão de que, mesmo 33,2% advogando a insuficiência do lanche,
componente da merenda escolar, há uma maioria (66,7%) que entende o contrário. Contudo, quando efetuamos
cruzamentos do posicionamento das gestoras com outras respostas emitidas a questões distintas, há certa contradição
que consideramos importante trazer à baila: todas afirmam que não há merenda durante todo o ano letivo. E mais:
quando perguntamos às gestoras se elas estão satisfeitas com a merenda que chega à escola, assim elas se
posicionam:
 
[...] quantidade não é suficiente porque não chega no tempo exato. Então, se chegasse no tempo exato não seria
suficiente para suprir a necessidade do tempo determinado. A qualidade muitas vezes também não é adequada,
principalmente para crianças de 3 a 6 anos de idade que no nosso caso não é adequado [sic]. (GESTORA 01,
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Entrevista).
E:
Alguns itens não são bons, não. Como por exemplo, o biscoito... E agora estão ratificando porque agora tá vindo um
biscoito até melhorzinho. Mas na maioria das vezes é aquele famoso [indica a marca do biscoito], muito ruim.  Horrível
principalmente creme crack... Aquele biscoito é intragável... Aquele biscoito creme crack [indica a marca do biscoito].
Assim... Alguns itens são ruins, na minha concepção deveria ser melhor. (GESTORA 02, Entrevista).
 
E mais: “Mais ou menos, né? Mais ou menos... Porque nós sempre esperamos mais... Mas, na medida do possível não
acredito que esteja ruim não” (GESTORA 05, Entrevista). Respostas similares a essas poderíamos repetir aqui sem a
menor dificuldade. Mesmo quando algumas gestoras buscavam (assim nos pareceu) fazer, subliminarmente (talvez), a
defesa do/a gestor/a que lhe deu o cargo, a contradição era facilmente captável, ou dentro da mesma resposta ou em
outra resposta lançada durante a entrevista.
Queremos, neste interim, fazer eco à fala de Chaves e Brito: “a alimentação escolar é um direito do estudante, garantido
pela nossa Constituição Federal, e ninguém tem o direito de retirálo. E mais, nós todos devemos exigir e cobrar das
autoridades o cumprimento desse direito”. (CHAVES; BRITO, 2006, p. 18).
Outro elemento que consideramos importante registrar neste texto, referese à confecção da merenda escolar nas
unidades de ensino vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão (SEMED/SE). Segundo as
gestoras interrogadas, nem sempre a preparação da alimentação fica sob a responsabilidade de uma profissional da
área.
Das seis escolas nas quais a entrevista foi realizada, 03 delas possuem uma profissional que prepara a merenda dos/as
alunos/as; nas demais, a preparação da alimentação fica sob a responsabilidade de uma servente ou da própria
gestora: “Dependendo de quem está na escola... No momento, nós estamos meio balanceado [sic] de serventes e
merendeiras. Mas é a merendeira. E até a gente quando precisa, chega junto” (GESTORA 03, Entrevista). Também não
há formação continuada para os/as servidores/as que de uma forma ou d’outra se envolvem com o preparo da merenda
escolar.
Segundo Voos (2009, p. 23), “sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos na escola para produzir e oferecer
alimentos mais saudáveis” é uma das diretrizes da Portaria Interministerial 1.010/2006. No entanto, os dados colhidos
durante as entrevistas parecem seguir a contramão das indicações legais, bem como do compromisso que os gestores
públicos precisam assumir com a população, notadamente aqueles que ascenderam a determinado cargo graças ao
voto popular.
Perguntamos também às gestoras: Como você classificaria a merenda que chega à escola: Ruim, Regular, Boa ou
excelente? Para 66,6% das participantes, a merenda oferecida aos estudantes é boa; 16,6% consideram regular; e
outros 16,6% afirmam ser ruim a alimentação oferecida pela escola aos estudantes.
Para a maioria das gestoras, a merenda é boa (66,7% das ocorrências), apesar das explicações que acompanharam a
classificação: “Pra mim ela é boa; mas, na opinião dos alunos acredito que nem pra todos são [sic]. Porque tem delas
[merenda] que eles rejeitam, né? Por exemplo: suco de caixa, o achocolatado, eles não gostam muito. Tá entendendo?
Caso contrário, as demais eles gostam sim” (GESTORA 05, Entrevista). A Gestora 05 é mais taxativa: “Ela [a merenda]
é ruim” (Entrevista). O que se sabe é que
 
O controle social sobre a execução do Pnae [sic] é feito pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Esse colegiado
deliberativo e autônomo é formado em cada estado e município por representantes do Executivo local, da sociedade
civil, de trabalhadores da educação e de professores, alunos e seus pais ou responsáveis, todos com mandato de
quatro anos. (BRASIL, 2013, pp. 8889).
 
A função de fiscalização e acionamento dos poderes constituídos – e também do Ministério Público – cabe a todos/as
os/as cidadão/ãs, no exercício pleno de sua cidadania, independentemente de estar ele/ela vinculado/a às secretarias
de educação ou a unidades de ensino. Defendemos que é (também) função dos/as gestores/as: 1) exigir das unidades
executoras o cumprimento das legislações que tratam do assunto; 2) conscientizar/sensibilizar a comunidade escolar
quanto ao direito à alimentação escolar – uma conquista histórica do povo brasileiro; 3) acionar o CAE quando o direito
não estiver sendo garantido eficientemente.
Há, contudo, um conflito de difícil resolução: se a decisão de quem assumirá a gestão escolar se encontra sob a
responsabilidade do executivo, a denúncia (e também a cobrança) ganha contornos de quase impossibilidade. É preciso
que gestores e gestoras não estejam agrilhoados a este ou àquele Poder para que as garantias possam compor o seu
elenco de exigências sem receios.
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III À GUISA DE CONCLUSÃO
 
Efetuamos esta pesquisa com o objetivo de analisar e compreender os conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais que alicerçam os pensares, dizeres e fazeres das educadoras, que se encontram à frente da gestão das
unidades de ensino, diante das políticas municipais que garantem (ou não) a distribuição de “merenda escolar” nos
estabelecimentos de ensino. As primeiras leituras nos mostraram certa dificuldade das gestoras, no que concerne à
mobilização em rumo à conquista de melhorias para sua escola e para os/as estudantes que com ela compartilham (ou
deveriam compartilhar) os processos decisórios da unidade de ensino.
Esse obstáculo não tem fácil transposição, porque se encontra em jogo os laços afetivos e políticos costurados com o
representante do executivo, visto que há um acréscimo no salário que, para quem tem uma remuneração indigna, faz
uma diferença significativa. E mais: estar à frente de uma escola é também ter poder – e abrir mão dele e das
possibilidades por ele provocadas não é tão simples.
Essas interpretações preliminares nos conduzem a alguns questionamentos – certamente, não há ineditismo no que
aqui elencamos: os apadrinhamentos dificultam a isenção nas avaliações efetuadas pelos/as gestores/as quando elas
(as avaliações) se referem ao “padrinho” – e isto nos parece óbvio. Então, se assim o é, por que a legislação abre
possibilidades para este tipo de indicação de gestor (aquela em que o executivo nomeia o/a professor/a para assumir a
direção da unidade de ensino)? Não haveria certa ironia quando se pensa uma escola pública cidadã, autônoma e
democrática enquanto o cenário tiver o desenho que por agora possui?
Por fim, gostaríamos de enfatizar que neste espaço/tempo apenas abrimos, ligeiramente, uma porta – em verdade, há
uma fresta que viabiliza a visão do outro lado, mas não mostra toda a paisagem separada pela porta. Fazemos,
portanto, um convite àqueles e àquelas que pretendem conhecer outros meandros, outras fotografias, outros
pensamentos: escancarem a porta e ajudemnos a desvelar o que, por agora, apenas tangenciamos.
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[1] Com o intuito de diferenciar as falas das respondentes das citações dos teóricos (com os quais dialogamos),
recorreremos à grafia itálica.
[1] Com o intuito de proteger a identidade das respondentes, adotaremos a nomenclatura “Gestora” acompanhada de
uma letra do alfabeto brasileiro, segundo ordem da entrevista. Assim, teremos: Gestora A, Gestora B, Gestora C,
Gestora D, Gestora E, Gestora F.
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