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RESUMO

INTRODUÇÃO: A alimentação oferecida no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar constitui uma refeição adequada e saudável. Por isso, mensurar
sua adesão apresenta-se como uma importante estratégia de monitoramento da
efetividade do programa.
OBJETIVO: Analisar a prevalência de adesão à alimentação escolar entre
adolescentes, a percepção dos merendeiros, pedagogos e diretores acerca da adesão e os
fatores associados em escolas públicas do município de Niterói, RJ.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e qualitativo, abrangendo
787 estudantes, de ambos os sexos, de 10 a 19 anos, matriculados em nove escolas
públicas municipais da região metropolitana do estado do RJ. Os dados relativos a
adesão à alimentação escolar foram obtidos através do relato dos estudantes por meio da
aplicação de um questionário estruturado acerca dos principais componentes da adesão:
I- Cardápio escolar; II- Aceitação da alimentação pelos estudantes; III- Consumo de
alimentos competitivos com a alimentação saudável na escola. Complementarmente foi
aplicado um questionário estruturado aos merendeiros contendo questões similares as
dos estudantes e realizadas entrevistas semiestruturadas com os diretores ou pedagogos
de cada uma das nove escolas selecionadas para o estudo. Foi verificado se o cardápio
executado no dia da visita correspondia ao elaborado pela área técnica de nutrição e a
existência de comércio de alimentos no entorno. As variáveis quantitativas foram
analisadas por meio de estatística descritiva e realizou-se análise de conteúdo do
material qualitativo. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do HUAP sob o
parecer nº 2.949.26 e a inclusão dos participantes no estudo esteve condicionada a
concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos
profissionias e responsáveis e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido pelos
adolescentes.
RESULTADOS: O índice de adesão foi de 65,95%. A maioria dos alunos relatou
gostar da alimentação, considera o sabor agradável, quantidade adequada, temperatura
boa e gosta dos utensílios utilizados. Dentre os fatores relacionados a menor adesão,
destacam-se o refeitório não ter lugar para todos se sentarem e fila extensa. O principal
motivo relatado pelos adolescentes para deixar de consumir a alimentação escolar foi
não gostar da preparação do dia. Observou-se ainda que quanto maior o ano de ensino
menor a adesão. Na opinião dos merendeiros a alimentação escolar é boa, os alunos
gostam e não há desperdício de alimentos. Tais profissionais parecem ter uma boa
percepção da quantidade de alunos que consomem a alimentação escolar. Já os
diretores e pedagogos entrevistados demonstraram uma perspectiva positiva sobre a
alimentação escolar, relataram não ter um conhecimento profundo sobre o PNAE e
destacaram os aspectos que podem ser melhorados como o planejamento dos cardápios,
horários das refeições e infraestrutura das unidades.
CONCLUSÃO: A adesão à alimentação escolar neste município não está de acordo
com os parâmetros preconizados pelo PNAE, principalmente entre os escolares dos
últimos anos do ensino fundamental. Identificou-se que alguns fatores demonstraram ser
limitadores da adesão e, portanto, são necessárias estratégias envolvendo toda a
comunidade escolar visando ao alcance dos objetivos do programa.
Palavras-chaves: Alimentação Escolar. Política Pública. Segurança Alimentar e
Nutricional. Escolar.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: The food offered under the National School Feeding Program
constitutes an adequate and healthy meal. For this reason, measuring your adherence is
an important strategy for monitoring the effectiveness of the program.
OBJECTIVE: To analyze the prevalence of adherence to school meals among
adolescents, the perception of cooks, educators and directors about adherence and the
associated factors in public schools in the city of Niterói, RJ.
METHODS: This is a cross-sectional, quantitative and qualitative study, covering 787
students, of both sexes, aged 10 to 19, enrolled in nine municipal public schools in the
metropolitan region of the state of RJ. The data related to adherence to school meals
were obtained through the students' report through the application of a structured
questionnaire, about the main components of adherence: I- School menu; II- Acceptance
of food by students; III- Consumption of competitive foods, with healthy eating, at
school. In addition, a structured questionnaire was applied to the cooks containing
questions similar to those of the students and semi-structured interviews were conducted
with the principals or pedagogues of each of the nine schools selected for the study. It
was verified if the menu executed on the day of the day visit corresponded to the one
elaborated by the technical area of nutrition and the existence of food trade in the
surroundings. Quantitative variables were analyzed using descriptive statistics and a
qualitative material content analysis was performed. The research was approved by the
HUAP ethics committee under opinion No. 2,949.26 and the inclusion of participants in
the study is subject to agreement and signing the Informed Consent Form.
RESULTS: The adherence rate was 65.95%. Most students reported liking the food,
considered the taste pleasant, adequate quantity, good temperature and liked the utensils
used. Among the factors related to lower adherence, the cafeteria does not have space
for everyone to sit and the long queue. The main reason reported by the adolescents for
not consuming school meals was not to like the preparation of the day. It was also
observed that the higher the year of teaching, the lower the adherence. In the opinion of
the cooks, school meals are good, students like them and there is no waste of food. Such
professionals seem to have a good perception of the number of students who consume
school meals. The interviewed principals and pedagogues showed a positive perspective
on school meals, reported not having a thorough knowledge of the PNAE and
highlighted aspects that could be improved, such as menu planning, meal times and
infrastructure of the units.
CONCLUSION: Adherence to school meals in this municipality is not in accordance
with the parameters recommended by the PNAE, especially among students in the last
years of elementary school. It was identified that some factors proved to limit adherence
and, therefore, strategies involving the entire school community are necessary in order
to achieve the objectives of the program.
Keywords: School Feeding. Public policy. Food and nutrition security. School.
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APRESENTAÇÃO
Desde que me formei, na Universidade Federal Fluminese, atuo na área de saúde
pública, no atendimento e assistência aos usuários do SUS. Porém, em 2016 tive a
primeira oportunidade de trabalhar com o Programa de Alimentação Escolar,
inicialmente no município de Angra dos Reis – RJ, e a partir de 2018 na Fundação
Municipal de Educação de Niterói.
A área de Alimentação Escolar possibilita diferentes formas de atuação do
nutricionista, garantidas por Lei, tendo como objetivo principal a oferta de uma
alimentação saudável durante o período escolar e a realização de atividades de educação
alimentar e nutricional. Devido as suas especificidades, trabalhar com o Programa de
Alimentação Escolar proporciona grandes aprendizados e desafios, desta forma, a
necessidade de atualização constante e o interesse por esta área me levaram a buscar o
mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da UFF.
O tema deste trabalho surgiu da necessidade de compreensão da adesão ao
PNAE pelos estudantes, uma vez que se trata de uma importante política pública de
garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e
Nutricional, que possui repercussões significativas para a saúde dos escolares,
especialmente em um contexto de prevalência elevada de sobrepeso e obesidade e de
ambientes alimentares com presença cada vez maior de alimentos ultraprocessados.
Para garantia da efetividade do Programa, se faz necessário conhecer sua
execução e fatores limitadores. Por isso o tema abordado neste estudo, a adesão à
Alimentação Escolar, é de interesse público. A partir da pergunta central: “Como é a
adesão à alimentação escolar e quais fatores a influenciam?”, o estudo busca descrever
não somente o fato de a alimentação ser consumida ou não pelos escolares beneficiados,
mas também os possíveis fatores envolvidos, a partir da escuta de diferentes atores da
comunidade escolar.
A oportunidade de desenvolver este estudo, dentro do meu campo de atuação,
tem me propiciado maior desenvolvimento profissional e acadêmico, através da
conciliação da teoria científica e da prática desenvolvida ao longo dos anos. Desta
forma, através dos achados deste estudo, desejo poder contribuir acadêmica e
cientificamente para o desenvolvimento de ações direcionadas a este campo de atuação,
com vistas a qualificar o Programa no Município de Niterói.
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1 INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais antigo programa
do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), sendo considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo no
que se refere ao atendimento universal aos escolares (TEO & TRICHES, 2016). Esta
política pública atende a todos os alunos matriculados na educação básica das escolas
públicas, federais, filantrópicas, comunitárias e confessionais do país, segundo os
princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) (BRASIL, 2015).
O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e é regulamentado pela Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, tendo como
principal objetivo contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes, por
meio de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e oferta de refeições que
atendam às necessidades nutricionais durante a sua permanência na escola (BRASIL,
2009).
Durante o período escolar crianças e adolescentes apresentam características e
comportamentos específicos, em que suas escolhas são influenciadas pelos hábitos
familiares, pela opinião e aceitação do grupo social em que estão inseridos
(MONTICELLI et al., 2012; CARDOSO et al., 2015; BARUFALDI et al., 2016).
Especificamente na fase da adolescência são comuns hábitos alimentares inadequados,
com menor consumo de frutas, legumes e verduras, refletindo no consumo alimentar na
escola (MONTICELLI et al., 2012). Segundo Fonseca et al. (2017), os estudantes das
séries finais do ensino fundamental pulam mais refeições, consomem mais alimentos do
tipo “fast-food” e bebem mais refrigerantes e bebidas alcoólicas quando comparados aos
mais novos (FONSECA et al., 2017).
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2012), realizada com
estudantes do 9º ano do ensino fundamental, demonstrou que apenas 22,8% dos
estudantes tinham o hábito de consumir a comida ofertada pela escola, sendo a maior
adesão no centro-oeste (20,2%) e menor no sul do país (10,7%) (BRASIL, 2013). Este
perfil também é encontrado em alunos de diferentes faixas etárias (PEDRAZA et al.,
2017; VALENTIM et al., 2017).
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Neste contexto, a escola é considerada um local oportuno para implementação
de ações de promoção da alimentação saudável pela sua contribuição para a conquista
da autonomia e para adoção de hábitos alimentares saudáveis. A alimentação escolar
pode contribuir para a melhoria das condições nutricionais de crianças e adolescentes,
diminuindo deficiências nutricionais e outros agravos relacionados ao consumo
alimentar inadequado, protegendo e melhorando significativamente o desempenho
escolar e, favorecendo o crescimento e desenvolvimento adequados. O ambiente escolar
é, portanto, fundamental para adoção de estratégias de promoção de saúde, por ser um
espaço de formação e potencialização de hábitos e práticas saudáveis, no qual as
crianças e adolescentes passam grande parte do seu dia (BRASIL, 2007).
A alimentação oferecida no âmbito do PNAE contempla principalmente os
alimentos in natura, constituindo uma refeição adequada e saudável. Por isso, mensurar
a adesão à alimentação escolar apresenta-se como uma importante estratégia de
monitoramento do PNAE e avaliação das diretrizes que tratam sobre o direito de forma
igualitária à alimentação escolar, garantido pela constituição brasileira (BRASIL, 1988).
A quantificação da adesão tem o intuito de constatar o alcance da universalidade do
programa, o qual, além de ofertar o alimento, deve fazê-lo de modo a garantir qualidade
e não somente a quantidade e o número de beneficiários (TEO & TRICHES, 2016).
A baixa adesão a alimentação escolar inviabiliza a garantia das diretrizes do
PNAE, dificultando a efetivação da política de SAN. Por isso, torna-se fundamental
investigar se os beneficiários do programa estão sendo efetivamente atendidos e quais
os fatores que condicionam a adesão. Desta forma, são necessárias pesquisas que
contemplem a opinião dos adolescentes e envolvam os membros da comunidade escolar
como o corpo pedagógico e funcionários responsáveis pelo preparo das refeições, a fim
de se obter uma visão ampliada em relação à adesão a alimentação escolar para
fortalecer a execução do PNAE.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
1.1.1 Aspectos Históricos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
O PNAE tem sua origem histórica no início da década de 1940, no governo de
Getúlio Vargas, com a criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social

17

(SAPS) que promoveu a instalação de refeitórios e fornecimento de refeições nas
empresas, venda de alimentos a preço de custo a trabalhadores com famílias carentes,
estímulo à educação alimentar, formação técnica e apoio a pesquisas sobre alimentação
(SILVA, 1995; VASCONCELOS, 2005). Já, em 1945, com a expansão do SAPS, além
de restaurantes populares e refeições em empresas, era oferecido um programa
de desjejum escolar com refeições à base de leite, frutas e pão, somando 450 Kcal. No
ano seguinte, foi criado o Instituto de Nutrição e discutia-se a proposta do Governo
Federal fornecer alimentação escolar, porém não havia disponibilidade de recursos
financeiros no período (SILVA, 1995).
Desta forma, a expansão da merenda escolar só ocorreu em 1952, com a criação
do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, chamado de Conjuntura Alimentar e o
Problema da Nutrição no Brasil, no qual pela primeira vez tratou-se a merenda escolar
como um programa nacional de responsabilidade pública (SILVA, 1995). E foi em 1955
que instituiu-se a Campanha de Merenda Escolar (CME) e o Ministério da Educação
passou a gerir a alimentação escolar. No ano seguinte, a CME foi denominada
Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), objetivando o alcance em nível
nacional. E em 1965, renomeada Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE)
associada a outros programas com financiamento internacional (BRASIL, 1955;
BRASIL, 1956; BRASIL, 1965).
Em 1972, a Lei Nº 5.829, de 30 de novembro de 1972, instituiu a criação do
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), sob a forma de autarquia
vinculada ao Ministério da Saúde, com as atribuições de assistir o governo na
formulação da política nacional de alimentação e nutrição e implantação do Programa
Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), que a partir de 1976, foi substituído
pelo PRONAN II, no qual a alimentação escolar estava inserida. E foi somente no final
da década, em 1979, que surgiu a nomeclatura “Programa Nacional de Alimentação
Escolar” (PNAE), nome que permanece até os dias atuais (SILVA, 1995;
VASCONCELOS, 2005).
Com a Constituição Federal de 1988, ficou assegurado o direito à alimentação
escolar a todos os alunos do ensino fundamental por meio do programa suplementar de
alimentação escolar a ser oferecido pelos governos federal, estaduais e municipais
(BRASIL, 1988). Contudo, somente em 1994 ocorreu a descentralização dos recursos
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para execução do Programa por meio da Lei n° 8.913, de 12/7/94, mediante celebração
de convênios com os municípios e com o envolvimento das Secretarias de Educação dos
estados e do Distrito Federal, responsáveis pelo atendimento aos alunos de suas redes e
das redes municipais das prefeituras que não haviam aderido à descentralização
(PEIXINHO, 2013).
No final da década de 1990, o PNAE foi incorporado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e teve a sua descentralização consolidada pela
Medida Provisória n° 1.784, de 14/12/98, em que, além do repasse direto a todos os
municípios e Secretarias de Educação, a transferência passou a ser feita
automaticamente, sem a necessidade de celebração de convênios ou quaisquer outros
instrumentos similares, permitindo maior agilidade ao processo. A partir de 1999, a
transferência dos recursos financeiros do Governo Federal, para aquisição de gêneros
alimentícios, deixa de ser por convênios, e passa a ser automática para todos os
municípios, Distrito Federal (DF) e estados do país (PEIXINHO, 2013).
No ano 2000 foi estabelecida a obrigatoriedade dos Conselhos de Alimentação
Escolar (CAE) para o repasse dos recursos financeiros pelo FNDE. O CAE é um órgão
deliberativo, fiscalizador e de assessoramento do PNAE/FNDE com mandato de dois
anos, composto por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos
professores, de pais de alunos, e um representante de outro segmento da sociedade local.
(BRASIL, 2000).
Na área da nutrição, uma importantante conquista se deu a partir da Resolução
do Conselho Deliberativo do FNDE nº 32/2006, que estabeleceu o nutricionista como
responsável técnico pelo programa, o que permitiu uma melhoria significativa na
qualidade do PNAE quanto ao alcance de seus objetivos. A partir desta Resolução, ficou
estabelecido que os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados por
nutricionista habilitado (BRASIL, 2006). E a partir de 2007, foi estabelecida uma
parceria do FNDE com as Instituições Federais de Ensino Superior, resultando na
criação dos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar – CECANES,
que são unidades de referência e apoio constituídas para desenvolver ações e projetos de
interesse e necessidade do PNAE, com estrutura e equipe para execução das atividades
de extensão, pesquisa e ensino (PEIXINHO, 2013).
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Um grande marco para o PNAE se deu em 2009 com a publicação Lei nº 11.947,
garantindo a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de
educação básica, inclusive os alunos participantes do Programa Mais Educação, e de
jovens e adultos; a participação da comunidade no controle social; e o apoio ao
desenvolvimento sustentável, com a garantia de que, no mínimo, 30% dos repasses do
FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Assegura o
direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos
alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre
idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles
que se encontram em vulnerabilidade social (BRASIL, 2009).
Posteriormente, em 2014, esta lei foi complementada com a publicação da Lei
12.982, que estabeleceu para alunos que necessitem de atenção nutricional
individualizada, em virtude de estado ou de condição de saúde específica, a
obrigatoriedade de elaboração de cardápio especial com base em recomendações
médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas,
conforme regulamento (BRASIL, 2014a).
A conquista mais recente para o PNAE ocorreu em 2020 com a publicação da
Resolução nº 06/2020 determina que 75% dos recursos do PNAE devem ser destinados
à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. É garantida a oferta de
frutas in natura, no mínimo, dois dias por semana e de hortaliças, no mínimo, três dias
por semana para o ensino parcial; e de frutas in natura, no mínimo, quatro dias por
semana e hortaliças, no mínimo, cinco dias por semana, para o ensino integral
(BRASIL, 2020a).
Esta legislação estabelece que o planejamento do cardápio deve suprir às
necessidades nutricionais dos alunos beneficiados. Quando oferecida uma refeição, esta
deve suprir no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos
matriculados em período parcial; os alunos matriculados em escolas localizadas em
comunidades indígenas e áreas remanescentes de quilombos devem receber no mínimo
30% das necessidades nutricionais diárias por refeição; quando ofertadas duas ou mais
refeições, devem ser supridas no mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias dos
alunos matriculados em período parcial; as unidades de período integral, devem ofertar
no mínimo, 70% das necessidades nutricionais diárias dos alunos, incluindo as
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localizadas em comunidades indígenas e em áreas remanescentes de quilombos
(BRASIL, 2020a).
Desta forma, são restritas as quantidades de gorduras, açúcar simples e sal.
Recomenda-se que a alimentação escolar não ultrapasse 7% da energia total proveniente
de açúcar simples adicionado; 15 a 30% da energia total proveniente de gorduras totais;
7% da energia total proveniente de gordura saturada. A oferta de sal é limitada a 600 mg
de sódio ou 1,5 gramas de sal per capita, em período parcial, quando ofertada uma
refeição; 800 mg de sódio ou 2,0 gramas de sal per capita, em período parcial, quando
ofertadas duas refeições; 1.400 mg de sódio ou 3,5 gramas de sal per capita, em período
integral, quando ofertadas três ou mais refeições. É proibida a oferta de gordura trans
industrializada nos cardápios (BRASIL, 2020a).
Dada a sua importância como um programa social, o PNAE visa a garantia do
direito à alimentação mesmo em situações excepcionais, conforme ocorreu em 2020
durante a pandemia de infecção humana pelo coronavírus (COVID-19), na qual a OMS
reconheceu o estado de emergência de saúde pública de importância internacional e
recomendou o isolamento social. Com isso, as aulas presenciais foram suspensas, e, em
caráter excepcional, foi publicada a Lei nº 13.987 de 7 de abril de 2020, que altera a Lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, durante o período de suspensão das
aulas a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos
pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica (BRASIL,
2020b).
O PNAE é mundialmente reconhecido como um programa bem sucedido no
campo das políticas públicas de SAN, favorecendo acordos internacionais firmados com
a Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura – FAO e com o
Programa Mundial de Alimentos, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores, com vistas a apoiar o desenvolvimento de
Programas de Alimentação Escolar Sustentáveis em países da América Latina, Caribe,
África e Ásia, sob os princípios da SAN e do DHAA.
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1.1.2 Consumo Alimentar de Adolescentes
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a adolescência como o
período compreendido entre 10 e 19 anos de idade, sendo uma fase marcada por
mudanças físicas e comportamentais. Durante a adolescência diversos fatores podem
influenciar nos hábitos dos indivíduos, com consequências para a vida adulta (WHO,
2005). Na adolescência ocorrem diversas alterações nos padrões comportamentais e
consequentemente nos hábitos alimentares. Neste período, alterações biológicas,
cognitivas, emocionais e sociais, propiciam novas experiências e comportamentos
inadequados, como uso de tabaco, ingestão de bebida alcoólica, hábitos alimentares
inadequados, e sedentarismo, que estão associados ao desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), como as cardiovasculares, câncer, doenças
respiratórias crônicas e diabetes, principais causas de óbito em adultos no país e no
mundo (OLIVEIRA, 2017).
Nesta faixa etária, destaca-se um padrão alimentar inadequado com frequente
consumo de alimentos processados, lanches fast food, refrigerantes e doces, ricos em
gorduras, sódio e açúcares simples, além dos hábitos sedentários com longo período de
tela, como televisão, computador e videogames. Estes fatores estão intimamente
relacionados com os crescentes índices de obesidade e outras DCNT na adolescência e
na vida adulta. Dentre os principais fatores de influência para a obesidade neste período,
estão a baixa frequência das refeições, como o hábito de pular o café da manhã e um
alto consumo de bebidas açucaradas. (PEREIRA, 2017; MORENO, 2010).
No entanto, estudos vêm demonstrando que as refeições familiares regulares
podem favorecer comportamentos alimentares saudáveis na adolescência (MORENO,
2010). O Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) demonstrou
que cerca de metade dos adolescentes apresentam hábitos alimentares saudáveis quando
se trata de fazer refeições com os pais ou responsáveis. Embora, uma parcela
significativa desta população relate nunca fazer as refeições com os pais, nunca tomar o
café da manhã e não beber água (BARUFALDI, 2016).
O padrão alimentar característico dos adolescentes é preocupante visto que os
hábitos alimentares formados nessa fase da vida tendem a permanecer na idade adulta.
O consumo de alimentos de baixo valor nutricional no ambiente escolar, principalmente
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entre os estudantes da rede pública de ensino, prejudica a execução do PNAE que preza
pela garantia de uma alimentação saudável (Brasil, 2009).
A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) de 2009, realizada com
adolescentes do 9° ano do ensino fundamental, encontrou prevalências de 23,2% de
excesso de peso e 7,2% de obesidade. A PeNSE 2012 avaliou o consumo alimentar
dessa população e verificou consumo elevado de preparações nutricionalmente
inadequadas, ricas em gorduras e açúcares. Entre os estudantes participantes 33,2%
consumiam refrigerantes cinco ou mais dias na semana, e 41,3% consumiam guloseimas
(doces, balas, chocolates, chicletes, bombons ou pirulitos) durante cinco ou mais dias na
semana. Já o consumo de frutas frescas foi relatado por apenas 30,2% dos jovens
(IBGE, 2009; IBGE, 2013).
Os dados da PeNSE 2015 demonstraram que 41,6% dos escolares referiam
consumir guloseimas, 31,3% alimentos ultraprocessados e 13,7% salgados fritos em
cinco ou mais dias na semana.Já os alimentos considerados saudáveis como feijão,
hortaliças e frutas frescas apresentaram uma queda no consumo (IBGE, 2016).
O recente estudo de Rossi et al. (2019) encontrou uma maior frequência e
chance de consumir lanches de baixo valor nutricional na escola entre os estudantes que
traziam alimentos de casa, tanto na rede pública quanto na rede particular. Na rede
pública de ensino, porém, a chance de consumo dos lanches de baixo valor nutricional é
50% menor entre os estudantes que afirmaram ter consumido alimentos saudáveis no
dia anterior a pesquisa, independente da proveniência. Outro fato preocupante, não é
somente o consumo de alimentos inadequados em si, mas também o fato de que os
alimentos trazidos de casa estarem associados a hábitos alimentares inadequados,
demonstrando um consumo familiar não saudável, tanto nas escolas da rede pública
quanto nas particulares (ROSSI et al, 2019).
O Guia Alimentar para a População Brasileira enfatiza que alimentos in natura
ou minimamente processados e preparações culinárias feitas com base nesses alimentos
propiciam aos brasileiros uma alimentação de qualidade nutricional superior à de
alimentos processados ou ultraprocessados (BRASIL, 2014b). Apesar da alimentação
ofertada no âmbito do PNAE contemplar alimentos saudáveis, de uma forma geral, a
comercialização de alimentos no âmbiente escolar pode comprometer a eficácia do
programa.
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No estudo de D’Ávila e Kirsten (2017) foi observado um alto consumo
energético proveniente de alimentos ultraprocessados pelos adolescentes em relação às
recomendações do guia alimentar, e este consumo parece estar associado à classe
socioeconômica, ao nível de atividade física e ao estado nutricional (D’ÁVILA e
KIRSTEN, 2017). Nesse contexto, a comercialização de alimentos no ambiente escolar
pode favorecer o acesso aos alimentos ultraprocessados e competir com a alimentação
ofertada pelo PNAE.
A maioria dos lanches e produtos comercializados ou preparados nas cantinas
escolares é atrativo aos adolescentes, e representado por alimentos altamente calóricos e
nutricionalmente desbalanceados, como salgadinhos, refrigerantes, balas, chocolates e
guloseimas. Este fato, associado ao aumento da incidência de DCNT, subsidiou um
debate internacional em relação a regulamentação do comércio de alimentos nas
escolas, com a proposta de aumentar a oferta de frutas, legumes e verduras e restringir
alimentos e bebidas com alto teor de gordura, açúcar e sódio. No Brasil, alguns
municípios e estados já criaram dispositivos legais para garantir a oferta de alimentos
nutricionalmente adequados no ambiente escolar (BRASIL, 2007).
No Rio de Janeiro, a Lei estadual n.º 4.508, de 11 de janeiro de 2005
regulamenta a oferta de alimentos no ambiente escolar. A legislação proíbe
comercializar, adquirir, confeccionar e distribuir produtos que colaborem para a
obesidade infantil no ambiente escolar. São vedados salgadinhos, doces, refresco de pó
industrializado, refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos com mais de 3 gramas de
gordura em 100 kcal do produto, com mais de 160 mg de sódio em 100 kcal do produto
e alimentos que contenham corantes e conservantes artificiais. Também é vedada a
divulgação de propaganda de quaisquer destes produtos (RIO DE JANEIRO, 2005).
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral
Analisar a prevalência de adesão à alimentação escolar entre adolescentes, bem
como a percepção de atores escolares acerca da adesão e dos fatores associados, em
escolas públicas do município de Niterói, RJ.

1.2.2 Específicos


Avaliar a adesão à alimentação escolar;



Avaliar a percepção dos adolescentes sobre à alimentação escolar;



Identificar os fatores que interferem na adesão à alimentação escolar na
percepção dos escolares;



Analisar a percepção dos merendeiros sobre aspectos relacionados ao PNAE e a
adesão à alimentação escolar;



Identificar a percepção dos pedagogos e diretores escolares sobre alimentação
escolar e os fatores que interferem na sua adesão;



Verificar a presença de cantinas nas escolas e comércio de alimentos no entorno
das Unidades Escolares.

2 MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo e qualitativo que
integra o projeto de pesquisa intitulado “Análise de programas de alimentação, nutrição
e saúde no contexto escolar” desenvolvido pelo Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão
em Alimentação e Saúde do Escolar – GEPASE, da Faculdade de Nutrição Emília de
Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense.
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2.1 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO
Niterói é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro,
com área territorial de 134,074 km², população estimada em 511.786 habitantes e Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,837 (IBGE, 2018).
A rede municipal de educação possui sete polos regionais, nos quais estão
distribuídas as suas unidades. Atualmente, o município conta com 48 creches e 46
escolas municipais, destas 12 unidades possuem a modalidade de ensino fundamental II
(6° ao 9° ano). Destas foram excluídas três escolas por se encontrarem em área de risco
e difícil acesso para os pesquisadores, totalizando nove escolas participantes do estudo.
A coleta dos dados ocorreu no primeiro e segundo semestre de 2019 e foi
realizada por uma equipe treinada, composta de nutricionista e acadêmicos de nutrição,
integrantes do grupo de pesquisa.

2.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO
A população do estudo foi composta por membros que compõem a comunidade
escolar. Foram recrutados os escolares matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental da rede municipal de ensino, pedagogos ou gestores escolares
responsáveis pelas Unidades participantes e merendeiros responsáveis pelo preparo das
refeições ofertadas aos alunos.

2.2.1 Escolares
Foi realizada uma amostragem aleatória simples considerando a proporção de
50% de adesão à alimentação escolar, margem de erro de 5% e nível de confiança de
95%. O cálculo da amostra foi realizado por meio da seguinte equação:
Tamanho da amostra: n = [N.Z2.p(1-p)] / [((N-1).e2)+(Z2.p.(1-p))]
n = tamanho da amostra; N = Total de alunos matriculados do 6º ao 9º ano (5037); Z =
desvio do valor médio (1,96) para IC de 95%; e = margem de erro (0,05); p = proporção
esperada (0,5).
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A partir deste cálculo, a amostra mínima foi de 357 adolescentes do total de
5.037 matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de acordo com os dados do
Censo Escolar (INEP, 2018).
Para compor a amostra, foram selecionadas aleatoriamente uma turma de cada
ano escolar (6º, 7º, 8º e 9º ano) de cada uma das nove escolas participantes. Como os
questionários foram aplicados em sala de aula e para eliminar vieses de seleção, todos
os alunos presentes nas turmas selecionadas foram convidados para a pesquisa,
totalizando uma amostra de 787 estudantes.
Critérios de inclusão: Estudantes de ambos os sexos, com idade entre 10 a 19
anos, matriculados no ensino fundamental II, em horário matutino ou vespertino.
Critérios de exclusão: Portadores de deficiências neurológicas ou mentais e
gestantes.

2.2.2 Merendeiros
Todos os merendeiros presentes nas escolas durante o período do estudo foram
informados sobre o objetivo do estudo e convidados a participar da entrevista. Um total
de 24 merendeiros participaram do estudo.

2.2.3 Pedagogos/Diretores
Foi selecionado um pedagogo ou diretor responsável para cada escola
participante, totalizando nove pedagogos/diretores. Os participantes foram recrutados
por conveniência na ocasião da coleta. Considerando as atribuições do gestor e
pedagogo no desenvolvimento e execução do plano pedagógico da unidade escolar,
estes profissionais foram considerados igualmente aptos a participar da entrevista.
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2.3 COLETA DOS DADOS
2.3.1 Avaliação da adesão e percepção dos escolares sobre a alimentação escolar
As informações relativas à adesão à alimentação escolar foram obtidas por meio
da aplicação de questionários preenchidos pelos escolares. O instrumento foi adaptado
do “Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no PNAE” (BRASIL, 2017).
Utilizou-se um questionário estruturado dividido em três eixos de questões acerca dos
principais componentes da adesão a alimentação escolar, a saber: I- Cardápio escolar;
II- Aceitação da alimentação pelos estudantes; III- Consumo de alimentos competitivos,
com a alimentação saudável, na escola. O instrumento de avaliação foi composto por 18
perguntas semiabertas, onde em algumas alternativas é necessário citar e/ou justificar o
motivo da escolha. As perguntas englobaram o consumo e frequência da alimentação
escolar, opinião sobre quantidade e qualidade da alimentação escolar e local em que a
refeição é servida. O eixo sobre o consumo de alimentos competitivos contemplava a
compra de alimentos na cantina e comércio local, se o aluno levava lanche de casa e o
tipo de alimentos consumidos e valor gasto (APÊNDICE A).
Foi calculado o Índice de Adesão à alimentação escolar segundo a equação:
Índice de Adesão = N° de estudantes que consomem a refeição x 100
N° de estudantes participantes
De acordo com os pontos de corte adotados pelo PNAE, os percentuais foram
classificados em quatro categorias: alto (acima de 70%), médio (50 a 70%), baixo (30 a
50%) e muito baixo (menor que 30%) (BRASIL, 2017).
A adesão foi classificada de acordo com a frequência de dias por semana em que
a alimentação é consumida pelos estudantes participantes, sendo adesão parcial quando
o consumo se dá de 1 a 3 dias na semana e adesão efetiva quando o consumo ocorre de
4 a 5 dias na semana (STURION, 2005).
O formulário foi aplicado nas salas de aulas das escolas participantes. Os
adolescentes foram previamente orientados quanto ao preenchimento das questões
referentes à alimentação escolar. O nutricionista responsável pela pesquisa permaneceu
na sala de aula durante todo o preenchimento do questionário, para explicar e esclarecer
quanto a importância da participação dos alunos.
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2.3.2 Análise da percepção dos merendeiros sobre aspectos relacionados ao PNAE
e a adesão à alimentação escolar
Com o intuito de contribuir com a análise da aceitabilidade da alimentação
escolar foi aplicado um questionário constituído de 19 questões semiabertas, para que
em algumas alternativas fossem citados os possíveis motivos ou para justificar a escolha
da alternativa. De forma semelhante ao instrumento aplicado aos adolescentes, os
questionários foram preenchidos pelos próprios participantes. O instrumento possuía
três eixos de questões acerca dos principais componentes da adesão à alimentação
escolar: I- Cardápio escolar; II- Aceitação da alimentação pelos estudantes; IIIConsumo de alimentos competitivos, com a alimentação saudável, na escola. As
perguntas específicas na função do cargo, englobavam: o tempo de experiência na
função de merendeiro, a participação em treinamentos, a quantidade de funcionários, o
cumprimento do cardápio elaborado, a existência de sobras alimentares e a percepção
quanto a aceitação da alimentação escolar e consumo de alimentos competitivos
(APÊNDICE B).

2.3.3 Identificação da percepção de diretores e pedagogos sobre aspectos
relacionados ao PNAE e a adesão à alimentação escolar
Os participantes foram entrevistados em seus locais de trabalho, sem a presença
de outras pessoas que não o entrevistado e o entrevistador. As entrevistas foram
gravadas com o consentimento dos participantes. Utilizou-se um roteiro semiestruturado
(APÊNDICE C) que contemplou questões relacionadas a quatro eixos temáticos: (1)
alimentação oferecida na escola; (2) fatores que interferem na adesão à alimentação
escolar; (3) conhecimento sobre o PNAE; (4) inserção do tema da alimentação no
projeto político-pedagógico.

2.3.4 Teste piloto dos instrumentos de pesquisa
Foi realizado o teste piloto do “Questionário de avaliação da adesão pelos
adolescentes” em uma escola da rede pública de ensino. O questionário foi aplicado em
uma escola não participante da pesquisa, na sala de aula de uma turma de 9° ano do
Ensino Fundamental, com a participação de 22 estudantes, com média de idade de 14
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anos. O instrumento se mostrou de fácil compreensão e preenchimento, necessitando de
um tempo médio de aplicação de 30 minutos. Houve a necessidade de alterar o
instrumento após o teste para melhor compreensão e justificativa das alternativas.
Para verificar a aplicabilidade do questionário direcionado aos merendeiros, o
teste piloto foi realizado com 27 merendeiros da Rede Municipal de Ensino de Niterói
presentes na “Capacitação anual de merendeiros 2018” promovida pela Fundação
Municipal de Educação. O questionário foi aplicado pelo nutricionista do Programa de
Alimentação Escolar, que permaneceu no auditório para esclarecer dúvidas e auxiliar o
preenchimento quando necessário. O instrumento se mostrou de fácil execução, sua
estrutura inicial foi mantida, porém houve a necessidade de inclusão de mais três
questões para melhor detalhamento da análise.
O roteiro de entrevista foi testado com uma pedagoga voluntária de uma escola
municipal não selecionada para o estudo. Não houve necessidade de fazer alterações no
roteiro de entrevista.

2.3.5 Verificação do comércio de alimentos nas escolas
Para identificação de cantinas escolares foi realizada observação direta durante a
visita às escolas e, para verificação do comércio alimentar do entorno escolar
considerou-se, todo estabelecimento comercial (formal e informal) localizado em
próximo ao portão de entrada da escola e de fácil acesso aos estudantes.

2.4 ANÁLISE DOS DADOS
As variáveis quantitativas foram analisadas por meio de estatística descritiva e
inferencial. As respostas às perguntas abertas foram categorizadas, a partir do conceito
central contido na resposta, e analisadas por meio de frequência simples. Para avaliar a
correlação entre as variáveis, foi utilizada a regressão logística, considerando intervalo
de confiança de 95% e p < 0,05 (SILVESTRE, 2007).
Após a transcrição das entrevistas, as informações obtidas foram analisadas com
base na técnica de análise temática a partir de categorias analíticas definidas a priori, de
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acordo com o objetivo da pesquisa. Para tanto, extraiu-se de cada depoimento as
expressões chaves sintetizando-as de acordo com a semelhança entre as ideias centrais,
considerando o contexto e a intensidade. Em seguida, procedeu-se a interpretação das
narrativas, buscando reconhecer as convergências e divergências de significados
presentes nos trechos das falas (BARDIN, 2016). Foi garantido o anonimato aos
participantes, sendo atribuída uma letra conforme seu cargo (D- para Diretor e P- para
Pedagogo) seguida por um número correspondente a identificação da entrevista.

2.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio
Pedro, da Universidade Federal Fluminense, Parecer CEP 2.949.264 de 08/10/2018 –
CAAE: 98417718.5.0000.5243 (ANEXO I). A inclusão dos participantes no estudo foi
condicionada a concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE pelos responsáveis dos estudantes (APÊNDICE D), merendeiros
(APÊNDICE E) e pedagogos (APÊNDICE F). Os adolescentes foram orientados a
solicitar a assinatura do TCLE pelo responsável e a assinarem o Termo de Assentimento
Livre e Esclarecido – TALE (APÊNDICE G).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e a discussão deste trabalho são apresentados em dois capítulos no
formato de artigos. No primeiro capítulo está disposto o manuscrito intitulado: “Adesão
à alimentação escolar e fatores associados em adolescentes de escolas públicas”,
formatado conforme as regras da Revista de Saúde Pública e submetido à publicação em
09 de junho de 2021 (ANEXO II).
No segundo capítulo está disposto o manuscrito intitulado: “Concepções dos
atores escolares sobre os fatores que interferem na adesão à alimentação escolar”.
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CAPÍTULO I – “Adesão à alimentação escolar e fatores associados em
adolescentes de escolas públicas”
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RESUMO

OBJETIVO
Analisar a prevalência de adesão à alimentação escolar entre adolescentes e a percepção
dos merendeiros acerca da adesão e os fatores associados em escolas públicas de um
município do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
MÉTODOS
Estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 787 adolescentes de
ambos os sexos, de 10 a 19 anos, matriculados em nove escolas públicas municipais da
região metropolitana do estado do RJ. Os dados relativos a adesão à alimentação escolar
foram obtidos através do relato dos estudantes por meio da aplicação de um
questionário estruturado acerca dos principais componentes da adesão: Cardápio
escolar, Aceitação da alimentação pelos estudantes e Consumo de alimentos
competitivos com a alimentação saudável na escola. Foi aplicado um questionário aos
merendeiros contendo questões similares as dos estudantes. O teste Qui-quadrado foi
utilizado para avaliar a associação entre a adesão e os fatores relatados pelos
adolescentes. Os resultados foram considerados significativos quando se obteve p-valor
< 0,05.
RESULTADOS
O índice de adesão foi de 65,9% e adesão efetiva de 44,7%. Alunos dos últimos anos do
ensino fundamental apresentaram uma adesão estatisticamente significativa menor do
que os alunos das séries iniciais. O acesso e consumo de alimentos inadequados no
ambiente escolar, condições físicas dos refeitórios, tempo na fila e não gostar do
cardápio do dia demonstraram ser limitadores da adesão. Os merendeiros demonstraram
uma boa percepção da adesão.
CONCLUSÕES
A adesão à alimentação escolar não está dentro dos parâmetros preconizados,
principalmente nos últimos anos de ensino. Sugere-se intervenções voltadas a promoção
da alimentação adequada com vistas a aumentar a adesão efetiva da alimentação escolar
e alcançar os objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Alimentação Escolar; Política Pública; Segurança Alimentar e Nutricional; Adolescente.
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ABSTRACT

OBJECTIVE
To analyze the prevalence of adherence to school meals among teenagers and the
perception of school cooks about adherence and associated factors in public schools in a
municipality in the state of Rio de Janeiro, Brazil.
METHODS
Cross-sectional study with a quantitative approach, carried out with 787 adolescents of
both sexes, aged 10 to 19 years, enrolled in nine municipal public schools in the
metropolitan region of the state of RJ. Data on adherence to school meals were obtained
from students' reports through the application of a structured questionnaire about the
main components of adherence: School menu, Food acceptance by students and
Consumption of competitive foods with healthy eating at school. A questionnaire was
applied to the cooks containing questions similar to those of the students. The Chisquare test was used to assess the association between adherence and factors reported by
adolescents. The results were considered significant when p-value < 0.05 was obtained.
RESULTS
The adherence rate was 65.9% and effective adherence of 44.7%. Students in the last
years of elementary school showed a statistically significant lower adherence than
students in the initial grades. Access to and consumption of inappropriate foods in the
school environment, physical conditions in the cafeterias, time in line and not liking the
menu of the day proved to be limiting to adherence. The cooks showed a good
perception of adherence.
CONCLUSIONS
Adherence to school meals is not within the recommended parameters, especially in the
last years of teaching. Interventions aimed at promoting adequate food are suggested
with a view to increasing effective adherence to school meals and achieving the goals of
the National School Food Program.

School Feeding; Public policy; Food and nutrition security; Adolescent.
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INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política pública
que atende a todos os alunos matriculados na educação básica das escolas públicas,
federais, filantrópicas, comunitárias e confessionais do país, segundo os princípios do
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Uma das diretrizes do PNAE diz
respeito ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis. Contudo, para que esta diretriz seja atendida, se faz necessário
que haja adesão à alimentação ofertada1.
Durante o período escolar, crianças e adolescentes apresentam características e
comportamentos específicos, em que suas escolhas são influenciadas pelos hábitos
familiares e pela opinião e aceitação do grupo social em que estão inseridos2,3,4.
Especificamente na fase da adolescência são comuns hábitos alimentares inadequados,
com menor consumo de frutas, legumes e verduras, refletindo no consumo alimentar na
escola2.
Apesar da importância do PNAE para garantia da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), estudos realizados em diferentes estados brasileiros vêm
demonstrando que a alimentação escolar possui adesão insatisfatória5,6,7. A baixa adesão
à alimentação escolar inviabiliza a garantia das diretrizes do PNAE, dificultando a
efetivação da política de SAN. Por isso, torna-se fundamental investigar se os
beneficiários do programa estão sendo efetivamente atendidos e quais os fatores que
condicionam a adesão.
Considerando que mensurar a adesão à alimentação escolar apresenta-se como
uma importante estratégia de monitoramento da efetividade do PNAE, este estudo teve
como objetivo analisar a prevalência de adesão à alimentação escolar entre
adolescentes, a percepção dos merendeiros acerca da adesão e os fatores associados em
escolas públicas de um município do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
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MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal quantitativo, realizado em escolas públicas de
um município do estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu durante os meses
de abril a julho de 2019.
A população do estudo foi composta por escolares do Ensino Fundamental da
rede municipal e por merendeiros responsáveis pelo preparo das refeições. Para
determinar a amostra dos escolares foi realizada uma amostragem aleatória simples
considerando a proporção de 50% de adesão à alimentação escolar, margem de erro de
5% e nível de confiança de 95%. A amostra mínima calculada foi de 357 adolescentes
do total de 5.037 matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de acordo com os
dados do Censo Escolar8. Para compor a amostra, foram selecionadas aleatoriamente
uma turma de cada ano escolar (6º, 7º, 8º e 9º ano) de cada uma das nove escolas
participantes. Como os questionários foram aplicados em sala de aula e para eliminar
vieses de seleção, todos os alunos presentes nas turmas selecionadas foram convidados
para a pesquisa, obtendo uma amostra final de 787 estudantes. Adotou-se como critérios
de inclusão: estudantes de ambos os sexos, com idade entre 11 e 16 anos, matriculados
no ensino fundamental, em horário matutino ou vespertino. Como critérios de exclusão
foram definidos: portadores de deficiências neurológicas ou mentais e gestantes.
Para compor a amostra dos merendeiros, todos os funcionários presentes nas
escolas durante o período do estudo foram informados sobre o objetivo do estudo e
convidados a participar da pesquisa, totalizando 24 merendeiros participantes.
As informações relativas à adesão à alimentação escolar foram obtidas por meio
da aplicação de um questionário adaptado do “Manual para aplicação dos testes de
aceitabilidade no PNAE”9. Utilizou-se um questionário estruturado dividido em três
eixos de questões acerca dos principais componentes da adesão à alimentação escolar, a
saber: I- Cardápio escolar; II- Aceitação da alimentação pelos estudantes; III- Consumo
de alimentos competitivos com a alimentação saudável na escola. O instrumento de
avaliação foi composto por 18 perguntas semiabertas, onde em algumas alternativas é
necessário citar e/ou justificar o motivo da escolha. As perguntas englobaram o
consumo e frequência da alimentação escolar, opinião sobre quantidade e qualidade da
alimentação escolar e local em que a refeição é servida. O eixo sobre o consumo de
alimentos competitivos contemplava a compra de alimentos na cantina e comércio local,
se o aluno levava lanche de casa e o tipo de alimentos consumidos e valor gasto.
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Para o cálculo do índice de adesão foi utilizada a equação: Índice de Adesão =
(N° de estudantes que consomem a refeição / Nº de estudantes participantes) x 100.
De acordo com os pontos de corte adotados pelo PNAE, os percentuais foram
classificados em quatro categorias: alto (acima de 70%), médio (50 a 70%), baixo (30 a
50%) e muito baixo (menor que 30%)9.
A adesão foi também classificada de acordo com a frequência de dias por
semana em que a alimentação é consumida pelos estudantes participantes, sendo adesão
parcial quando o consumo se dá de 1 a 3 dias na semana e adesão efetiva quando o
consumo ocorre de 4 a 5 dias na semana10.
De forma semelhante ao instrumento aplicado aos adolescentes, foi aplicado um
questionário aos merendeiros, acerca dos principais componentes da adesão à
alimentação escolar, com acréscimo de perguntas específicas do cargo, que englobaram
o tempo de experiência na função de merendeiro, a participação em treinamentos, a
quantidade de funcionários, o cumprimento do cardápio elaborado, a existência de
sobras e a percepção quanto à aceitação da alimentação escolar e consumo de alimentos
competitivos.
Foi realizado, previamente, o teste piloto dos questionários em uma escola da
rede pública de ensino não participante. Os instrumentos se mostraram de fácil
compreensão e preenchimento.
Além da verificação dos fatores que interferem na adesão incluídos no
questionário, que dizem respeito aos aspectos da refeição, do refeitório e do consumo de
lanches, também verificou-se a presença de cantinas nas escolas e em seu entorno. Para
identificação de cantinas escolares foi realizada observação direta durante a visita às
escolas e, para verificação do comércio alimentar do entorno escolar considerou-se,
todo estabelecimento comercial próximo ao portão de entrada da escola e de fácil acesso
aos estudantes.
As variáveis foram analisadas por meio do software estatístico SPSS versão
22.0. A análise dos dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas e medidas de
associação. Para avaliar a associação entre a adesão à alimentação escolar e as variáveis
investigadas foram realizadas regressões logísticas bivariadas, teste Qui-quadrado de
Pearson (X2), considerando intervalo de confiança de 95% e p < 0,05. As variáveis
foram analisadas agrupadas por meio de ajuste de um modelo de regressão multinomial
de chances proporcionais, tendo como variável resposta, a adesão à alimentação escolar,
categorizada em adesão efetiva, parcial e não adesão. Para avaliar a correlação entre as
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variáveis dependentes, previamente dicotomizadas, e as independentes, utilizou-se a
regressão logística, obtendo-se a Odds Ratio e o respectivo intervalo de confiança a
95%, p < 0,05. Os dados obtidos a partir dos questionários aplicados aos merendeiros
foram tabulados, seguidos de análise descritiva simples.
A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal
Fluminense, sob o número do parecer CAAE: 98417718.5.0000. A inclusão dos
participantes no estudo foi condicionada à concordância e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos merendeiros e responsáveis dos
estudantes, e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pelos adolescentes
participantes.

RESULTADOS
Participaram do estudo 787 estudantes de ensino fundamental, dos quais 209 do
6º ano, 182 do 7º ano, 211 do 8º ano e 185 do 9º ano. Do total de participantes, 382
(48,5%) são do sexo masculino e 405 (51,5%) do sexo feminino. A média de idade foi
de 12,8 anos (DP = 1,12). Considerando o ano escolar, a média das idades foi 11,6 anos
(DP = 0,62) no 6º ano; 12,5 anos (DP = 0,69) no 7º ano; 13,1 anos (DP = 0,65) no 8º
ano e 14,09 anos (DP = 0,59) no 9º ano.
A adesão foi confirmada por 519 (65,95%) estudantes que declararam consumir
a alimentação escolar, sendo considerada adesão média. E somente 352 (44,7%)
estudantes declararam adesão efetiva, ou seja, o consumo durante 4 a 5 dias na semana.
A média de dias de consumo foi de 2,7 dias (DP = 1,94). A adesão à alimentação
escolar segundo as variáveis do questionário de avaliação da alimentação escolar
aplicado aos escolares está demonstrada na Tabela 1.
A maioria dos respondentes relatou gostar da alimentação ofertada na escola
(69,8%), considera o sabor agradável (53,8%), a quantidade servida adequada (79,6%),
a temperatura da comida boa (56,6%) e gosta dos pratos (79,9%) e dos talheres
utilizados (86,6%). Como pontos negativos foram destacados o fato de o refeitório não
ter lugar suficiente para todos se sentarem (73,1%), além de a fila ser demorada
causando um longo tempo de espera (82,8%). O principal motivo relatado pelos
escolares para deixar de consumir a alimentação ofertada foi não gostar da preparação
servida no dia (66,5%). Foi observado que quanto maior o ano de ensino menor a
adesão, visto que os alunos dos últimos anos do ensino fundamental apresentaram uma
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adesão estatisticamente significativa menor do que os alunos das séries iniciais
(p=0,000).
O percentual de adesão efetiva foi significativamente maior entre os alunos que
gostavam da refeição (p=0,000) e dos pratos utilizados (p=0,000), e entre aqueles que
consideraram a quantidade adequada de alimentos (p=0,004) e o tempo de distribuição
das refeições (p=0,000). Já a proporção de não adesão ou adesão parcial foi maior entre
os alunos que consideraram o refeitório não confortável (p=0,004), que achavam que a
refeição demorava a ser servida por causa da fila (p=0,002) e entre aqueles que levavam
alimentos de casa (p=0,000).
Cerca de 44,3% dos alunos relataram levar alimentos para consumir na escola. O
consumo de alimentos competitivos está estatisticamente relacionado a menor
frequência de consumo da alimentação ofertada quando comparados aos alunos que
relataram não consumir tais alimentos durante o tempo de permanência na escola
(p=0,000).
A frequência do consumo por tipo de alimento e/ou bebida, local de aquisição e
valor gasto com alimentos competitivos estão demonstrados na Tabela 2.
Na Tabela 3 são demonstrados os valores de Odds Ratio (OR) para os fatores
relacionados à adesão à alimentação escolar.
De acordo com estimativa de OR, o fato de o aluno gostar da alimentação
ofertada aumenta 4,309 vezes (IC 3,344 – 5,553) a chance de ter uma adesão efetiva à
alimentação escolar (p=0,000). Gostar dos pratos utilizados aumenta em 1,766 vezes
(1,37 – 2,276) a chance de adesão efetiva (p=0,000). No entanto, considerar o tempo de
espera da distribuição longo devido a fila está inversamente relacionado à adesão OR=
0,752 (IC 0,642 – 0,881). Os estudantes que não consomem alimentos competitivos
durante a permanência na escola tem 2,054 (IC 1,798 – 2,346) mais chance de ter uma
adesão efetiva à alimentação escolar.
Os dados referentes à avaliação da adesão à alimentação escolar estão
apresentados na Tabela 4.
Todos os 24 merendeiros entrevistados declararam ter participado de
treinamento para exercer a função. O tempo de exercício da função foi de 3,75 anos em
média e a quantidade de profissionais por unidade escolar variou de 3 a 5 merendeiros.
Em relação à execução do cardápio planejado, apenas três merendeiros (12,5%)
declararam seguir sempre o cardápio oficial, e 21 (87,5%) relataram que o cardápio, às
vezes, é alterado por falta de gêneros. Quanto à quantidade dos gêneros fornecidos pelo
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governo para o preparo da alimentação escolar, somente 33,3% relataram que os
gêneros recebidos sempre são suficientes para o preparo das refeições; porém todos
afirmaram que a quantidade de comida preparada atende aos alunos que desejam se
alimentar na escola.
Quanto ao preparo das refeições, 54,2% dos merendeiros relataram não ter
dificuldades e 45,8% às vezes têm dificuldades, nenhum merendeiro relatou dificuldade
frequente. Em relação ao desperdício de alimentos, 79,2% relataram que não há sobra
de comida, 20,8% relataram haver sobra dos legumes preparados.
Em relação à presença de cantinas escolares e comércio no entorno das escolas,
verificou-se que apenas uma escola possuía cantina e outras duas barraquinha de
lanches ao lado do portão de entrada, sendo que em uma destas os alunos conseguem
adquirir os lanches pelas grades no período de permanência na escola. Não houve
relação estatisticamente significativa entre a presença de comércio de alimentos e a
adesão à alimentação escolar.

DISCUSSÃO
Neste estudo, foi encontrado um índice de adesão à alimentação escolar médio
(65,9%) e uma adesão efetiva baixa (44,7%), de acordo com os pontos de corte
adotados pelo PNAE9. Achados semelhantes foram demonstrados no estudo de Cesar et
al.7, realizado com adolescentes de 10 a 19 anos, no Paraná, região sul do Brasil, em que
os autores encontraram um índice de adesão de 66,2% na área urbana7. Valentim et al.5
encontraram prevalências baixas de adesão à alimentação escolar pelos alunos de
diferentes faixas etárias5. Os achados deste estudo, em conformidade com a literatura,
demonstram que atingir a universalidade do programa ainda é um desafio a ser superado
pelos gestores do PNAE.
Observou-se que o ano de ensino apresentou associação significativa com a
adesão, demonstrando que os alunos dos anos finais têm menor adesão à alimentação
escolar quando comparados aos alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Estes
resultados estão de acordo com o relatado na literatura. Segundo Fonseca et al.11, os
estudantes das séries finais do ensino fundamental pulam mais refeições, consomem
mais alimentos do tipo “fast-food” e bebem mais refrigerantes e bebidas alcoólicas
quando comparados aos mais novos11. Outros estudos, realizados com adolescentes,
também encontraram baixa adesão à alimentação escolar nesta faixa etária,
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demonstrando que a fase da adolescência é mais propícia ao desenvolvimento e
propagação de hábitos alimentares inadequados5,12.
Fatores como gostar da alimentação escolar ofertada, considerar boa a
quantidade da refeição servida, o tempo suficiente para realizar as refeições e gostar dos
utensílios disponibilizados demonstraram associação com o índice de adesão e a adesão
efetiva dos estudantes. Fatores como as características físicas do refeitório, tempo de
espera na fila de distribuição e não gostar da refeição do dia são os principais
limitadores da adesão encontrados neste trabalho. De maneira semelhante, o estudo de
Rocha et al.6, realizado no município de Viçosa-MG, encontrou maiores prevalências de
adesão entre os estudantes que consideraram a alimentação escolar muito boa ou boa e a
quantidade servida adequada6.
Embora o objetivo do PNAE seja propiciar a SAN, bem como garantir o Direito
Humano à Alimentação Adequada, a alimentação escolar pode ser comprometida pelos
lanches levados de casa, que nem sempre são compostos por alimentos saudáveis.
Pesquisas têm demonstrado excesso de alimentos industrializados, geralmente ricos em
açúcares, gorduras e sódio e baixa presença de frutas nas lancheiras dos escolares15,16,17.
Neste estudo, dentre os escolares que não consomem a alimentação escolar,
49,2% relataram levar alimentos de casa, já entre aqueles que possuem adesão efetiva à
alimentação, somente 27,3% levavam alimentos de casa para consumir na escola. O
consumo de alimentos competitivos no ambiente escolar é um fator determinante da
adesão à alimentação escolar. Dentre os escolares, 55,3% do grupo de não adesão e
apenas 22,6% do grupo de adesão efetiva relataram consumir alimentos competitivos
durante o período de permanência no ambiente escolar, sendo que a chance de ter uma
adesão efetiva à alimentação escolar foi duas vezes maior entre os alunos que não
consomem tais alimentos (OR = 2,054).
Rossi et al.13 encontraram uma maior frequência e chance de consumir lanches
de baixo valor nutricional na escola entre os estudantes que levavam alimentos de casa,
tanto na rede pública quanto na rede particular. Na rede pública de ensino, porém, a
chance de consumo dos lanches de baixo valor nutricional é 50% menor entre os
estudantes que afirmaram ter consumido alimentos saudáveis no dia anterior à pesquisa,
independente da proveniência. Outro fato preocupoante relatado pelos autores foi que os
alimentos levados de casa estavam associados a hábitos alimentares inadequados,
demonstrando um consumo familiar não saudável, tanto de escolares da rede pública
quanto da particulares13,14.
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As cantinas escolares por sua vez, também podem favorecer o acesso dos alunos
a alimentos nutricionalmente desbalanceados

que competem com a alimentação

ofertada pelo PNAE18. No entanto, no presente estudo, somente uma das nove escolas
participantes possuía cantina, e não houve relação significativa com o índice de adesão
quando comparado às demais escolas.
Dentre os alimentos mais consumidos relatados estão biscoitos, salgados e
bebidas a base de xarope de guaraná. Tais alimentos são nutricionalmente inadequados,
caracterizados como alimentos ultraprocessados e fontes de calorias vazias. O maior
consumo destes alimentos nessa fase da vida possivelmente, é em decorrência da
palatabilidade e presença massiva em propagandas de televisão, que visam criar
associações positivas com o alimento e a embalagem, também empregando mecanismos
de diversão, funcionalidade e interatividade, influenciando assim, nas escolhas
alimentares das crianças15,17.
A publicidade e a comercialização de alimentos com elevado valor energético e
alto conteúdo de açúcar, sódio e gorduras, podem desestimular a aceitação da
alimentação oferecida na escola e afetar o alcance dos objetivos do PNAE, pois
competem com os fatores de proteção à alimentação saudável19. Recentemente, o PNAE
aliou suas diretrizes aos Guias alimentares nacionais (da população brasileira e de
crianças menores de dois anos) e publicou a Resolução nº 06/2020 determinando que
75% dos recursos do PNAE devem ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou
minimamente processados20,21,22. O alinhamento entre as diretrizes alimentares
presentes nos guias e nos programas de alimentação e nutrição visam favorecer e
promover a saúde e a SAN, considerando que o ambiente escolar é um espaço
estratégico para a promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil
e tal relevância é reconhecida em diferentes documentos governamentais23.
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) identificou um alto consumo
de preparações nutricionalmente inadequadas, ricas em gorduras e açúcares. Os
resultados da PeNSE 2015 demonstraram que 41,6% dos escolares referiram consumir
guloseimas, 31,3% alimentos ultraprocessados e 13,7% salgados fritos em cinco ou
mais dias na semana. Já os alimentos considerados saudáveis como feijão, hortaliças e
frutas frescas apresentaram uma queda no consumo24.
Os hábitos alimentares dos escolares refletem a necessidade de ações de
promoção de uma alimentação saudável, visto que o ambiente escolar é fundamental
para adoção de estratégias de promoção de saúde, por ser um espaço de formação e
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potencialização de hábitos e práticas saudáveis, no qual as crianças e adolescentes
passam grande parte do seu dia18.
Este trabalho também investigou a percepção dos merendeiros, visto que estes
profissionais estão diretamente envolvidos no preparo e distribuição da alimentação
oferecida pela escola e, portanto, possuem conhecimento diferenciado sobre a execução
dos cardápios e a aceitação da alimentação pelos alunos. Na percepção dos merendeiros,
a alimentação escolar é boa, os alunos gostam e não há desperdício de alimentos. Esses
dados estão em conformidade com a avaliação dos estudantes.
Estes profissionais demonstraram uma boa percepção da quantidade dos alunos
que consomem a refeição ofertada, dos que levam alimentos para consumo no ambiente
escolar e quais alimentos são frequentemente consumidos. Assao et al. ressaltam a
importância da percepção dos merendeiros em relação à alimentação escolar,
considerando o seu envolvimento com os diferentes aspectos que englobam o processo
de preparação das refeições. Devido às funções de preparar e distribuir as refeições, os
merendeiros também possuem potencial de atuação na promoção de hábitos alimentares
saudáveis, pois têm um convívio próximo dos alunos25.
Destacam-se, neste estudo, aspectos positivos e algumas limitações a serem
consideradas. Dentre as limitações evidencia-se o modelo de estudo transversal, onde
não é possível um acompanhamento prolongado dos participantes e identificação dos
efeitos da adoção de intervenções. E, embora o questionário dos merendeiros tenha sido
preenchido pelos próprios profissionais, sem a necessidade de identificação, as
respostas podem ser influenciadas pela ideia de estar avaliando o próprio serviço e,
consequentemente, favorecer as respostas positivas.
Dentre os aspectos positivos destaca-se o tamanho, representatividade e
homogeneidade da amostra dos adolescentes matriculados na rede municipal de ensino.
Além disso, o instrumento de coleta utilizado, por ser uma ferramenta desenvolvida para
ser respondida pelos próprios participantes, permite maior liberdade e sinceridade nas
respostas e uma visão geral da adesão, minimizando o viés de uma única observação.
Os achados deste estudo evidenciam que a adesão à alimentação escolar não se
encontra dentro dos parâmetros preconizados pelo PNAE, principalmente nos anos
finais do ensino fundamental. Alguns fatores, dentre os quais se destaca o acesso e
consumo de alimentos inadequados durante o tempo de permanência no ambiente
escolar, condições físicas dos refeitórios, tempo na fila e não gostar do cardápio do dia
demonstraram ser limitadores da adesão. Tais fatores podem ser trabalhados entre os
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gestores e a comunidade escolar para que a política pública não seja afetada e a eficácia
do PNAE não seja comprometida, garantindo a SAN dos escolares. Assim, sugere-se
que sejam realizadas intervenções para solucionar os motivos da baixa adesão efetiva da
alimentação escolar, visando ao alcance dos objetivos do programa.
A percepção dos estudantes vai de encontro a dos merendeiros, evidenciando a
importância deste profissional como estimulador da adesão à alimentação escolar.
Ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis e estímulo à adesão à alimentação
podem ser uma estratégia de aumentar a adesão, principalmente envolvendo os
estudantes das séries finais. São necessários estudos posteriores para avaliar a aceitação
do cardápio e a prevalência de adesão em outras faixas etárias.
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Tabela 1. Adesão à alimentação escolar segundo o ano escolar e opinião dos adolescentes da
rede pública de ensino de um município do Estado do Rio de Janeiro.
Variáveis

Amostra

Não Adesão

Adesão
parcial
n
%

Adesão
efetiva
N
%

X²

pvalor

n
%
N
%
Ano Escolar (n = 787)
6° ano
209
26,6
57
27,3
42
20,1
110
52,6
7° ano
182
23,1
52
28,6
32
17,6
98
53,8
0,000
26,137
8° ano
211
26,8
79
37,4
46
21,8
86
40,8
*
9° ano
185
23,5
80
43,2
47
25,4
58
31,4
Gosta da alimentação ofertada (n = 715)
Sim
500
69,9
29
5,8
120
24
351
70,2
0,000
296,47
Não
215
30,1
168
78,1
47
21,9
0
0
*
Porque consome a alimentação escolar (n = 584)
Sabor
314
53,8
37
11,8
73
23,2
204
65
Fome
193
33
18
9,4
73
37,8
102
52,8
7,422
0,24
Saudável
77
13,2
11
14,3
21
27,3
45
58,4
Opinião sobre a quantidade da alimentação servida (n = 612)
Boa
487
79,6
86
17,6
125
25,7
276
56,7
0,004
Pouca
106
17,3
0
0
58
54,7
48
45,3 11,254
*
Muita
19
3,1
0
0
1
5,3
18
94,7
Opinião sobre a temperatura da refeição (n = 603)
Às vezes é boa
341
56,6
52
15,3
98
28,7
191
56
Sempre é boa
238
39,5
41
17,2
55
23,1
142
59,7
4,521 0,104
Nunca é boa
24
4
4
16,7
11
45,8
9
37,5
Considera o refeitório confortável (n = 698)
Sim
421
60,3
95
22,6
133
31,6
193
45,8
0,004
11,211
Não
277
39,7
39
14,1
79
28,5
159
57,4
*
Características apresentadas pelo refeitório (n = 685)
Não tem lugar
501
73,1
116
23,2
111
22,1
274
54,7
suficiente
0,000
Barulhento
159
23,2
57
35,8
44
27,7
56
35,2 43,301
*
Sujo
12
1,8
2
16,7
10
83,3
0
0
Outros
13
1,9
0
0
0
0
13
100
Opinião sobre o tempo disponível para consumir a refeição (n = 689)
Suficiente
346
50,2
147
42,5
56
16,2
143
41,3
0,000
Curto
314
45,6
28
8,9
111
35,4
175
55,7 29,726
*
Longo
29
4,2
4
13,8
0
0
25
86,2
Gosta dos utensílios utilizados (n = 675)
Sim
539
79,9
102
18,9
129
23,9
308
57,2
0,000
26,745
Não
136
20,1
64
47
28
20,6
44
32,4
*
Considera a distribuição da alimentação é demorada por ter uma fila muito grande (n = 688)
Sim
570
82,8
172
30,2
122
21,4
276
48,4
0,002
9,998
Não
118
17,2
7
5,9
35
29,7
76
64,4
*
Motivos para não consumir a alimentação escolar (n = 741)
Não gosta
493
66,5
134
27,2
121
24,5
238
48,3
0,000
Traz de casa
179
24,2
88
49,2
42
23,5
49
27,3 89,543
*
Sempre come
69
9,3
0
0
4
5,8
65
94,2
Consumo de alimentos competitivos na escola (n = 787)
Sim
349
44,3
193
55,3
77
22,1
79
22,6
0,000
123,78
*
Não
438
55,7
75
17,2
90
20,5
273
62,3
Adesão parcial: consumo de 1 a 3 dias na semana. Adesão efetiva: consumo de 4 a 5 dias na semana.
Teste qui-quadrado de Pearson. *p-valor < 0,005 foi considerado estatisticamente significativo.
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Tabela 2. Principais alimentos consumidos, local de compra e valor gasto segundo o relato
dos adolescentes da rede pública de ensino de um município do Estado do Rio de Janeiro.
Amostra

Variáveis

N
%
Alimentos competitivos mais consumidos (n = 243)
Biscoitos
147
60,5
Salgados
60
24,7
Biscoito e salgados
32
13,2
Doces
2
0,8
Alimentos in natura
2
0,8
Bebidas mais consumidas (n = 61)
Bebidas a base de
57
93,4
xarope de garaná
Refrigerante
3
4,9
Sucos artificiais
1
1,6
Local de compra de alimentos competitivos (n = 660)
Barraquinha
316
47,9
Padaria
249
37,7
Mercado
85
12,9
Outros
10
1,5
Valor gasto com a compra de alimentos competitivos (n = 769)
Mais de R$ 5,00
382
49,7
Menos de R$ 5,00
247
32,1
Nenhum
140
18,2

Tabela 3. Modelo de regressão de odds-ratio ajustado para a adesão efetiva à alimentação
escolar e os fatores associados entre os adolescentes da rede pública de ensino de um
município do Estado do Rio de Janeiro.
Variáveis

OR

IC95%

X²

p-valor

Gosta da refeição ofertada
Sim
4,309
3,344 – 5,553
296,055
0,000*
Não
0,074
0,052 – 0,106
Gosta dos utensílios utilizados
Sim
1,766
1,370 – 2,276
43,493
0,000*
Não
0,634
0,544 – 0,765
Considera a distribuição da alimentação é demorada por ter uma fila muito grande
Sim
0,752
0,642 - 0,881
9,984
0,002*
Não
1,449
1,122 - 1,871
Consumo de alimentos competitivos na escola
Sim
0,363
0,295 - 0,447
169,264
0,000*
Não
2,054
1,798 – 2,346
Modelo ajustado por sexo e idade.
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Tabela 4. Percepção dos merendeiros sobre a adesão à alimentação escolar dos adolescentes
da rede pública de ensino de um município do Estado do Rio de Janeiro.
Variáveis

n

%

Os alunos aceitam bem a alimentação servida
Sim
20
83,3
Não
0
0
Às vezes
4
16,7
Os alunos gostam da alimentação oferecida
Sim
24
100
Não
0
0
Quantidade de alunos que consomem a alimentação oferecida
Menos da metade
0
0
Aproximadamente a metade
2
8,3
A maioria
22
91,7
Os alunos costumam repetir a alimentação oferecida
Sim
24
100
Não
0
0
Existe desperdício dos alimentos servidos
Sim
6
25,0
Não
18
75,0
Os alunos costumam levar ou comprar alimentos para comer na escola
Sim, a maioria
3
12,5
Sim, porém poucos
19
79,2
Não
2
8,3
Quais alimentos são levados
Salgados (coxinha, joelho, quibe)
3
12,5
Biscoito Salgadinho
8
33,3
Nenhum alimento
12
50,0
As bebidas levadas pelos alunos são guardadas na geladeira da escola
Sim
3
12,5
Não
21
87,5
n = 24
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CAPÍTULO II – “Concepções dos atores escolares sobre os fatores que interferem
na adesão à alimentação escolar”
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Resumo
Este estudo teve como objetivo identificar a concepção de atores escolares sobre
alimentação escolar e os fatores que interferem na sua adesão em um município do
estado do Rio Janeiro. Realizou-se estudo de abordagem qualitativa com nove atores
escolares, sendo quatro diretores e cinco pedagogos, de escolas públicas de um
município do estado do Rio de Janeiro, como parte do projeto de pesquisa sobre adesão
a alimentação escolar por estudantes de escolas municipais e os fatores associados.
Foram realizadas entrevistas por meio de questionário semiestruturado contemplando
quatro eixos temáticos: (1) alimentação oferecida na escola; (2) fatores que interferem
na adesão à alimentação escolar; (3) conhecimento sobre o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE); (4) inserção do tema da alimentação no projeto políticopedagógico. A análise qualitativa foi constituída pela análise de conteúdo temática. Os
depoentes demonstraram uma perspectiva positiva sobre a alimentação escolar e
identificaram alguns fatores que podem interferir na adesão como: a presença de
cantina, o dia sem proteína animal, o nível social dos alunos, inadequações dos
refeitórios, horário do transporte escolar, dentre outros. Verificou-se que os atores
escolares possuem conhecimento superficial sobre o PNAE e apenas um afirmou que o
tema da alimentação está inserido no projeto pedagógico da escola. Apesar de
identificarem aspectos positivos quanto à alimentação escolar, os fatores citados como
possíveis barreiras para adesão total dos alunos, podem afetar e comprometer a eficácia
do PNAE.
Palavras-chave: Alimentação Escolar. Política Pública. Educação Alimentar e
Nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional.
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Abstract
This study aimed to identify the conception of school actors about school feeding and
the factors that interfere with their adherence in a city in the state of Rio Janeiro. A
qualitative approach study was carried out with nine school actors, four directors and
five pedagogues, from public schools in a municipality in the state of Rio de Janeiro, as
part of the research project on adherence to school meals by students from municipal
schools and the associated factors. Interviews were conducted through a semi-structured
questionnaire covering four thematic axes: (1) food offered at school; (2) factors that
interfere with adherence to school meals; (3) knowledge of the National School Feeding
Program (PNAE); (4) insertion of the theme of food in the political-pedagogical project.
The qualitative analysis was constituted by the analysis of thematic content. The
interviewees showed a positive perspective on school meals and identified some factors
that may interfere with adherence, such as: the presence of a canteen, the day without
animal protein, the social level of students, inadequacies in cafeterias, school transport
hours, among others. It was found that school actors have superficial knowledge about
the PNAE and only one stated that the theme of food is part of the school's pedagogical
project. Despite identifying positive aspects regarding school feeding, the factors cited
as possible barriers to total student adherence, can affect and compromise the
effectiveness of the PNAE.

Key-words: School Feeding. Public policy. Food and Nutrition Education. Food
and nutrition security.
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Introdução
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio
de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2009,
2013, 2020). Nesse sentido, tem avançado em direção a consolidar o direito e o acesso à
alimentação adequada e saudável no espaço escolar, promovendo e incentivando ações
pautadas em uma abordagem ampliada de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN),
que não se restringe à adequação de alimentos e nutrientes. O seu caráter inovador e
multiplicador de efeitos positivos sobre a sociedade concebe o programa, como uma
política pública saudável (KROTH, GEREMIA, MUSSIO, 2020).
Apesar das múltiplas conquistas e avanços oriundos de suas normativas com
destaque para a universalização do programa e a obrigatoriedade dos municípios
destinarem no mínimo 30% dos recursos repassados para estados e municípios na
compra direta de alimentos provenientes da agricultura familiar, algumas dificuldade na
execução do PNAE têm sido verificadas nos municípios brasileiros que podem, de certa
forma, comprometer a alimentação oferecida aos alunos (SOUZA et al 2013,
MACHADO et al 2018, ROCHA et al., 2018, PEDRAZA et al., 2018, FERREIRA et
al., 2019).
Neste contexto, a adesão e a aceitação as preparações do cardápio servido nas
escolas são aspectos importantes que, quando aferidos por meio de métodos específicos,
possibilitam avaliar a qualidade da alimentação oferecida aos escolares e por
conseguinte, possibilitar maior adesão. Estudos que avaliaram a adesão a alimentação
escolar e os fatores associados segundo a percepção dos estudantes, desenvolvidos no
Brasil, têm identificado aspectos relacionados com a qualidade do serviço prestado no
fornecimento da alimentação escolar, temperatura e sabor dos alimentos, quantidade e
qualidade de utensílios, local e espaço para realizar as refeições, dentre outros
(CARVALHO et al, 2017; LOCATELLI, CANELLA, BANDONI 2017; VALENTIM
et al., 2017; ROCHA et al., 2018; CESAR et al., 2020).
Contudo, são raros os estudos sobre as concepções dos atores da comunidade
escolar acerca do tema da adesão e dos fatores implicados. Conhecer estes fatores e
compreender o significado da alimentação escolar por aqueles que convivem
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cotidianamente com as ações que perpassam a alimentação nas escolas pode contribuir
para construção de estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável e
proporcionar melhor adesão pelos alunos. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar
a percepção dos atores escolares sobre alimentação escolar e os fatores que interferem
na sua adesão em um município do estado do Rio Janeiro.

Métodos
Realizou-se estudo de abordagem qualitativa com pedagogos e diretores de
escolas públicas de um município do estado do Rio de Janeiro, como parte de um
projeto de pesquisa sobre adesão à alimentação escolar por estudantes de escolas
municipais e fatores associados, aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal
Fluminense sob o número do parecer 2.949.264 e financiado pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
Para seleção das escolas utilizou-se como critério a presença do terceiro e quarto
ciclo nas unidades escolares do município, resultando em 12 escolas municipais, sendo
três excluídas por estarem localizadas em áreas consideradas de risco, totalizando uma
amostra de nove escolas municipais. Optou-se por conhecer a concepção de pedagogos
e diretores assumindo que ambos possuem papel diferenciado e uma visão ampliada do
ambiente escolar que abrange a alimentação. Após informados sobre os objetivos e
procedimentos da pesquisa, cinco pedagogos e quatro diretores participaram,
voluntariamente, da pesquisa.
As entrevistas foram realizadas, no segundo semestre de 2018, a partir de
autorização e agendamento prévio com os atores escolares. Os participantes foram
entrevistados em seus locais de trabalho, sem a presença de outras pessoas que não o
entrevistado e o entrevistador. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos
participantes e após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Utilizouse um roteiro semiestruturado testado em estudo piloto de um município vizinho. O
roteiro contemplou questões relacionadas a quatro eixos temáticos: (1) alimentação
oferecida na escola; (2) fatores que interferem na adesão à alimentação escolar; (3)
conhecimento sobre o PNAE; (4) inserção do tema da alimentação no projeto políticopedagógico.
As informações obtidas foram analisadas com base na técnica de análise
temática a partir de categorias analíticas definidas a priori, de acordo com o objetivo da
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pesquisa. Para tanto, extraiu-se de cada depoimento as expressões chaves sintetizandoas de acordo com a semelhança entre as ideias centrais, considerando o contexto e a
intensidade. Em seguida, procedeu-se a interpretação das narrativas, buscando
reconhecer as convergências e divergências de significados presentes nos trechos das
falas (BARDIN, 2016). Foi garantido o anonimato aos participantes, sendo atribuída
uma letra conforme seu cargo (D- para Diretor e P- para Pedagogo) seguida por um
número correspondente a identificação da entrevista.

Resultados
Os entrevistados demonstraram uma perspectiva positiva sobre a alimentação
escolar e identificaram alguns aspectos que podem ser melhorados relacionados, em sua
maioria, ao planejamento dos cardápios, a reorganização dos horários das refeições, a
melhorias nas condições de trabalho das merendeiras, modernização das cozinhas, a
compra de novos equipamentos e/ou manutenção deles, a melhoria da ambiência e a
maior presença do nutricionista na unidade escolar. No entanto, três atores enfatizaram
que não mudariam nada.
Alguns trechos das falas demonstram a concepção sobre estes aspectos conforme
destacado a seguir: “precisa rever o planejamento do cardápio”; “reorganizar os horários
das aulas”; “precisa da nutricionista na unidade escolar para realização das atividades”;
“precisa melhorar as condições de trabalho das merendeiras e modernizar a cozinha”;
“faltam melhorias estruturais no refeitório” considerando que “é uma adaptação de uma
antiga cantina”; “suspender a quarta-feira sem carne”.

Narrativas sobre a alimentação escolar
A alimentação escolar foi abordada pelos depoentes a partir de aspectos mais
qualitativos, como os tipos e a frequência de alimentos e quanto à sua relação com a
saúde, conforme preconiza o programa, à exemplo dos trechos destacados a seguir: é
“de boa qualidade, balanceada, variada”; “feita com critério”; “há preocupação com o
valor nutricional das refeições”; “é planejada para suprir as necessidades energéticas e
nutricionais dos alunos”.
Quando perguntados sobre como era a percepção em relação a adesão a
alimentação escolar pelos alunos, apenas uma pedagoga relatou que nem todos os
alunos se alimentavam na escola por questões relacionadas ao horário. Os demais
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participantes relataram que a maioria dos alunos realizavam a alimentação nas escolas,
com alguma variação dependendo do turno escolar, conforme comentado por este
depoente:
“Depende dos horários dos turnos. A meu ver, precisa de uma reorganização,
porque os horários se esbarram na hora do almoço” (P-1).
Apesar da percepção positiva sobre a alimentação em termos nutricionais e do
reconhecimento do esforço das merendeiras que “fazem milagre” e “adoram o que
fazem”, foram citados problemas estruturais, referentes a locais inadequados para
armazenamento, lavagem e higienização dos alimentos que podem implicar diretamente
na qualidade da alimentação ofertada. Outro aspecto relatado foi quanto a falta de
manutenção regular de estruturas e equipamentos, conforme este relato “Aqui tem
freezer e geladeiras sem funcionar há muito tempo”. (D-2)

Narrativas sobre os fatores que interferem na adesão à alimentação escolar
Os aspectos relacionados ao cardápio e a irregularidade na entrega dos gêneros
alimentícios foram os mais citados quanto aos fatores que podem interferir na adesão a
alimentação escolar, como demonstram os recortes das narrativas, a seguir: “as
combinações não são muito atrativas”, “monotonia e mal planejamento dos cardápios”,
“a falta de organização das entregas ocasiona mudanças no cardápio”, “tem pouca
variedade de verduras e frutas”; “há irregularidade de insumos que não são entregues
pela fundação...”, dentre outros aspectos relacionados ao cardápio.
De acordo com a concepção de alguns atores, parte dos fatores que podem
interferir na adesão a Alimentação Escolar estão relacionados com as condições de
estrutura e de distribuição da alimentação nos refeitórios, que podem competir com o
tempo de brincar, no recreio escolar, como: o tamanho do refeitório, o tempo de espera
na fila, os tipos de alimentos oferecidos que podem demorar a serem consumidos
conforme a narrativa deste pedagogo: “Geralmente não há recusa, mas alguns alunos
substituem as refeições por alimentos menos nutritivos, preferindo salgadinhos
embalados para comer mais rápido e ter tempo de brincar”. (P-4)
O transporte escolar também foi apontado como um fator que pode diminuir a
adesão, conforme relatado por este diretor: “O transporte escolar às vezes atrasa e os
alunos não conseguem almoçar na escola, que é a minoria. Mas os alunos nos quais os
pais trabalham fora, querem muito comer na escola”. (D-3)
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Outro fator abordado pela maioria dos entrevistados com grande potencial para
interferir na adesão e nas escolhas dos alimentos na escola, foi referente a condição
socioeconômica do aluno, conforme os trechos a seguir, “Menos da metade dos alunos
se alimenta na escola, devido a presença de alunos de classe média, que costumam
almoçar em casa”; “alunos que possuem uma estrutura familiar melhor não almoçam
na escola”; “aqueles que apresentam condições socioeconômicas mais favoráveis
costumam realizar as grandes refeições em casa e têm a possibilidade de trazer lanches
para se alimentarem na escola”.
Apenas um depoente mencionou a presença de cantina na unidade escolar como
um fator que pode interferir nas escolhas alimentares dos alunos, de forma a competir
com a alimentação oferecida pela escola. Por outro lado o dia sem proteína animal,
iniciativa proposta pela organização sem fins lucrativos Mercy for Animals através do
programa Alimentação Consciente Brasil junto à secretaria de educação do município,
constitui-se, segundo o relato de uma diretora, em um desafio a ser enfrentado, tendo
como argumento a baixa aceitação das preparações à base de proteína vegetal, que
segundo a depoente, “não são muito saborosas e a presença da carne (proteína animal)
na alimentação é um símbolo cultural, que representa uma refeição completa”. (D-1)

Narrativas sobre o conhecimento do PNAE
Todos os depoentes afirmaram que possuem pouco conhecimento sobre o
programa demonstrando apenas aspectos relacionados à alimentação como merenda e
não a concepção da alimentação escolar enquanto um direito. De igual forma, não se
identificou nas narrativas qualquer conexão entre o que é servido na escola e os
objetivos do programa. Verificou-se certa homogeneidade nas concepções acerca deste
tema conforme os trechos apresentados, a seguir: “Eu sei o que é, mas não tenho
conhecimento suficiente”; “Eu sei sobre o programa, mas não tenho muito
conhecimento”; “Sei que em algumas escolas não é dada tanta importância à
alimentação, como é feito aqui na escola”; “Já ouvi falar, mas não conheço nenhum
detalhe do programa”.
Apenas uma pedagoga reconheceu a necessidade de ter mais conhecimento
sobre o programa, como verificado em sua narrativa
“Ah esse programa é muito importante para os alunos, eu sei que ele está
presente na escola, que deveria ser mais explorado, mas a gente acaba não tomando
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muito conhecimento além da alimentação dos alunos, mas eu sei que preciso conhecer
melhor”. (P-5)

Narrativas sobre o Tema da Alimentação no Projeto político-pedagógico da escola
Guardando relação com o tópico anterior, onde as narrativas dos depoentes
revelam um conhecimento insuficiente sobre o PNAE, também foi reportado que o tema
da alimentação não está inserido no projeto político-pedagógico das escolas, conforme
verifica-se nos recortes a seguir: “é trabalhado em atividades pontuais”; “o tema é
tratado em algumas disciplinas, principalmente em ciências, além de feiras culturais e
outras atividades escolares”. Apesar de ter afirmado que tinha pouco conhecimento
sobre o PNAE, um pedagogo afirmou que o tema da alimentação está inserido no
projeto pedagógico do curso, tendo relatado que “é incluído em algumas disciplinas e
em projetos de extensão como por exemplo, as hortas escolares”. (P-4)
Na concepção de um pedagogo existe a necessidade da presença regular do
nutricionista nas escolas “...se o nutricionista estivesse mais presente na escola o tema
poderia ser mais inserido”. Acho que falta essa presença do nutricionista pelo menos
uma vez por semana nas escolas sabe... para fazer essa ponte com os professores e
alunos” (P-2).

Discussão
As diretrizes para assegurar a alimentação escolar como direito e dever do
Estado determinam que a alimentação saudável e adequada deve pautar-se no uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis. Além disso, consideram a importância de incluir a EAN no
processo de ensino e aprendizagem como questão transversal ao currículo escolar,
abordando o tema alimentação e nutrição e a importância de desenvolver práticas
saudáveis de vida na perspectiva da SAN (BRASIL, 2013).
Assim, pode contribuir com o processo de formação dos hábitos e preferências
alimentares dos alunos, considerando um ambiente alimentar e pedagógico integrados e
em conexão entre o que se come na escola e o que se vê e discute nas aulas. A formação
dos hábitos da criança é parte do processo de aprendizagem, onde ela tende a imitar o
que os outros fazem, sejam pessoas da família ou outras referências, incluindo
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professores, pedagogos e outras pessoas de sua convivência, como personagens infantis
que na contramão do que se propõem fazem propaganda de alimentos não saudáveis.
Os depoentes deste estudo percebem a alimentação escolar do município como
satisfatória, tendo apontado aspectos positivos e negativos especialmente relacionados
aos cardápios em consonância com outros estudos que destacaram resultados
semelhantes quanto à inadequação e monotonia de cardápios escolares (SOARES et al,
2015; ROCHA et al, 2017, PEDRAZA et al., 2018). Cabe destacar que os cardápios da
alimentação escolar deste município são elaborados por nutricionista responsável
técnico, com previsão de gêneros alimentícios básicos, respeito às referências
nutricionais e hábitos alimentares, atendendo as necessidades nutricionais específicas, a
cultura e a tradição alimentar, conforme previsto nas legislações que regem o programa
(BRASIL, 2009; 2013).
Os critérios para planejamento dos cardápios de acordo com o preconizado pelo
PNAE recomendam que os alimentos sejam variados, seguros, que respeitem a cultura,
tradições e hábitos alimentares saudáveis pautando-se na sustentabilidade e
diversificação agrícola da região (BRASIL, 2013). Assim, os cardápios da alimentação
escolar possibilitam acesso aos alimentos in natura e minimamente processados em
detrimento de produtos ultraprocessados que podem refletir no aumento da prevalência
de sobrepeso e obesidade dos escolares.
Nesse contexto, o PNAE aliou suas diretrizes aos Guias alimentares nacionais
(da população brasileira e de crianças menores de dois anos) e recentemente publicou a
Resolução nº 06/2020 determinando que 75% dos recursos devem ser destinados à
aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados (BRASIL, 2014, 2019,
2020). O alinhamento entre as diretrizes presentes nos guias e nos programas de
alimentação e nutrição visam favorecer e promover a saúde e a SAN, considerando que
o ambiente escolar é um espaço estratégico para a promoção da alimentação saudável e
prevenção da obesidade infantil e tal relevância é reconhecida em diferentes
documentos governamentais (HENRIQUES et al., 2018).
Ainda em relação ao cardápio, um depoente descreveu o dia sem proteína animal
como uma campanha sem sucesso que, segundo o seu relato, desestimulava os alunos a
realizarem a alimentação na escola. A insatisfação acerca desta iniciativa por um único
depoente pode não representar, de fato, uma rejeição pelos alunos, mas sim um contexto
específico dessa escola a partir de uma concepção pessoal, aliada ao desconhecimento
acerca dos benefícios da campanha, tanto para a saúde, quanto para o ambiente, que
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refletem um possível “fracasso” nesta escola. A avaliação desta iniciativa como um
todo, demanda estudos específicos com desenho de investigação distinto do que foi
desenvolvido na presente pesquisa.
Outros fatores relacionados à adesão à alimentação escolar têm sido
evidenciados em estudos semelhantes, tais como a percepção dos estudantes sobre o
sabor, a temperatura, a aparência dos alimentos, bem como de aspectos sobre o local
onde as refeições são realizadas (STURION et al., 2005; SILVA et al., 2013;
VALENTIM et al., 2017). Inadequações da infraestrutura nas áreas de preparo e
distribuição de refeições também foram identificadas em estudo que analisou a
execução do PNAE como política de SAN em escolas públicas (ROCHA et al, 2018).
A presença de cantina foi referida por um depoente como um fator negativo,
considerando que a comercialização de alimentos com elevado valor energético e alto
conteúdo de açúcar, sódio e gorduras pode desestimular a aceitação da alimentação
oferecida na escola e afetar o alcance dos objetivos do PNAE.
A questão social dos alunos foi apontada pelos depoentes como um fator que
pode comprometer a alimentação escolar. As narrativas sobre a questão social dos
alunos podem significar uma concepção, ainda, de caráter assistencialista sobre o
programa, tanto por parte dos depoentes quanto dos pais/responsáveis pelos alunos,
considerando que o assistencialismo, enquanto prática e discurso, ainda se perpetua no
âmbito da alimentação escolar, imbricado com questões ideológicas, econômicas e
políticas em torno do PNAE, e da escola pública, ao longo de sua história (SILVA et al,
2018).
O estudo de Valentin et al., (2017) verificou que a adesão à alimentação escolar
se mostrou associada à renda familiar per capita inferior a um salário-mínimo e ao
menor consumo de alimentos que não os da alimentação escolar. Estudo semelhante
realizado no município do Paraná, verificou menor adesão entre os adolescentes que
possuíam maior renda familiar per capita e entre os que consumiam alimentos
competitivos de 4 a 5x/semana (CESAR et al, 2020).
A compreensão da alimentação escolar como um direito requer a articulação dos
diferentes atores e setores envolvidos, empenhados em ampliar a compreensão do
PNAE como instrumento de promoção de direitos e de SAN, de forma que as diretrizes
do programa possam se traduzir no dia a dia da comunidade escolar como recursos para
a cidadania (ARRUDA TEO et al., 2017). No entanto, os depoentes deste estudo
afirmaram possuir conhecimento insuficiente sobre o programa demonstrando uma
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concepção restrita a dimensão alimentar que se materializa nas refeições, preparadas e
oferecidas pelas merendeiras, que compõem o cotidiano da escola.
Embora apenas um depoente tenha informado que o tema da alimentação esteja
integrado ao projeto político pedagógico da escola, os demais informaram que realizam
atividades pontuais em datas programadas. Nenhum deles demonstrou que estas
atividades sejam inerentes ao processo educativo. Segundo Cervato-Mancuso et al.,
2013 a alimentação interliga-se com as atividades desenvolvidas pelos profissionais da
escola, tanto no papel da alimentação em si, como na parte pedagógica, quando é
incluída entre as temáticas das aulas. Neste contexto, a Resolução nº 06/2020 do PNAE
que propõe, através atuação coordenada dos profissionais de educação e do responsável
técnico e demais nutricionistas, a inclusão da educação alimentar e nutricional no
processo de ensino e aprendizagem, que perpassa de maneira transversal 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).
Importa considerar que para além da educação formal, a escola também se
constitui como espaço de promoção e proteção da saúde de escolares, e deve propiciar
um ambiente adequado para promoção de estilos de vida saudáveis, por meio da
integração de áreas e saberes buscando trabalhar, de forma orgânica, temas transversais
aos conteúdos abordados na educação formal.
A incorporação do tema da alimentação saudável no projeto político pedagógico
da escola, foi recomendada desde 2006 em Portaria Interministerial, entre as pastas da
Saúde e Educação, quando foram instituídas diretrizes visando a promoção da
alimentação saudável no ambiente escolar, em instituições públicas e privadas de todo
território nacional (BRASIL, 2006). Posteriormente, a Lei n.º 11.947 preconizou a
inclusão da EAN no processo de ensino e aprendizagem, bem como, a capacitação dos
recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social. De forma
complementar, em 2018, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada
com a inclusão do tema da EAN de forma transversal no currículo escolar (BRASIL
2009; 2018).
Assim, a disseminação de informações e práticas relacionadas à alimentação e
nutrição no cotidiano vivenciado no meio escolar, configura um ambiente alimentar em
diálogo ao que se oferece nas refeições e ao que se discute e visualiza dentro da escola,
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considerando que tais conhecimentos e práticas quando realizados com regularidade,
tendem a ser compartilhados com suas famílias e se perdurar pela vida adulta.
Dentre as limitações deste estudo, destacam-se a disponibilidade de tempo dos
profissionais, uma vez que as entrevistas foram realizadas durante o período de
expediente. Outro fato, é que na construção dos métodos do estudo foi considerado que
pedagogos e diretores teriam concepções semelhantes, no que diz respeito ao
conhecimento pedagógico e acompanhamento da rotina da alimentação escolar, e
portanto, não houve diferenciação entre os grupos de profissionais.

Considerações finais
A partir das narrativas dos atores do programa de alimentação escolar do
município estudado, pode-se inferir que a adesão a alimentação escolar é boa. No
entanto, denota-se que embora concebido para ser universal, na prática, de acordo com a
percepcão o programa assume caráter mais focalizado, beneficiando principalmente os
escolares cujas famílias possuem menores rendimentos.
As concepções acerca do conhecimento do PNAE foram pouco fundamentadas,
especialmente sobre a alimentação escolar como direito. A escola foi percebida apenas
como local que fornece refeições saudáveis, contudo foram apontadas inadequações do
cardápio. As concepções indicaram ainda uma fragmentação entre o momento educativo
que ocorre na sala de aula e a alimentação escolar, dissociados da dimensão pedagógica.
Indicam a necessidade de ampliação do papel das escolas para além do processo de
ensinar a educação formal como um fim em si mesmo, considerando que a partir de sua
atividade principal possa incluir uma abordagem de promoção da saúde, especialmente
da alimentação saudável de forma transversal ao currículo escolar.
Apesar de identificarem aspectos positivos quanto à alimentação escolar, os
fatores citados como possíveis barreiras para adesão total dos alunos, podem afetar e
comprometer a eficácia do PNAE. Estratégias como, o planejamento adequado do
cardápio, melhorias nos refeitórios e cozinhas, a regularidade de ações de EAN e a
capacitação dos atores da comunidade escolar para o reconhecimento da alimentação
como direito são essenciais para aumentar a adesão a alimentação escolar, contemplar
os princípios e diretrizes do PNAE e promover um ambiente escolar saudável e
sustentável do ponto de vista da SAN.
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4 CONCLUSÕES
Este estudo possibilitou analisar a prevalência de adesão à alimentação escolar e
compreender os fatores relacionados e as perspectivas dos membros da comunidade
escolar no município de Niterói, RJ.
A prevalência de adesão à alimentação escolar ainda não se encontra dentro dos
parâmetros preconizados pelo PNAE principalmente nos anos finais do ensino
fundamental. Dentre os principais fatores associados a adesão à alimentação escolar
relatados pelos adolescentes, o acesso e consumo de alimentos inadequados durante o
tempo de permanência no ambiente escolar, condições físicas dos refeitórios, tempo na
fila e não aceitação do cardápio do dia demonstraram ser limitadores da adesão.
A percepção dos estudantes vai de encontro a dos merendeiros, evidenciando a
importância deste profissional como estimulador da adesão à alimentação escolar.
Ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis e estímulo a adesão à alimentação
podem ser uma estratégia de aumentar a adesão, principalmente envolvendo os
estudantes das séries finais.
A partir das narrativas dos pedagogos e diretores entrevistados pode-se inferir
que a adesão a alimentação escolar é boa. No entanto, os entrevistados demonstraram
pouco conhecimento sobre o PNAE e uma fraca associação entre a alimentação escolar
e o conteúdo pedagógico desenvolvido em sala de aula. As percepções dos entrevistados
evidenciam que o planejamento do cardápio de acordo com a realidade das escolas,
melhorias nas estruturas físicas das cozinhas e refeitórios, desenvolvimento de ações de
educação alimentar e nutricional e a capacitação dos atores da comunidade escolar para
o reconhecimento da alimentação como direito são essenciais para aumentar a adesão a
alimentação escolar.
As unidades escolares participantes do estudo, em sua maioria, seguiam o
cardápio planejado pela equipe técnica de nutrição do município, o que indica a
adequação nutricional das refeições fornecidas. Já o comércio local e consumo de
alimentos competidores são fatores limitadores da adesão à alimentação escolar que
requerem intervenção por parte dos gestores e demais membros da comunidade escolar.
Desta forma, sugere-se que sejam realizadas intervenções para solucionar os
motivos da baixa adesão efetiva da alimentação escolar, visando ao alcance dos
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objetivos do programa. São necessários estudos posteriores para avaliar a aceitação do
cardápio e a prevalência de adesão em outras faixas etárias.
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APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO À
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELOS ESCOLARES

Escola: _________________________________ Série: __ ano Idade:____ anos Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino

01. Você costuma comer a alimentação oferecida pela escola?
( ) Sim1 ( ) Não2
Quais?
( ) Lanche1 ( ) Almoço2 ( ) Todas3
02. Quantos dias por semana você costuma comer a alimentação oferecida pela
escola?
( ) 1 dia1 ( ) 2 dias2 ( ) 3 dias3 ( ) 4 dias4 ( ) 5 dias5
03. Você gosta do almoço oferecido pela escola?
( ) Sim1 ( ) Não2
04. Liste as preparações do ALMOÇO DA ESCOLA que você mais gosta e que
você menos gosta:
O que MAIS gosto:
O que MENOS gosto:
I. CARACTERÍSTICAS DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA
05. Por que você come a alimentação oferecida pela escola?
( ) Necessidade/Fome1 ( ) Sabor agradável, gostoso2 ( ) Saudável, nutritivo3
06. Você costuma repetir [comer outra vez] a alimentação oferecida pela escola?
( ) Sim1 ( ) Não2
07. Na sua opinião a quantidade da alimentação servida é:
( ) Muita [exagerada]1 ( ) Boa [suficiente]2 ( ) Pouca [insuficiente]3
08. Na sua opinião a temperatura da alimentação servida é:
( ) Sempre boa1 ( ) Às vezes é boa2 ( ) Nunca é boa3
II. CONDIÇÕES DO AMBIENTE PARA ALIMENTAÇÃO
09. O local onde é servida a alimentação [refeitório] é confortável?
( ) Sim1
( ) Não2
10. O refeitório apresenta alguma dessas características?
( ) Não tem lugar para todos sentarem1 ( ) É sujo2 ( ) É barulhento3
( )Outros4________________
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11. Na sua opinião o tempo disponível para comer a alimentação é:
( ) Curto1 ( ) Suficiente2 ( ) Longo3
12. Você gosta do tipo pratos utilizados na alimentação?
( ) Sim1
( ) Não2
Se não, por que?_____________________________________________________________
13. Você gosta do tipo de talheres utilizados na alimentação?
( ) Sim1
( ) Não2
Se não, por
que?_____________________________________________________________
14. Na sua opinião a distribuição da alimentação é demorada por ter uma fila
muito grande?
( ) Sim1
( ) Não2
III. ALIMENTOS COMPETIDORES
15. Quando você não come a alimentação oferecida na escola?
( ) Quando traz lanche de casa1
( ) Quando não gosta da alimentação oferecida no
dia2
( ) Sempre come3
16. Você costuma levar alimentos para comer na escola?
( ) Sim1
( ) Não2
Se sim, quais alimentos
_______________________________________________________
17. Quais os locais que você compra esses alimentos?
( ) Barraquinha1 ( ) Padaria2 ( ) Mercado3 ( ) Outros4
_____________________________________________
18. Quantos reais você costuma gastar por dia comprando alimentos fora da
escola?
( ) Nenhum1
( ) Menos que R$ 5,002
( ) Mais de R$ 5,003
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APÊNDICE B. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADESÃO NA OPINIÃO
DOS MERENDEIROS
Escola:
.
Data: _____/____/
.
I. CARDÁPIO ESCOLAR
01. Você já participou de algum treinamento para exercer a função de
merendeira? (Marque apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2
02. Há quanto tempo você exerce a função de merendeira? (Marque apenas uma
opção)
( ) Menos de 6 meses1 ( ) 6 meses a 1 ano2 ( ) 1 a 5anos3 ( ) Mais de 5
anos4
03. Existem quantas merendeiras atuantes na sua escola (durante o horário do
almoço)? (Marque apenas uma opção)
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ou mais5
04. O Cardápio da escola é sempre seguido?
( ) Sim1 ( ) Ás vezes mudo por falta de ingredientes2 ( ) Ás vezes mudo à pedido
da diretora3 ( ) Ás vezes mudo para agradar as crianças4 ( ) Outros5 __________
05. A quantidade de alimentos recebidos é suficiente para preparar toda a comida?
(Marque apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2 ( ) Nem Sempre3
06. A quantidade de comida preparada é suficiente para atender todos os alunos?
(Marque apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2 ( ) Nem Sempre3
07. Você tem dificuldades na elaboração das preparações do cardápio? (Marque
apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2 ( ) Ás vezes3
08. Há sobras de alimentos nas panelas (preparados e não servidos)?
( ) Carnes1 ( ) Arroz2 ( ) Feijão3 ( ) Legumes4 ( )Frutas5 ( )Não há sobras 6
II. ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
09. Os alunos aceitam bem a alimentação servida? (Marque apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2 ( ) Ás vezes3
10. Os alunos gostam da alimentação oferecida pela escola? (Marque apenas uma
opção)
( ) Sim1 ( ) Não2
11. A quantidade de alunos que consomem a alimentação oferecida pela escola
equivale à: (Marque apenas uma opção)
( ) Menos da metade dos alunos1 ( ) Aproximadamente a metade dos alunos2 ( )
A maioria dos alunos3
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12. Os alunos costumam repetir a alimentação oferecida pela escola? (Marque
apenas uma opção)
( ) Sim1 ( ) Não2
13. Existe desperdício dos alimentos servidos? (Marque apenas uma opção)
( ) Sim, os alunos deixam comida no prato1 ( ) Não, eles comem tudo que é
servido2
14. Você tem alguma sugestão para melhorar a aceitação do cardápio pelos
estudantes?
( ) Sim1, qual ? ____________________________________ ( ) Não2
III. ALIMENTOS COMPETIDORES
15. A sua escola possui cantina?
( ) Sim1 ( ) Não2
16. Os alunos costumam levar ou comprar alimentos para comer na escola?
(Marque apenas uma opção)
( ) Sim, a maioria leva1 ( ) Sim, porém poucos levam2 ( ) Não levam alimentos3
17. Quais os alimentos que os alunos costumam levar ou comprar?
( ) Salgados (coxinha, joelho, quibe) 1 ( ) Biscoito Salgadinho2 ( ) Biscoito Doce
(recheados, waffers) 3
( ) Suco de caixa4 ( ) Refrigerante5 ( ) Doces6 ( ) Sanduíches caseiros7 ( )
frutas8 ( ) Outros9 _______
( ) Nenhum alimento0
18. As bebidas levadas pelos alunos são guardadas na geladeira da escola?
(Marque apenas uma opção)
( ) Sim1, qual (ais)? _____________________( ) Não2 ( ) Não levam bebidas3
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APÊNDICE C. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PEDAGOGOS E/OU
DIRETORES

1. Há quanto tempo você trabalha nesta escola?

2. Qual é a sua função na escola?

3. Qual é a sua opinião sobre a alimentação oferecida aos alunos nesta escola?
Você poderia falar mais um pouco sobre isso?

4. Você sabe dizer se os alunos costumam realizar o almoço na escola? Qual seria o
percentual de adesão?

5. Você já ouviu falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)?
O que você sabe sobre ele?

6. Na sua opinião, quais são os fatores que podem interferir na adesão à alimentação
escolar? O que você acha que facilita ou dificulta os alunos a realizarem a
alimentação na escola?
7. Você sabe dizer se o tema “alimentação” está inserido no projeto político
pedagógico da escola?
8. De que forma o tema “ alimentação “ está inserido no projeto pedagógico da
escola?

9. Quais seriam suas sugestões para melhorar a alimentação escolar?
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APÊNDICE D. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
Responsáveis
Referência: Adesão à alimentação escolar e fatores associados em escolares do
município de Niterói – RJ
Título do Projeto: Análise de programas de alimentação, nutrição e saúde no contexto
escolar
Pesquisador responsável: Patrícia Henriques
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 2629-9841
O(a) sr(a) e seu(sua) filho(a) estão sendo convidados para participar desta
pesquisa. Por favor, leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso
haja alguma palavra ou frase que o(a) senhor(a) não consiga entender, converse com o
pesquisador responsável pelo estudo ou com um membro da equipe desta pesquisa para
esclarecê-los.
A proposta deste termo é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão
para participar do mesmo junto com o(a) seu(sua) filho(a).
As informações coletadas servirão para um melhor entendimento dos fatores que
afetam a adesão a alimentação escolar e ajudarão a melhorar os programas do governo
que apoiam a alimentação e saúde da comunidade escolar.
Para conhecermos a adesão à alimentação escolar e a opinião dos estudantes
matriculados na rede pública municipal de ensino de Niterói – RJ, será aplicado um
questionário estrutura contendo 18 perguntas que englobam o consumo e a opinião
sobre quantidade e qualidade da alimentação escolar.
A sua participação e a de seu(sua) filho(a) será mantida em completo sigilo.
Todas as informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e serão usadas
somente para fins científicos. As informações coletadas serão identificadas apenas
através de um código, sem nenhuma identificação pessoal. Vocês não receberão
nenhuma compensação para participar desta pesquisa e também não terá nenhuma
despesa adicional.
A sua participação e a de seu(sua) filho(a) neste estudo é totalmente voluntária,
ou seja, vocês somente participam se quiserem. A não participação no estudo não
implicará em nenhuma alteração no acompanhamento de seu(sua) filho(a) na escola e
nem alterará a relação dos professores com o mesmo. Após assinar o consentimento,
o(a) sr(a) terá total liberdade de retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do
estudo se assim o desejar, sem quaisquer prejuízos no acompanhamento na escola.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A professora Patricia Henriques,
responsável pela pesquisa, poderá ser contatada para maiores esclarecimentos sobre o
estudo e informações decorrentes dele.
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A
avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizálos e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Em
caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de
Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF),
por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas.
E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189.
Eu __________________________________________, RG no______________
declaro ter sido informado(a) e concordo em participar como voluntário do projeto de
pesquisa acima descrito.
Niterói, _______ de ______________de 2019.
Assinatura do responsável ________________________________
Assinatura do pesquisador ________________________________
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APÊNDICE E. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
Merendeiros
Referência: Adesão à alimentação escolar e fatores associados em escolares do
município de Niterói – RJ
Título do Projeto: Análise de programas de alimentação, nutrição e saúde no contexto
escolar
Pesquisador responsável: Patrícia Henriques
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 2629-9841
O(a) sr(a) está sendo convidado para participar desta pesquisa, que tem por
objetivo analisar a prevalência e os fatores condicionantes da adesão à alimentação
escolar entre os escolares da rede municipal de ensino de Niterói, RJ. Por favor, leia este
documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase
que o(a) senhor(a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo
estudo ou com um membro da equipe desta pesquisa para esclarecê-los.
A proposta deste termo é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão
para participar do mesmo. As informações coletadas servirão para um melhor
entendimento dos fatores que afetam a adesão a alimentação escolar e ajudarão a
melhorar os programas do governo que apoiam a alimentação e saúde da comunidade
escolar.
Para conhecermos a sua opinião sobre a adesão à alimentação escolar dos
adolescentes será aplicado um questionário estruturado contendo 19 perguntas sobre a
sua experiência na função de merendeiro e percepção profissional quanto a aceitação da
alimentação escolar.
A sua participação será mantida em completo sigilo. Todas as informações
obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e serão usadas somente para fins
científicos. As informações coletadas serão identificadas apenas através de um código,
sem nenhuma identificação pessoal. Você não receberá nenhuma compensação para
participar desta pesquisa e também não terá nenhuma despesa adicional.
A sua participação neste estudo é totalmente voluntária, ou seja, você só
participa se quiser. Após assinar o consentimento, o(a) sr(a) terá total liberdade de
retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do estudo se assim o desejar, sem
quaisquer prejuízos.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A professora Patrícia Henriques,
responsável pela pesquisa, poderá ser contatada para maiores esclarecimentos sobre o
estudo e informações decorrentes dele.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A
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avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizálos e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária.
Desta forma, em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato
com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense
(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas.
E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189.
Eu __________________________________________,RG no______________ declaro
ter sido informado(a) e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa
acima descrito.

Niterói, _______ de ________________________de 2019.
Assinatura do voluntário___________________________________
Assinatura do pesquisador _________________________________
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APÊNDICE F. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
Pedagogos e Diretores
Referência: Adesão à alimentação escolar e fatores associados em escolares do
município de Niterói – RJ
Título do Projeto: Análise de programas de alimentação, nutrição e saúde no contexto
escolar
Pesquisador responsável: Patrícia Henriques
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 2629-9841
O(a) sr(a) está sendo convidado para participar desta pesquisa, que tem por
objetivo analisar a prevalência e os fatores condicionantes da adesão à alimentação
escolar entre os escolares da rede municipal de ensino de Niterói, RJ. Por favor, leia este
documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase
que o(a) senhor(a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo
estudo ou com um membro da equipe desta pesquisa para esclarecê-los.
A proposta deste termo é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão
para participar do mesmo. As informações coletadas servirão para um melhor
entendimento dos fatores que afetam a adesão a alimentação escolar e ajudarão a
melhorar os programas do governo que apoiam a alimentação e saúde da comunidade
escolar.
Para conhecermos a sua opinião sobre a adesão à alimentação escolar será
realizada uma entrevista a partir de um roteiro estruturado. As perguntas servirão como
base para condução da entrevista, que será gravada e transcrita, para posterior análise do
conteúdo.
A sua participação será mantida em completo sigilo. Todas as informações
obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e serão usadas somente para fins
científicos. As informações coletadas serão identificadas apenas através de um código,
sem nenhuma identificação pessoal. Você não receberá nenhuma compensação para
participar desta pesquisa e também não terá nenhuma despesa adicional.
A sua participação neste estudo é totalmente voluntária, ou seja, você só
participa se quiser. Após assinar o consentimento, o(a) sr(a) terá total liberdade de
retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do estudo se assim o desejar, sem
quaisquer prejuízos.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A professora Patrícia Henriques,
responsável pela pesquisa, poderá ser contatada para maiores esclarecimentos sobre o
estudo e informações decorrentes dele.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A
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avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizálos e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária.
Desta forma, em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato
com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense
(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas.
E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189.
Eu __________________________________________,RG no______________ declaro
ter sido informado(a) e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa
acima descrito.

Niterói, _______ de ________________________de 2019.
Assinatura do voluntário___________________________________
Assinatura do pesquisador _________________________________
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APÊNDICE G. TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TALE)

Referência: Adesão à alimentação escolar e fatores associados em escolares do
município de Niterói – RJ
Título do Projeto: Análise de programas de alimentação, nutrição e saúde no contexto
escolar
Pesquisador responsável: Patrícia Henriques
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 2629-9841
Seu responsável autorizou que você participe de uma pesquisa. Dessa forma,
gostaríamos de saber se você concorda mesmo em participar. Você não precisa
participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se
resolver desistir depois de ter aceitado.
Queremos saber a sua opinião sobre a alimentação oferecida pela a escola. Para
isso pediremos que você responda a um questionário contendo 18 perguntas sobre o
consumo, a quantidade e a qualidade da alimentação escolar.
As informações coletadas servirão para um melhor entendimento dos fatores que
afetam a adesão a alimentação escolar e ajudarão a melhorar os programas do governo
que apoiam a alimentação e saúde da comunidade escolar.
Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos para
outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os
resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os participantes.
Se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar.
Eu __________________________________________________ aceito participar da
pesquisa Análise de programas de alimentação, nutrição e saúde no contexto escolar

Niterói, ____de _________de 2019.

Assinatura do menor ________________________________________
Assinatura do pesquisador ____________________________________
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
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ANEXO II – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO
PARA PUBLICAÇÃO

