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RESUMO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política que visa a garantia da 

oferta de refeições que atendam as necessidades nutricionais diárias dos escolares durante o ano 

letivo. A relação entre escolha dos alimentos que compõem o cardápio da alimentação escolar 

e a sustentabilidade ambiental vem ganhando destaque em alguns estados e municípios 

brasileiros por meio de estratégias que visam reduzir a oferta de proteínas de origem animal nos 

cardápios escolares.  O município de Niterói/RJ em parceria com a Organização Não 

Governamental (ONG) Mercy for Animals Brasil passou a adotar cardápios escolares com 

ausência de alimentos de origem animal em um dia da semana. O objetivo deste estudo foi 

analisar o processo de implementação do programa Alimentação Consciente (AC) em unidades 

escolares municipais de Niterói, RJ. O estudo foi referenciado no campo de análise de política 

e apresenta uma abordagem quali-quantitativa, com foco na análise de implementação de 

políticas públicas centrada nos sujeitos, nos processos institucionais e nos aspectos técnicos 

(adequação nutricional e impacto ambiental) da mudança proposta nos cardápios escolares. A 

coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com gestores, 

nutricionistas, profissional da ONG, e por meio de aplicação de questionário semiestruturado a 

diretores, professores, pedagogos e merendeiros das escolas municipais; do teste de 

aceitabilidade, da análise da qualidade do cardápio e da avaliação dos indicadores de 

sustentabilidade (pegada hídrica, pegada de carbono e pegada ecológica), durante o período de 

2019 a 2020. A análise estatística dos indicadores de sustentabilidade dos cardápios foi 

desenvolvida por meio do teste de Krulkall-Wallis e do teste de Mann-Whitney. A análise 

estatística da composição nutricional dos cardápios com e sem proteína animal em relação aos 

valores recomendados pelo PNAE foi por meio do teste de Wilcoxon de amostra única 

considerando o nível de significância em 5%. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

software JASP 0.13.1.0. O cardápio sem carne ou à base de ovo foram aqueles considerados 

mais sustentáveis, com impacto ambiental de 3 a 5,5 vezes menor que os demais cardápios e 

estavam nutricionalmente adequados. A decisão em torno da adesão do programa AC ocorreu 

a partir da gestão central da prefeitura e da secretaria de educação, contudo foi observada a 

articulação entre nutricionistas e ONG na qual resultou em mudanças incrementais para atender 

as necessidades do município. Alterações no cardápio e na técnica de preparo foram realizadas 

para atender a melhor aceitação dos escolares e pelos atrasos na entrega de gêneros alimentícios. 

Entretanto observa-se uma lacuna na abordagem pedagógica do tema. Este estudo possibilitou 

identificar que as mudanças propostas nos cardápios não comprometeram a qualidade 

nutricional e indicou o potencial impacto positivo nos indicadores socioambientais, constatou 

ainda que as dinâmicas institucionais impostas pelos processos de implementação contribuíram 

para redesenhar a proposta original, indicar a construção de pactos e aprendizado institucional 

que pode potencializar a abordagem ambiental no planejamento dos cardápios escolares.  

 

Palavras-chave: Alimentação Escolar. Conservação dos Recursos Naturais. Política Pública. 

Programas Governamentais. Aceitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

	

ABSTRACT 
 
 

The Brazilian School Food Program (PNAE) is a policy that aims to guarantee the supply of 

meals that meet the daily nutritional needs of students during the school year. The relationship 

between the choice of foods that make up the school meal menu and environmental 

sustainability has been gaining prominence in some Brazilian states and cities through strategies 

that aim to reduce the supply of proteins of animal origin in school menus. The municipality of 

Niterói, RJ in partnership with the Non-Governmental Organization (NGO) Mercy for Animals 

Brazil started to adopt school menus which excludes all animal-sourced foods. The aim of this 

study is to analyze the implementation process of the Conscious Feeding (AC) program in 

municipal schools in Niterói, RJ. The study was referenced in the policy analysis and presents 

a qualitative and quantitative approach, focusing on the analysis of public policy 

implementation centered on the subjects, institutional processes and technical aspects 

(nutritional adequacy and environmental impact) of the proposed change in the menus 

schoolchildren. Data collection was carried out through semi-structured interviews with 

managers, nutritionists, NGO professionals, and through the application of a semi-structured 

questionnaire to principals, teachers, pedagogues and school cooks in the municipal schools; 

the acceptability test, the analysis of the quality of the menu and the evaluation of the 

sustainability indicators (water footprint, carbon footprint and ecological footprint), during the 

period from 2019 to 2020. The statistical analysis of the sustainability indicators of the menus 

was carried out through the Krulkall-Wallis test and later the Mann-Whitney test. The statistical 

analysis of the nutritional composition of menus with and without animal protein in relation to 

the values recommended by the PNAE was through the Wilcoxon test of a single sample, taking 

into account a 5% significance level. All analyzes were performed using the JASP 0.13.1.0 

software. The meatless or egg-based menus were those considered most sustainable, with an 

environmental impact of 3 to 5.5 times less than the other menus and were nutritionally 

adequate. The decision regarding the adherence to the AC program came from the central 

management of the city hall and the education department, however, the articulation between 

nutritionists and NGOs was observed, which resulted in incremental changes to attend the city 

needs. Menu changes and the culinary preparation changes were made due to the better 

acceptance of students and delays in the delivery of foodstuffs. However, there is a gap in the 

pedagogical approach to the theme. This study made it possible to identify that the proposed 

changes in the menus did not compromise nutritional quality and indicated the potential positive 

impact on socioenvironmental indicators. As well as found that the institutional dynamics 

imposed by the implementation processes contributed to redesigning the original proposal, 

indicating the construction of pacts and learning. institutional framework that can enhance the 

environmental approach when planning school menus. 

 
 

Keywords: School Feeding. Conservation of Natural Resources. Public Policy. Government 

Programs. 
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APRESENTAÇÃO E IMPLICAÇÃO DA PESQUISADORA 

 

 

Como nutricionista do quadro técnico no Departamento de Alimentação Escolar 

(DAE) do município de Niterói desde abril de 2018, minha atuação inclui um conjunto de 

atividades que visam garantir a plena execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Na ocasião da minha admissão o município já havia firmado a parceria com a Organização Não 

Governamental Mercy for Animals Brasil. A principal ação proposta foi adotar um cardápio 

semanal onde um dos dias a alimentação não incluía alimentos de origem animal. Contudo, o 

processo de implementação do denominado programa Alimentação Consciente (AC) não estava 

sendo analisado. Desde então, as articulações entre os agentes implementadores e gestores 

despertaram em mim o interesse em entender tal processo, incluindo a análise de seu potencial 

e de seus desafios para a garantia da qualidade da alimentação escolar.  

Durante este percurso me aproximei do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Alimentação e Saúde Escolar (GEPASE) integrado por professoras pesquisadoras da Faculdade 

de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense. Esse grupo já 

desenvolvia ações articuladas junto ao DAE do município. Este encontro suscitou em mim o 

desejo pela pesquisa científica e pelo aprofundamento no campo temático das políticas públicas 

de alimentação e nutrição. Esse contexto possibilitou a construção de um projeto de pesquisa 

centrado no programa AC. Assim, o estudo proposto busca compreender como o programa 

Alimentação Consciente vem sendo implementado e se/como afetou a produção e aceitação das 

refeições escolares, a qualidade nutricional dos cardápios e os indicadores de sustentabilidade 

ambiental no município de Niterói – RJ. 

Para tal, se faz necessária a criação de mecanismos capazes de compreender essa 

implicação e que reconheçam a íntima relação entre a pesquisadora e o objeto de pesquisa. 

Transformando, assim, a implicação parte da pesquisa para trabalhar na investigação de forma 

a mais objetiva possível (MERHY, 2004). Para considerar tais mecanismos foi realizado 

inicialmente uma autoanálise das minhas implicações na pesquisa e no campo de trabalho. O 

objetivo era analisar pontos críticos de implicação que poderiam criar viés para a pesquisa que 

comprometesse a análise, bem como as relações institucionais. Esta autoanálise foi um 

dispositivo utilizado durante a realização deste trabalho. 

A seguir estão relacionados os mecanismos selecionados inicialmente: revisão e 

diálogo contínuo com a orientadora; revisão de questões a priori concebidas e estranhamento 

daquilo que parece tão familiar; registro de diário de campo para posterior leitura e reflexão; 



	
	

	

	

revisão da literatura para buscar caminhos antes não pensados; entrevistas com diversos sujeitos 

envolvidos a fim de ampliar as fontes de informações; distanciamento da coleta de dados ao 

efetivo trabalho no departamento determinando dias de coleta diferente ao dia de trabalho; e 

treinamento de pesquisadores para que estes realizassem as entrevistas (MATTOS, 2011). Tais 

mecanismos são como dispositivos utilizados para possibilitar significações nos sentidos e nos 

fazeres em minha atuação como pesquisadora e como nutricionista (MERHY, 2004). 

Optou-se então por treinar um outro pesquisador (pesquisador entrevistador) para 

realização das entrevistas, dado o grau de proximidade da pesquisadora autora com o corpo de 

entrevistados, a fim de minimizar possíveis interferências e constrangimentos político-

administrativos no processo de busca das informações e percepções dos entrevistados.  Após 

cada entrevista foi realizada uma conversa com o pesquisador entrevistador a fim de conhecer 

e compreender as impressões dele sobre a entrevista e o entrevistado. 

O presente estudo tem o potencial de trazer contribuições para a execução da 

política de alimentação escolar municipal por se tratar de uma pesquisa aplicada. Sendo assim, 

esta pesquisa poderá fornecer elementos norteadores ao aperfeiçoamento e desenvolvimento do 

programa Alimentação Consciente. 

Esta dissertação está apresentada nas seguintes seções: introdução, objetivos, 

percurso metodológico, resultados e discussão, conclusões. Os resultados e a discussão são 

indicados nos dois artigos intitulados: Adesão e implementação de refeições sem proteína 

animal na alimentação escolar em um município do estado do RJ e Qualidade nutricional e 

sustentabilidade ambiental em cardápio com diferentes fontes proteicas na alimentação escolar 

do município de Niterói. Este último foi publicado na edição de 02 de junho de 2021 da Revista 

Brasileira de Educação Ambiental. 

O artigo “Adesão e implementação de refeições sem proteína animal na alimentação 

escolar em um município do estado do RJ” está em processo de avaliação e revisão por pares 

para posterior submissão em revista científica. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
No Brasil e no mundo registram-se mudanças no padrão alimentar que incluem 

aspectos relacionados à quantidade, qualidade, produção, distribuição e consumo de alimentos. 

A urbanização e o progresso da tecnologia contribuíram para a conformação de novos 

ambientes alimentares, que influenciam a produção, oferta, disponibilidade, diversidade e 

escolhas alimentares (CRUZ; SCHNEIDER, 2010). 

Este novo padrão tem como base um sistema alimentar com característica hegemônica, 

com produção em escala, industrialização, maior durabilidade dos alimentos, introdução de 

tecnologias capazes de aumentar a produtividade e garantir a ampla distribuição dos gêneros 

alimentícios (CRUZ; SCHNEIDER, 2010). Simultaneamente, observa-se o avanço no consumo 

de alimentos industrializados, com elevado grau de processamento que estão sendo associados 

a problemas de saúde (GREGOLIN et al., 2018). 

À medida que o sistema alimentar hegemônico e o alimento-mercadoria ganham força 

econômica, é visível consequências ambientais como: a utilização expressiva das terras 

agricultáveis a serviço do agronegócio, da produção de commodities e de biocombustíveis, 

maiores perdas e desperdícios de alimentos, uso extensivo de agrotóxico, maior poluição 

ambiental e degradação dos recursos naturais. Isto é, da mesma forma que os avanços 

tecnológicos permitiram rápida expansão da agricultura moderna, ampliação da produção e 

consequente consumo dos alimentos, os impactos ambientais e na saúde pública apresentam-se 

igualmente progressivos (TAKEUTI; OLIVEIRA, 2013; MACHADO et al., 2016; HIGH 

LEVEL PANEL OF EXPERTS, 2017). 

A pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais vem sendo 

avaliada por diferentes metodologias, que permitem comparar diferentes padrões de consumo 

e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta, contabilizando os recursos 

biológicos renováveis (SILVA et al., 2015). Estes diferentes padrões de consumo vêm sendo 

aplicado por movimentos sociais. 

Com a finalidade de afetar as decisões individuais, diversos movimentos estão sendo 

manifestados com o propósito de trazer a reflexão do ato de comer não só como a perspectiva 

de se nutrir, mas também como um ato político. Como, por exemplo, a associação internacional 

sem fins lucrativos, Slow Food, segue o conceito da ecogastronomia, reconhecendo as fortes 

conexões entre o prato e o planeta (SLOWFOOD BRASIL, 2018). 

O Projeto “Comer pra quê?”, uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio 
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de Janeiro e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, também é um movimento que 

busca estimular não só a uma alimentação saudável, mas também compreender que comer é um 

ato político e social (COMER PRA QUÊ?, 2018). Outra iniciativa vem do Instituto Akatu, uma 

Organização Não Governamental (ONG) sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização 

e mobilização da sociedade para o consumo consciente. Segundo a ONG, as atividades estão 

focadas na mudança de comportamento do consumidor e são realizadas a partir de duas frentes 

de atuação: Educação e Comunicação (AKATU, 2018). 

Portilho (2005) defende a importância do surgimento de ações coletivas e mudanças 

políticas e institucionais na proposta de consumo sustentável e consciente. Salienta ainda que 

ações e intervenções públicas são mais eficazes que as estratégias individuais, devido às ações 

públicas provocarem mudanças no impacto ambiental do consumo com menor custo e melhores 

resultados. Ressalta que há outras razões para enfatizar essas ações que são evidentes quando 

reconhecemos que nossas escolhas de consumo são interdependentes, pois a garantia do bem-

estar humano pode requerer acordos coletivos que regulam o consumo, visando reduzir seu 

impacto ambiental. 

Desta forma é relevante mencionar a importância de ações coletivas como uma decisão 

política com maior impacto social e menor pressão sobre os indivíduos. Se faz importante notar 

que para o indivíduo ter um consumo consciente não depende apenas da consciência na escolha 

do alimento ou o poder de escolha. Engloba direitos e oportunidades iguais ao acesso, com 

utilização adequada da tecnologia e economia na produção e distribuição dos alimentos 

(PORTILHO, 2005).  

Nesse sentido, políticas e programas cujo foco seja a promoção de práticas alimentares 

saudáveis e sustentáveis por meio de diferentes ações ganham relevância estratégica. Destaca-

se a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) como uma macropolítica 

que articula a atuação de diferentes setores em torno de pautas comuns, com foco a garantir o 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimento de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2010).   

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa um dos principais 

programas que integra a PNSAN. Destinado aos escolares da rede pública de ensino, fornece 

as necessidades nutricionais diárias dos alunos durante o período letivo visando contribuir para 

o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
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formação de práticas alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2020a). Ao longo de sua história, o programa sofreu mudanças 

importantes que o qualificaram positivamente no âmbito da PNSAN (BRASIL, 2009; 2010; 

CHAVES & BRITO, 2006; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2017). 

Em uma perspectiva de aproximação entre produção e consumo de alimentos, 

desenvolvimento local e acesso a alimentação adequada e saudável, o regramento do PNAE, 

desde de 2009, condicionou que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 

âmbito do PNAE, no mínimo 30% deva ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, 

priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). Após a promulgação da Lei nº 11.947/09, o PNAE 

ganha força como um meio de transformar o sistema alimentar através da possibilidade de novas 

relações entre consumidores e produtores (BRASIL, 2009). A introdução da aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar, de produção agroecológica e cooperativas de 

produtores locais, promovem o desenvolvimento econômico local, a promoção da 

sociobiodiversidade assim como o resgate de hábitos alimentares saudáveis (ROSSETTI et al., 

2016). 

O fortalecimento da Agricultura Familiar assume grande importância social e na 

economia local, pois ao incentivar as cadeias curtas de distribuição de alimentos proporciona 

vantagens como a maior proximidade entre o consumidor e o agricultor, o aumento do consumo 

de alimentos mais frescos, a prática de um valor mais justo pelos produtos, o reforço das 

ligações rurais e urbanas, o comprometimento das instituições públicas na promoção deste setor 

e a contribuição para o desenvolvimento sustentável, uma vez que viabiliza, por exemplo, a 

redução das emissões de CO2 e do uso de embalagens utilizadas nos alimentos ultraprocessados 

(ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO, 2017). Adicionalmente, a Agricultura 

Familiar de base agroecológica contribui para a garantia de um sistema de produção de 

alimentos baseados em circuitos que aproxima quem produz de quem consome, para sistemas 

alimentares mais justos socialmente e ambientalmente sustentáveis, assim como, a promoção 

da alimentação saudável (RIBEIRO et al., 2017). 

A contribuição do PNAE no desenvolvimento sustentável pode ser estratégica, pois 

oferece um número elevado de refeições, com aquisição de gêneros alimentícios em grande 

escala que apresenta elevado potencial para impactar nas questões ambientais, seja no 
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planejamento do cardápio, no uso dos recursos e no processo de produção das refeições 

(TRICHES, 2015).  

A promoção de hábitos alimentares saudáveis é um desafio no contexto hegemônico 

da indústria de alimentos. A aquisição de alimentos regionais pelo PNAE recebe destaque pelo 

potencial de reconexão entre produção e consumo de alimentos, fortalecendo ainda para a maior 

aquisição de alimentos in natura (ROSSETTI et al., 2016; SOARES et al., 2018).  

Esta reconexão é resultado da aquisição de alimentos regionais, com o encurtamento 

da cadeia alimentar pela aquisição de gêneros alimentícios de produtores locais por meio do 

fortalecimento da vocação agrícola e agropecuário dos municípios. Garantindo, assim, a 

elaboração de cardápios com gêneros alimentícios in natura e minimamente processados, e que 

resultam em menor impacto ao meio ambiente, afirmando o PNAE à sustentabilidade. 

O impacto do atual sistema alimentar que privilegia cadeias produtivas predatórias, 

como a da carne, vem provocando movimentos sociais que objetivam produzir mudanças no 

perfil de consumo alimentar da população. Em 2003 iniciou-se a campanha sem fins lucrativos 

“Segunda Sem Carne” pela Escola de Saúde Pública John Hopkins Bloomberg nos Estados 

Unidos (EUA).  

Essa iniciativa tem origem na ideia desenvolvida pela Administração de Alimentos 

dos EUA para a conservação voluntária de alimentos durante a Primeira Guerra Mundial (1914-

1917). Com o objetivo de salvar os países europeus da fome no período de guerra, ações 

governamentais norte-americanas incentivaram as famílias americanas a pactuarem com o 

racionamento do consumo de trigo e carnes em dias determinados (BACKER; HUDDERS, 

2014). A campanha retornou durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando foi 

relançada para ajudar os esforços à guerra. Nos anos imediatos do pós-guerra, a campanha 

continuou a contribuir com a oferta de alimentos aos países europeus devastados pela guerra 

(MEATLESS MONDAY, 2020). Durante o período de guerra as razões para esta campanha 

eram pragmáticas, pois os aliados e as tropas americanas estavam em situação de escassez de 

alimentos já que a produção destes havia sido interrompida pelos combates.  

Atualmente a “Segunda Sem Carne” é uma campanha de conscientização ao meio 

ambiente e à saúde pública. É um movimento global alimentado por uma rede de indivíduos, 

hospitais, escolas, locais de trabalho e restaurantes participantes presente em cerca de 40 países. 

Por incentivar o não consumo de carne apenas uma vez na semana, o público é educado através 

da participação ativa com pequenas mudanças de hábitos e com rotinas alimentares saudáveis 

(BÈGUE; TREICH, 2019).  
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Com o apoio da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) a experiência da “Segunda 

Sem Carne” é iniciada em 2009 no Brasil. Segundo a SVB, cada indivíduo adulto que aderir a 

campanha deixará de emitir ao meio ambiente cerca de 14kg de CO2 na atmosfera e de utilizar 

3.400 litros de água por dia. Desse modo, ações que promovem mudanças no cardápio alimentar 

e conscientização comportamental podem reduzir sobremaneira o impacto ao meio ambiente 

(SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2020). 

As decisões em torno do planejamento do cardápio mais sustentável possuem relação 

direta com o tipo de sistema produtivo privilegiado na escolha dos alimentos. Há grandes 

diferenças nas cadeias de produção de alimentos, que utilizam recursos e insumos de formas 

distintas, mais ou menos sustentáveis. Tais ações, no planejamento de cardápios, que visam a 

mudança na alimentação escolar e seu resultado no meio ambiente, ainda necessitam de estudos 

para compreender como garantir a alimentação escolar aos alunos sem que haja prejuízo no 

direito à alimentação adequada e saudável e nas diretrizes alimentares do PNAE.  

Alguns estudos já realizados em instituições universitárias demonstraram que a 

implantação da alimentação através de cardápios com redução de proteína animal no restaurante 

universitário apresentou redução do gasto hídrico, redução na emissão de gases de efeito estufa 

e aumento da capacidade regenerativa da terra (STRASBURG; JAHNO, 2015; LIED et al., 

2015). 

No entanto há uma escassez de estudos realizados com alunos em idade escolar e não 

foram encontrados estudos que tratam do processo de implementação de tal iniciativa e a 

garantia da alimentação saudável e adequada dos alunos durante o período escolar. 

Alguns estados e municípios brasileiros estão adotando na alimentação escolar a 

iniciativa de uma alimentação vegetariana nas suas variações: ovolactovegetariana, 

lactovegetariana, ovovegetariana e vegana. Um exemplo é o estado de São Paulo, cujas escolas 

estaduais aderiram à campanha mundial “Segunda sem carne”, dia em que não há oferta de 

preparações com carnes na alimentação escolar (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2017). Outro caso é o município de Sinop, Mato Grosso, que substituiu, duas vezes na semana, 

alimentos de origem animal por alimentos de origem vegetal nas refeições oferecidas aos 

estudantes da rede pública municipal (PREFEITURA DE SINOP, 2018). 

Destaca-se o caso dos municípios baianos de Serrinha, Teofilândia, Barrocas e 

Biritinga que implementaram o Programa Escola Sustentável, por meio de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta do Ministério Público que induz a reformulação dos 

cardápios da alimentação escolar recomendando a retirada gradativa, definitiva e total da oferta 
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de produtos de origem animal, a concluir-se ao final do ano de 2019 (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DA BAHIA, 2017). No final de 2019, a substituição da proteína animal pela 

proteína vegetal, representava 40% do cardápio, sendo realizada duas vezes por semana 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 2019).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as dietas vegetarianas e suas variações 

podem oferecer riscos para crianças e adolescentes quando não monitoradas cuidadosamente 

pelo pediatra nutrólogo e por um nutricionista a fim de prover todos os nutrientes necessários 

para cada faixa etária pediátrica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). Nesse 

contexto, cabe considerar o perfil socioeconômico do público atendido pelas escolas públicas 

municipais e o impacto social na redução do aporte de proteína animal.  

Ainda que a introdução de preparações compostas por alimentos de origem vegetal 

possa representar oportunidade para a introdução de novos alimentos e preparações antes não 

conhecidas e/ou rejeitadas, também representa um espaço de tensão que divide inclusive 

especialistas na área de alimentação e nutrição. A percepção de qualidade das refeições e/ou 

preparações pode variar em razão de diversos aspectos, nutricionais, ambientais e sociais.  

Tendo em vista a iminência de alterações no cardápio da alimentação escolar e 

considerando o direito à alimentação adequada e saudável, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgou a Nota Técnica N°8/2019. Esta nota destaca: 

 A determinação e a imposição da restrição de alimentos de origem animal 
indiscriminadamente, para todos os escolares, inclusive para aqueles que possuem o 
gosto, o hábito e a cultura alimentar de consumir este grupo, sem opções de 
preparações com proteína animal, é uma clara violação de direitos (Nota Técnica 
N°8/2019, pág 5). 

 

A nota técnica acrescenta ainda a importância da garantia do aporte diário de energia, 

macronutrientes, micronutrientes prioritários e fibras em quantidades preconizadas pelo PNAE 

e a realização do teste de aceitabilidade das novas preparações antes de serem incorporadas no 

cardápio escolar. 

Após a publicação da Resolução N°6/2020, o FNDE elaborou a Nota Técnica 

N°1894673/2020 a qual acrescenta que o fornecimento da alimentação vegetariana nos 

cardápios do PNAE, quando definido pela gestão local, deve limitar-se a um único dia da 

semana, este deve ser concomitante à oferta de alimentos fontes de vitamina C. Inclui a 

obrigatoriedade da oferta de alimentos fonte de ferro heme, no mínimo 4 dias por semana e 

atualiza ainda a garantia do aporte diário de energia, macronutrientes, micronutrientes 

prioritários em quantidades preconizadas por faixa etária (BRASIL, 2020a; 2020b). 
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A parceria da Fundação Municipal de Educação de Niterói com a ONG Mercy for 

Animals Brasil firmada em 2017, por meio da gestão da alimentação escolar, introduziu em seu 

cardápio semanal um dia com ausência da ingestão da proteína animal, chamado de programa 

Alimentação Consciente (AC), a partir de setembro de 2018.  

A percepção de qualidade das refeições e/ou preparações pode variar em razão de 

diversos aspectos, sejam eles nutricionais, ambientais ou sociais, sobretudo quando se propõe 

mudanças na dinâmica de um programa como o PNAE, que possui um impacto social 

substantivo. O programa AC introduz uma mudança que pode impactar diretamente na 

produção, oferta e aceitação das refeições escolares. Além disso, a forma como se deu a decisão 

acerca da adesão a essa proposta da ONG pode impactar em todo processo de implementação.  

Desse modo, a análise desse processo pode ajudar a compreender os fatores que 

motivaram a adesão do município à proposta, os mecanismos e argumentos utilizados por 

gestores para garantir sua implementação e por fim as repercussões no Programa de 

Alimentação Escolar. Assim, esse estudo pretende responder  “como se deu o processo de 

implementação do programa Alimentação Consciente em unidades escolares municipais de 

Niterói – RJ” 

 

2 - OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de implementação do programa Alimentação Consciente em 

unidades escolares municipais de Niterói, RJ. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Analisar a percepção dos atores envolvidos quanto a adesão e execução do 

programa Alimentação Consciente; 

● Avaliar a aceitação das refeições sem proteína animal pelos escolares; 

● Analisar a qualidade nutricional do cardápio oferecido aos escolares; 

● Avaliar os cardápios planejados segundo indicadores de sustentabilidade ambiental. 

 

3 – PERCURSO METODOLÓGICO 
 

3.1 Tipo de estudo 

O estudo apresenta uma abordagem quali-quantitativa e é referenciado no campo de 

análise de política, com foco na análise de implementação de políticas públicas centrada nos 
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sujeitos e nos processos institucionais (MULLER; SUREL, 2002). Segundo Sabatier e 

Mazmanian (2000), a função central da análise de implementação é identificar os fatores que 

condicionam a execução dos objetivos normativos dos programas e ações ao longo de todo o 

processo de execução.  

A implementação é definida como o momento de colocar uma determinada solução 

em ação de forma dinâmica, pois na prática não existe uma clara linha divisória entre 

formulação/decisão e implementação, as linhas são fluídas. Segundo Pedone (1986), ao passo 

que as políticas são implementadas, são também formuladas, conectando problemas, objetivos 

de políticas governamentais, órgãos executores, implantação e grupos a serem atingidos pela 

ação governamental. Essa perspectiva aponta para a importância de análises permanentes que 

permitam indicar necessidade de mudança ou continuidade das ações.   

Este estudo partiu da concepção mais fluída da implementação, analisando a 

apropriação de uma ideia e os elementos dos contextos locais de ação, considerando os 

seguintes fatores: as características do plano proposto, a organização do aparato administrativo 

responsável pela implementação e as motivações, os argumentos e concepções dos indivíduos 

envolvidos acerca do objeto central da ação proposta, qual seja, substituição de alimentos de 

origem animal por de origem vegetal em um dia da semana no cardápio escolar e do processo 

de implementação em si (LIMA; D’ASCENZI, 2013). 

 

3.2 Local e período da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em oito escolas, sendo que o teste de aceitabilidade foi 

aplicado em três destas escolas. O local da pesquisa o município de Niterói do Estado do Rio 

de Janeiro. São poucas as experiências municipais no estado do Rio de Janeiro com 

implementação de cardápio escolar com refeições sem alimentos de origem animal.  

 O município de Niterói foi selecionado para este estudo em razão de sua recente 

adesão ao programa Alimentação Consciente (AC), bem como por conveniência de 

proximidade geográfica e interesse profissional em oferecer subsídios para a equipe de gestão 

do programa de alimentação escolar. Ademais o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Alimentação e Saúde Escolar (GEPASE) já desenvolve ações de pesquisas de extensão nas 

escolas do município de Niterói. 

O período de coleta de dados ocorreu de 2019 a 2020, período em que o programa AC 

foi implementado em todas as unidades escolares. 
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3.3 Análise da percepção dos atores envolvidos quanto a adesão e execução do programa 

Alimentação Consciente 

Foram realizadas entrevistas com gestores, nutricionistas e profissional da ONG que 

estiveram envolvidos no processo de implementação.  

A entrevista foi semi-estruturada e contou com um roteiro pré-elaborado. Durante a 

entrevista, o entrevistado discorreu sobre o tema sem se prender à pergunta, assim como outras 

perguntas foram realizadas se o entrevistador julgasse necessário (Apêndices A, B, C e D). 

Neste processo foi questionado os possíveis caminhos percorridos para tal implantação e as 

concepções de cada sujeito.  

A escolha dos informantes-chave partiu da prática vivenciada pela pesquisadora 

enquanto nutricionista do quadro técnico da alimentação escolar do município de Niterói. As 

observações realizadas na prática profissional levaram as escolhas desses sujeitos.  

Por meio das entrevistas foram coletados os dados primários, pois refere-se a 

informações construídas no diálogo com o informante e o entrevistador, e tratam da reflexão 

do próprio sujeito sobre a realidade vivenciada.  

As entrevistas com gestores, nutricionistas e profissional da ONG foram realizadas por 

uma aluna bolsista do GEPASE, que foi treinada e capacitada para desenvolver entrevistas para 

este estudo, no período de 2019 a 2020. 

Tendo em vista que as entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos 

entrevistados, para que ela fluísse como uma agradável conversa, gerando confiança entre o 

entrevistador e o entrevistado inicialmente o entrevistador se apresentou e formalizou o convite 

à entrevista. A seguir, o entrevistador explicou os objetivos da pesquisa e apresentou o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para que o entrevistado estivesse ciente e de acordo em 

ser entrevistado (Apêndice G). 

A entrevista teve início com uma conversa sobre uma breve trajetória do informante-

chave a fim de gerar um clima descontraído para a conversa. As entrevistas foram gravadas 

para sua posterior transcrição e análise, quando autorizado pelo entrevistado. 

Para avaliar as concepções dos agentes implementadores (merendeiros, professores, 

diretores, pedagogos) foi aplicado um questionário semi-estruturado. A aplicação do 

questionário aos merendeiros foi realizada em visita à unidade escolar na qual o entrevistador 

realizou as perguntas e registrou as respostas. Tendo em vista que a dinâmica de uma escola é 

composta por ritmo específico e a entrevista demanda de mais tempo, neste caso é mais 



	
	

	

26	
	

conveniente um questionário composto por perguntas abertas e fechadas pré-estabelecidas para 

favorecer a dinâmica escolar sem atrapalhá-la (Apêndice E). 

A aplicação do questionário semi-estruturado com auto-preenchimento aos diretores, 

professores e pedagogos foi realizada durante o “Encontro de Diretores, Professores e 

Pedagogos” evento sucedido anualmente pelo Departamento de Alimentação Escolar do 

município de Niterói (Apêndice F). 

Todos os atores que responderam ao questionário receberam informações detalhadas 

sobre a pesquisa e concordaram em participar mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G). 

A análise das entrevistas e questionários foi realizada, inicialmente, pela leitura 

flutuante para familiarização com os dados. Em seguida, foi realizada a leitura e releitura 

exploratória das transcrições das entrevistas e dos textos preenchidos nos questionários com 

levantamento de hipóteses, identificação do contexto e posição institucional do entrevistado. 

Após este processo, as narrativas e textos foram fragmentados e alinhados às dimensões 

temáticas previamente determinadas, gerando um quadro síntese de análise. Nesse processo, foi 

realizada a leitura compreensiva do material selecionado, problematizando as ideias, 

concepções e percepções dos atores envolvidos, articulando as dimensões temáticas (BRAUN; 

CLARKE, 2006). 

Para esta análise considerou-se as seguintes dimensões: política, técnica, operacional, 

pedagógica e aceitação/adesão. A dimensão política contempla o processo decisório que levou 

a implementação do programa, os atores e setores envolvidos. A dimensão técnica abrange o 

posicionamento e argumentos da equipe técnica envolvida no processo de implementação. A 

dimensão pedagógica considera a percepção de professores, pedagogos e diretores acerca da 

inclusão pedagógica do programa Alimentação Consciente. A dimensão operacional analisa 

aspectos relacionados a mudanças no processo de produção das refeições demandadas pelo 

novo cardápio. A dimensão da aceitação se refere à aceitação dos escolares às novas 

preparações incluídas no cardápio no dia da Alimentação Consciente, bem como a percepção 

dos merendeiros, professores, diretores e pedagogos. 

 

3.4 Avaliação da aceitação das refeições sem proteína animal pelos escolares 

De acordo com o Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade do PNAE, o 

teste sensorial indicado é a escala hedônica, caracterizada como um método sensorial afetivo. 

Neste teste, o aluno marca a estratificação sensorial de acordo com sua aceitação da refeição do 
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dia.  O aluno marcou no “adorei”, se a refeição estava ótima; no “gostei”, se a refeição estava 

boa; no “indiferente”, se a refeição estava regular; no “não gostei”, se a refeição estava ruim; e 

“detestei”, se a refeição estava muito ruim. O teste foi realizado com o auxílio de aplicativo 

para smartphone desenvolvido para este estudo na versão para sistema operacional Android no 

qual consta a escala hedônica facial verbal de 5 pontos (BRASIL, 2017). 

Os cardápios da alimentação escolar do município de Niterói são elaborados pela 

equipe de Nutricionistas do DAE.  Ele é dividido em 4 modelos diferentes, denominados por 

Semana A, Semana B, Semana C e Semana D. São oferecidas 2 refeições nas unidades escolares 

parciais (desjejum/lanche e almoço) e 4 refeições para as unidades escolares integrais 

(desjejum, almoço, lanche e jantar). Foram avaliadas as três preparações do almoço nas quais a 

proteína animal é substituída pela proteína vegetal. A escolha por analisar a aceitação da 

refeição do almoço se deu por ser a mesma refeição entre as unidades de ensino parcial e 

integral. As demais refeições (desjejum e lanche) diferem por conter alimentos de origem 

animal nas unidades escolares de ensino integral. 

De acordo com dados informados pelo Censo Escolar de 2019, o número de alunos 

matriculados nos anos iniciais (1° ao 5° ano) é de 14.374 e nos anos finais (6° ao 9° ano) é de 

4.507, com exclusão dos alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos.  Para este 

trabalho foi escolhido o seguimento do 1° ao 5° ano por contemplar maior número de alunos, 

assim como maior número de unidades escolares. 

Segundo o Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade do PNAE, a aplicação 

do teste de aceitabilidade poderá ser dispensada na educação infantil na faixa etária de 0 a 3 

anos. Sendo assim, para o teste não foram contemplados os alunos da educação infantil 

(BRASIL, 2017). 

Para cálculo da amostra foi considerada a prevalência de 50% de aceitação, a margem 

de erro de 10% e nível de confiança de 95%. O cálculo amostral foi realizado através da 

utilização da calculadora OpenEpi (2013), segundo a seguinte equação: 

 
Tamanho da amostra = Z² x p (1-p) / e2 

                                      1 + /[2² x p (1-p)] 

                                      e²N 
 

Onde, N = tamanho da população; z = escore z; e = margem de erro; p = desvio padrão. 

 

O resultado encontrado para o tamanho da amostra foi de 96 avaliações. 

O DAE divide as Unidades Escolares por polos, totalizando 7 polos que agrupam as 

Unidades Escolares por região geográfica. Sendo assim, foi contemplado no teste de 
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aceitabilidade Unidades Escolares de polos diferentes. Para realização das escolhas das 

unidades escolares foram excluídas as localizadas em área de risco.  

Em parceria com as unidades escolares escolhidas, previamente o pesquisador 

explicou o procedimento do teste aos diretores, professores, merendeiros e aos alunos que o 

realizariam. A votação foi realizada de forma única e individual, evitando estímulos externos à 

aceitação da refeição. Ao final da refeição, o aluno foi convidado a dar sua opinião sobre a 

aceitação da preparação sem proteína animal consumida utilizando o aplicativo desenvolvido 

para este estudo. O aparelho de smartphone utilizado era de propriedade do pesquisador. 

O Índice de Aceitação à preparação alimentar foi calculado pela soma dos votos das 

avaliações em “adorei” e “gostei” multiplicada por 100 e dividido pelo número de alunos que 

realizaram a votação. O corte considerado para uma boa aceitação foi o percentual mínimo de 

85% para a soma de “gostei” e “adorei” (BRASIL, 2017).   

 

3.5 Análise da qualidade nutricional do cardápio oferecido aos escolares 

3.5.1 Análise quantitativa: avaliação da composição nutricional em macro e 

micronutrientes importantes para crianças em idade escolar 

Com auxílio da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (2011), foram calculados energia, macronutrientes (carboidratos, 

proteínas, lipídios) e micronutrientes (cálcio, ferro, zinco, magnésio, vitamina A e vitamina C) 

do cardápio da alimentação escolar. 

Tais nutrientes são previstos em quantitativos mínimos para a garantia de sua oferta às 

crianças e adolescentes em idade escolar pela Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013. Optou-

se por utilizar tal resolução, pois era a resolução em vigor no período de elaboração dos 

cardápios em análise. 

Optou-se por escolher o cardápio do ensino regular, dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental e turno parcial devido ao número de alunos matriculados neste ensino, 18.881, que 

corresponde a 73% do total de alunos matriculados na rede de ensino do município de Niterói. 

Além disso, o número de alunos matriculados no turno parcial é de 18.149, o que representa 

96% do total de alunos matriculados no ensino fundamental, segundo o Censo Escolar (2019). 

Os cardápios escolares são de domínio público, e foram disponibilizados pela equipe 

de nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar do município em estudo. Eles são 

padronizados para a rede de ensino do município de Niterói, porém existem diferenciações 

quanto a modalidade de ensino (integral ou parcial). O cardápio para o turno parcial apresenta, 
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no dia da AC, alimentos apenas de origem vegetal, já o cardápio para o turno integral contém a 

presença do grupo do leite no dia da AC. O que reforça a justificativa da escolha do cardápio 

para o turno parcial. 

As quantidades dos alimentos oferecidos foram obtidas através do registro de 

porcionamento anexado ao cardápio oficial da alimentação escolar elaborado pela equipe 

técnica de nutricionistas. No momento da realização da pesquisa, não constava a presença de 

fichas técnicas. Sendo assim, optou-se por transformar as medidas caseiras em gramas por meio 

do uso da Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (PINHEIRO et 

al., 2008). 

Foram comparados os valores de medianas de energia, macronutrientes e 

micronutrientes de cada semana com os valores de referência do PNAE (Resolução nº 26 de 17 

de junho de 2013). 

 

3.5.2 Análise qualitativa: cálculo do IQ-COSAN 

O IQ COSAN foi calculado com o uso da ferramenta desenvolvida pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação em formato software Excel. Ao final da avaliação 

a ferramenta soma a pontuação de cada semana e realiza o cálculo das médias semanais. O 

escore do IQ COSAN varia entre 0 e 95 pontos e classifica os cardápios em Inadequado (0 a 

45,9 pontos), Precisa de melhoras (46 a 75,9 pontos) e Adequado (76 a 95 pontos) (BRASIL, 

2018). 

Este índice avalia quatro parâmetros: 

a) Presença de seis grupos de alimentos (1. cereais e tubérculos; 2. feijões; 3. legumes 

e verduras; 4. frutas in natura; 5. leites e derivados; 6. carnes e ovos); 

b) Presença de alimentos regionais e da sociobiodiversidade; 

c) Diversidade semanal das refeições ofertadas; 

d) Ausência de alimentos classificados como restritos, proibidos e alimentos ou 

preparações doces. 

 

3.6 Avaliação dos cardápios planejados para os escolares segundo os indicadores de 

sustentabilidade ambiental 

Os indicadores de sustentabilidade ambiental calculados foram: pegada de carbono, 

pegada hídrica e pegada ecológica das 4 semanas que compõem o cardápio da alimentação 
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escolar. Cada dia da semana é composto por duas refeições: desjejum e almoço para o turno da 

manhã e almoço e lanche para o turno da tarde. 

Optou-se por escolher o cardápio do ensino regular, dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental e turno parcial, utilizando os mesmos cardápios selecionados na análise da 

qualidade nutricional do cardápio oferecido aos escolares. 

Para este cálculo utilizou-se a referência de Pegadas dos Alimentos e das Preparações 

Culinárias Consumidos no Brasil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(GARZILLO et al., 2019). 

Assim como na análise anterior as quantidades dos alimentos oferecidos foram obtidas 

através do registro de porcionamento anexado ao cardápio oficial da alimentação escolar. 

Optou-se por transformar as medidas caseiras em gramas por meio do uso da Tabela para 

Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (PINHEIRO et al. 2008). 

Tendo em vista que o dia da semana destinado ao programa AC é quarta-feira, foram 

comparadas as medianas das pegadas de carbono, pegada hídrica e pegada ecológica entre os 

dias da semana (segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira) e a quarta-feira. Para 

analisar a redução do impacto ambiental dos cardápios, calculou-se o percentual de redução nos 

valores de cada indicador de sustentabilidade, com base na média (4 dias) do cardápio do dia 

da AC comparado a média dos demais cardápios (16 dias).  

 

3.7 Tratamento estatístico dos dados 

Para a análise da diferença mediana de composição nutricional (energia, carboidratos, 

proteínas, lipídeos, fibra alimentar, vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, magnésio e zinco) 

dos cardápios com e sem proteína animal em relação aos valores recomendados pelo PNAE na 

Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 foi realizado o teste de Wilcoxon de amostra única 

considerando o nível de significância em 5%.  

Considerando a distribuição não paramétrica das variáveis, a análise estatística dos 

indicadores de sustentabilidade dos cardápios (pegada hídrica, de carbono e ecológica) foi 

realizada por meio do teste de Krulkall-Wallis para identificar diferenças entre as medianas dos 

cardápios de cada dia da semana. Ao identificar valores de p < 0,05, foi realizado o teste de 

Mann-Whitney para comparar as medianas de cada dia da semana (cardápios com proteína 

animal) com a mediana da quarta-feira (cardápio sem proteína animal). 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software JASP 0.13.1.0. 
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3.8 Questões éticas e limitações da pesquisa 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense sob o parecer n° CAAE:98417718.5.0000.5243. Todos os entrevistados e 

participantes que responderam ao questionário tiveram ciência da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G). 

No presente estudo utilizou-se para os cálculos da composição nutricional e 

indicadores de sustentabilidade os per capitas planejados aos alunos, presentes no cardápio 

escolar. Porém vale lembrar que em diversas situações há repetições de refeições. Sendo assim, 

uma limitação do estudo situa-se na implicação da não pesagem das preparações feitas pelos 

merendeiros. Esta pode variar de unidade escolar e, desta forma, o resultado das pegadas 

encontradas e da composição nutricional é uma estimativa das refeições oferecidas e dos 

impactos ambientais de tais cardápios. 

Outra limitação situa-se na análise da aceitação das refeições, devido ao cenário de 

pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde pelo covid-19, em março de 2020, e 

posterior fechamento das unidades escolares não foi possível prosseguir com a aplicação do 

teste de aceitabilidade. Sendo assim, limitou-se aos resultados já realizados. 

 

4 - RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

4.1 Artigo 1  

 

 Adesão e implementação de refeições sem proteína animal na alimentação escolar em 

um município do estado do RJ 

Resumo 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política que visa a garantia da 

oferta de refeições que atendam às necessidades nutricionais diárias dos escolares durante o ano 

letivo. A relação entre a escolha dos alimentos que compõem o cardápio da alimentação escolar 

e a temática da sustentabilidade vem ganhando destaque em alguns estados e municípios 

brasileiros, os quais introduziram refeições compostas por apenas alimentos de origem vegetal, 

podendo gerar um espaço de tensão na sua implementação. Objetivou-se analisar o processo de 

adesão e implementação de cardápios sem proteína de origem animal em um dia da semana na 

alimentação escolar em um município do estado do RJ. Foi realizada uma abordagem quali-

quantitativa com referência no campo de análise de política, com foco na análise da adesão e 
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implementação de políticas públicas centrada nos sujeitos e nos processos institucionais. Foram 

realizadas entrevistas com gestores, nutricionistas e profissional da Organização Não-

Governamental (ONG) que propôs o programa Alimentação Consciente (AC) para o município 

em questão, aplicação de questionário semi-estruturado com merendeiras, professoras, diretores 

e pedagogos e aplicado o teste de aceitabilidade de preparações sem proteína animal com os 

escolares durante o período de agosto de 2019 a março de 2020. Para a análise foram utilizadas 

as dimensões: política, técnica, operacional, pedagógica e aceitação. A decisão em torno da 

adesão ao programa AC ocorreu a partir da gestão central da prefeitura e da secretaria de 

educação, contudo, foi observado a articulação entre nutricionistas e ONG na qual resultou em 

mudanças incrementais para atender as necessidades do município. Alterações no cardápio e na 

técnica de preparo foram realizadas devido à melhor aceitação dos escolares e atrasos na entrega 

de gêneros alimentícios, entretanto, observa-se uma lacuna em relação à abordagem pedagógica 

do tema. Este estudo possibilitou identificar as dinâmicas institucionais que contribuíram para 

redesenhar a proposta original e indicar a construção de pactos e aprendizado institucional. 

 

Palavras-chaves: Alimentação Escolar. Conservação dos Recursos Naturais. Política Pública. 

Programas Governamentais. 

 

Abstract 

The Brazilian School Food Program (PNAE) is a policy that aims to guarantee the supply of 

meals that meet the daily nutritional needs of students during the school year. The relationship 

between the choice of foods that make up the school meal menu and the theme of sustainability 

has been gaining prominence in some Brazilian states and cities, which have introduced meals 

made up of only foods of plant origin, which may generate a space of tension in their 

implementation. The aim of this study is to analyze the process of implementing the Conscious 

Food (AC) program in school meals in a city in the state of RJ. The study presents a qualitative 

and quantitative approach and is referenced in the field of policy analysis, focusing on the 

analysis of public policy implementation centered on the subjects and institutional processes. 

Data collection was carried out through semi-structured interviews with managers, nutritionists, 

NGO professionals who proposed the Conscious Food (AC) program for this city, and through 

the application of a semi-structured questionnaire to principals, teachers, pedagogues and food 

handlers from schools and conducting the acceptability test, during the period from August 

2019 to March 2020. The decision regarding the adherence to the AC program came from the 
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central management of the city hall and the education department, however, the articulation 

between nutritionists and NGOs was observed, which resulted in incremental changes to attend 

the city needs. Menu changes and the culinary preparation changes were made due to the better 

acceptance of students and delays in the delivery of foodstuffs. However, there is a gap in the 

pedagogical approach to the theme. This study made it possible to identify institutional 

dynamics that contributed to redesigning the original proposal, indicating the construction of 

pacts and institutional learning 

 

Keywords: School Feeding. Conservation of Natural Resources. Public Policy. Government 

Programs. 

 

Introdução  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é estratégico na garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de escolares da rede pública de ensino.  Fornece 

parcialmente as necessidades nutricionais diárias dos alunos durante o período letivo visando 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis, por meio de ações de 

educação alimentar e nutricional (BRASIL, 2020a; 2009). 

Ao longo de sua história, o programa vem redefinindo suas diretrizes alimentares, que 

atualmente apontam para a oferta de refeições segundo faixa etária e modalidade de ensino, 

tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, sendo 

limitada a compra de alimentos processados, e proibida a oferta de determinados alimentos 

ultraprocessados, para os escolares menores de 3 anos. Além disso, a alimentação escolar deve 

pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção 

da alimentação adequada e saudável, respeitando os hábitos alimentares, a cultura alimentar da 

localidade (BRASIL, 2020a; 2009). 

A conexão entre a produção de alimentos, saúde e meio ambiente ganhou espaço no 

desenho do PNAE, especialmente com a obrigatoriedade da compra de alimentos da agricultura 

familiar. No entanto, identificam-se outros movimentos em torno da utilização de critérios 

ambientais para definição de cardápios com vistas a mitigar o impacto ambiental de cadeias 

produtivas predatórias. As principais estratégias estão centradas na redução da oferta de carne 

nos cardápios escolares (EUSTACHIO et al., 2020). 
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Nesse sentido, iniciativas municipais e estaduais são observadas no país, voltadas para 

a adesão no cardápio escolar semanal com um dia ou mais sem carne (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2017; PREFEITURA DE SINOP, 2018). No entanto, em outros 

municípios foi determinada a retirada total da carne de forma gradual, representando uma clara 

violação de direitos em situações de imposição e determinação da restrição de alimentos de 

origem animal de forma indiscriminada a todos os escolares segundo a Nota Técnica N°8/2019 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DA BAHIA, 2017; 2019). 

Por meio da Nota Técnica N°8/2019, o FNDE regulamentou a oferta da alimentação 

vegetariana no âmbito do PNAE, destacando a oferta desta a um único dia da semana. Enfatiza 

ainda a necessidade da realização do teste de aceitabilidade das novas preparações antes de 

serem incorporadas ao cardápio escolar (BRASIL, 2019). 

Após a publicação da Resolução N°6/2020, o FNDE elaborou a Nota Técnica 

N°1894673/2020 a qual acrescenta que a prática da alimentação vegetariana deve ser 

concomitante à oferta de alimentos fontes de vitamina C. Inclui a obrigatoriedade da oferta de 

alimentos fonte de ferro heme no mínimo 4 dias por semana e atualiza ainda a garantia do aporte 

diário de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários em quantidades preconizadas 

por faixa etária (BRASIL, 2020a; 2020b).  

A introdução de novas preparações, compostas por apenas alimentos de origem vegetal 

no cardápio escolar, pode representar um espaço de tensão na sua implementação, visto que 

requer aceitação por parte dos escolares e novos pactos entre gestores, equipe técnica e 

membros da comunidade escolar. Ademais, requer alinhamento com as diretrizes do PNAE 

definidas nacionalmente.  

Os distintos interesses e percepções entre os grupos/atores envolvidos podem afetar o 

processo de adesão e implementação dessas propostas. A percepção de qualidade das refeições 

e/ou preparações pode variar em razão de diversos aspectos, sejam eles nutricionais, ambientais 

ou sociais, sobretudo quando se propõe mudanças na dinâmica de um programa como o PNAE, 

que possui um impacto social substantivo. Desta forma, entender o processo de adesão e 

implementação de refeições sem proteína animal no cardápio da alimentação escolar, pode 

oferecer subsídio para (re)formulação e tomada de decisão. Assim, este estudo analisou o 

processo de adesão e implementação de cardápios sem proteína de origem animal em um dia 

da semana na alimentação escolar em um município do estado do RJ. 
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Métodos  

O estudo apresenta uma abordagem quali-quantitativa e é referenciado no campo de 

análise de política, com foco na análise da adesão e implementação de políticas públicas 

centrada nos sujeitos e nos processos institucionais (MULLER; SUREL, 2002). Objetivou-se 

identificar os fatores e argumentos que condicionaram o processo de decisão em torno da adesão 

ao programa Alimentação Consciente (AC), que consiste na substituição de alimentos de 

origem animal por alimentos de origem vegetal em um dia da semana em escolas de um 

município do estado do RJ. A escolha do município em estudo se deve a sua recente adesão ao 

programa AC e por conveniência de proximidade geográfica do pesquisador com o objeto. 

Nesse estudo adotou-se a concepção mais fluída da implementação, com análise da 

apropriação das ideias e dos elementos dos contextos locais de ação que incluíram os seguintes 

fatores: as características do plano proposto, a organização do aparato administrativo 

responsável pela implementação e as ideias, os argumentos e concepções dos indivíduos 

envolvidos acerca do objeto central da ação proposta, qual seja, substituição de alimentos de 

origem animal por alimentos de origem vegetal em um dia da semana no cardápio escolar e do 

processo de implementação em si (LIMA; D’ASCENZI, 2013). 

Foram considerados como agentes implementadores da ação os merendeiros, diretores, 

professores e pedagogos. Bonelli e colaboradores (2019) destacam que os agentes 

implementadores são identificados como “burocratas de nível de rua”, pois prestam seus 

serviços diretamente ao usuário-cidadão ou monitoram os serviços públicos prestados por 

terceiros. Desse modo, o estudo considerou as ações discricionárias desses agentes na 

implementação da proposta em análise.   

O processo de implementação do programa AC foi analisado com base nas seguintes 

dimensões: política, técnica, operacional, pedagógica e aceitação. A dimensão política 

contemplou o processo decisório que levou à implementação do programa, os atores e setores 

envolvidos. A dimensão técnica abrangeu o posicionamento e argumentos da equipe técnica 

envolvida no processo de implementação. A dimensão pedagógica considerou a percepção de 

professores, pedagogos e diretores acerca da inclusão pedagógica do programa. A dimensão 

operacional analisou aspectos relacionados a mudanças no processo de produção das refeições 

demandadas pelo novo cardápio. A dimensão da aceitação incluiu a aceitação dos escolares às 

novas preparações do cardápio no dia da AC, bem como a percepção dos merendeiros, 

professores, diretores e pedagogos sobre a aceitação das preparações. 
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Foram realizadas entrevistas com gestores, nutricionistas e profissionais da 

Organização Não Governamental Mercy for Animals Brasil que estiveram envolvidos no 

processo de implantação do Programa AC. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas 

no período de agosto de 2019 a março de 2020 com um roteiro pré-elaborado por um 

pesquisador treinado.  

Para avaliar as concepções dos agentes implementadores foi aplicado um questionário 

semi-estruturado no período de agosto a outubro de 2019. A aplicação do questionário aos 

merendeiros foi realizada em visitas às unidades escolares, e aos diretores, professores e 

pedagogos, durante um encontro realizado pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE) 

do município em estudo.  

O questionário dirigido aos diretores, pedagogos e professores teve o seu foco em 

indagar sobre a adesão deles ao programa AC e se/como o programa AC afetou o processo de 

aprendizagem. O questionário destinado aos merendeiros teve como objetivo investigar sobre 

a adesão dos merendeiros ao programa AC, se/como o programa AC afetou o processo de 

produção das refeições e a rotina na Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar (UANE). 

Todos os atores entrevistados e que responderam ao questionário receberam 

informações detalhadas sobre a pesquisa e concordaram em participar mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A análise das entrevistas e questionários foi realizada, inicialmente, pela leitura 

flutuante para familiarização com os dados. Em seguida, foi realizada a leitura e releitura 

exploratória das transcrições das entrevistas e dos textos preenchidos nos questionários com 

levantamento de hipóteses, identificação do contexto e posição institucional do entrevistado. 

Após este processo, as narrativas e textos foram fragmentados e alinhados às dimensões 

temáticas previamente determinadas, gerando um quadro síntese de análise. Nesse processo, foi 

realizada a leitura compreensiva do material selecionado, problematizando as ideias, 

concepções e percepções dos atores envolvidos, articulando as dimensões temáticas (BRAUN; 

CLARK, 2006).  

Para análise da aceitação dos escolares às novas preparações, realizou-se o teste de 

aceitabilidade conforme manual do PNAE (BRASIL, 2017), em 2019, ano em que foi 

implementado o Programa AC em todas as unidades escolares, com alunos do ensino 

fundamental do 1° ao 5° ano. Esse segmento foi selecionado por contemplar maior número de 

alunos, assim como maior número de unidades escolares. De acordo com os dados informados 

pelo Censo Escolar de 2019, o número de alunos matriculados nos anos iniciais (1° ao 5° ano) 



	
	

	

37	
	

foi de 14.374 e nos anos finais (6° ao 9° ano) de 4.507, com exclusão dos alunos matriculados 

na Educação de Jovens e Adultos. 

Para cálculo da amostra utilizou os dados do censo escolar de 2019, totalizando 14.374 

alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental considerando a prevalência de 

50% de aceitabilidade, a margem de erro de 10% e nível de confiança de 95%. Desta forma, 

para a aplicação do teste foram coletadas no mínimo 96 avaliações. 

A escolha por analisar a aceitabilidade da refeição do almoço se deu por ser a mesma 

refeição entre as unidades de ensino parcial e integral. As demais refeições (desjejum e lanche) 

diferem por conter alimentos de origem animal nas unidades escolares de ensino integral. 

O teste foi aplicado nos alunos após a ingestão da refeição do almoço no dia do 

cardápio do programa AC em visita a três Unidades Escolares Municipais com o auxílio de 

aplicativo para smartphone desenvolvido para este estudo na versão para o sistema operacional 

Android, no qual consta a escala hedônica facial verbal de 5 pontos. Após realizar a refeição do 

almoço, cada aluno foi convidado a dar a sua opinião sobre a refeição ingerida utilizando o 

aplicativo no smartphone da pesquisadora. 

O Índice de Aceitação à preparação foi calculado pela soma dos votos das avaliações 

em “adorei” e “gostei” multiplicada por 100 e dividida pelo número de alunos que realizaram 

a votação. Como corte foi considerado o percentual mínimo de 85% para “gostei” e “adorei” 

(BRASIL, 2017). 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense sob o parecer n° CAAE: 98417718.5.0000.5243.    

 

Resultados 

As entrevistas foram realizadas com 2 gestores da Secretaria Municipal de Educação, 

2 nutricionistas da Alimentação Escolar e 1 profissional da Organização Não Governamental 

Mercy for Animals Brasil. Tais atores foram identificados como: Gestor (Gestor da Secretaria 

Municipal de Educação), Nutricionista (Nutricionista da Alimentação Escolar) e Profissional 

da ONG (Profissional da Organização Não Governamental). 

O questionário semi-estruturado auto aplicável, foi respondido por 18 professores, 13 

diretores e 8 pedagogos, dentre estes profissionais 3 não identificaram o cargo. O questionário 

semi-estruturado aplicado em entrevista, foi respondido por 8 merendeiros de 8 unidades 

escolares diferentes. Os atores foram identificados como: Merendeiro (Merendeiro da 
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Alimentação Escolar), Diretor (Diretor da Unidade Escolar), Pedagogo (Pedagogo da Unidade 

Escolar), Professor (Professor da Unidade Escolar). 

O teste de Aceitabilidade para a preparação "Estrogonofe de Legumes" foi aplicado a 

143 alunos. Para a preparação "Macarrão com molho Bolonhesa de Lentilha" foi aplicado a 104 

alunos e o "Yakissoba de legumes" foi aplicado a 103 alunos. 

Os resultados estão apresentados nas suas dimensões de análise: política, técnica, 

operacional, pedagógica e aceitação. As análises foram sistematizadas em um quadro indicando 

o processo, atores e argumentos segundo às dimensões analisadas na implantação do “Programa 

AC” (Quadro 1). O fluxo e o processo de implementação foram expressos em uma 

representação gráfica segundo análise das dimensões (Figura 1). 
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Quadro 1. Análise do processo, atores e argumentos segundo as dimensões referentes à implantação do Programa Alimentação Consciente, Rio de Janeiro, 2019 a 2020. 
 

Dimensão Atores Processo Argumentos 

Política Prefeito  
Gestores da Secretaria Municipal 
de Educação e profissional da 
ONG 

Indução externa - ONG 
Decisão top down - gestão política 
Parecer técnico da viabilidade 
Implementação experimental  
  

Em favor da adesão:  
• Vocação do município na sustentabilidade e fortalecimento 

dos agricultores da cidade; 
• Não gera custos ao município; 
• Alimentação diferenciada e nutritiva para os alunos. 

 
Contraponto:  

• Preocupação com a percepção dos pais e comunidade escolar; 
• Realidade alimentar diferente a vivenciada pelos alunos da 

rede 

Técnica Nutricionistas e profissional da 
ONG 

Resistência inicial  
Articulação interinstitucional 
Adaptações do programa a realidade do 
município 
Consenso entre as instituições implementadoras 
Adequação às diretrizes do PNAE 
Atividades práticas e reuniões para 
conscientização dos merendeiros e diretores das 
unidades escolares 

Em favor da adesão: 
• Redução do impacto no meio ambiente; 
• Alimentação saudável contribuindo para a saúde dos 

escolares; 
• Oportunizar a educação alimentar e nutricional nesta pauta 

 
Contraponto: 

• Como garantir as necessidades nutricionais dos escolares 
perante a realidade do município; 

• Tamanho da rede de educação do município; 
• Preocupação com a percepção dos pais e responsáveis pelos 

escolares 

Operacional Merendeiros  Dinâmica de entrega dos gêneros alimentícios 
com atrasos 
Qualidade de gêneros alimentícios inadequados 
para consumo imediato ou impróprios para o 
consumo 
Alterações no cardápio da alimentação escolar 

Em favor da adesão: 
• Alimentação saudável e nutritiva; 
• Incentivar e oportunizar o consumo de maior variedade de 

legumes pelos escolares; 
• Preservação dos animais e do planeta; 
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Alteração no pré-preparo e técnica de preparo 
das refeições 
 
  

• Projeto do exterior de conscientização mundial; 
• Ordem da Secretaria Municipal de Educação; 
• Cortes de custos na alimentação escolar. 

 
Contraponto: 

• Baixa adesão dos alunos às preparações do programa AC; 
• Falta de gêneros e atrasos na entrega; 
• Insegurança quanto ao atendimento das necessidades 

nutricionais 
• Dia escolhido para a implementação do programa AC 

Pedagógica Diretores, pedagogos e 
professores 

Lacuna na abordagem pedagógica do tema e 
dos princípios que orientam a proposta  
Dificuldade na comunicação com os pais sobre 
o programa AC 

Em favor da adesão: 
• Efeito positivo na saúde dos escolares; 
• Construção de hábitos alimentares saudáveis nos escolares e 

familiares; 
• Importante para o desenvolvimento cognitivo; 
• Conservação do meio ambiente; 
• O programa AC poderia propiciar, no ambiente escolar, a 

discussão de temas atuais envolvendo o consumo de 
alimentos e o meio ambiente. 

 
Contraponto: 

• Dúvidas quanto a garantia das necessidades nutricionais; 
• Redução ou ausência da carne na alimentação como um 

modismo; 
• Informações insuficientes aos professores sobre o programa 

AC, gera dificuldade de responder aos pais; 
• Alcançar a família para que adotem a prática alimentar em 

casa; 
• Escolares devem entender os motivos para a implementação 

do programa AC para aderirem a ele. 
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Aceitação  Alunos, merendeiros, diretores, 
pedagogos e professores 

Período de adaptação às novas preparações 
sem alimentos de origem animal 
Alterações na técnica de preparo das refeições 
e apresentação dos pratos 
Utilização de temperos naturais  

Em favor da adesão: 
• Oportunidade de apresentar outras formas de alimentação; 
• Construção de um novo hábito alimentar; 
• Boa aceitação pelos escolares às preparações "Macarrão com 

molho Bolonhesa de Lentilha" e o "Yakissoba de Legumes". 
 
Contraponto: 

• Dificuldade de aceitar falta da carne na refeição; 
• Alunos não gostam de comer os legumes; 
• Falta de esclarecimento da importância do programa AC; 
• Baixa aceitação pelos escolares na preparação "Estrogonofe 

de Legumes''. 

 
ONG: Organização Não Governamental 
AC: Alimentação Consciente
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UAN: Unidade de Alimentação e Nutrição 
ONG: Organização Não Governamental 
 

Figura 1 - Representação Gráfica do fluxo e processo de implementação do programa Alimentação Consciente 
segundo análise das dimensões. 

 

1. Dimensão Política 

Conforme a análise das entrevistas, especialmente com gestores da Secretaria 

Municipal de Educação, o processo de decisão acerca da implementação do programa AC foi 

iniciado por meio de uma proposta enviada pela ONG Mercy for Animals Brasil à chefia do 

gabinete do prefeito. Esta proposta foi posteriormente encaminhada para a Secretaria Municipal 

de Educação para verificar se havia interesse e para estudá-la.  

Em sua entrevista, o gestor mencionou a realização de um estudo sobre a viabilidade 

da implementação e um dos argumentos para sustentação da proposta entre os gestores foi o 

fato de não gerar custos para a prefeitura. Articulou-se uma reunião entre os responsáveis pela 

ONG e o DAE em um segundo momento. 

Um dos gestores destacou a vocação do município quanto à pauta da sustentabilidade 

e fortalecimento dos agricultores da cidade. Foi relatado que já existia um movimento para o 
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fortalecimento de agricultores na cidade, potencializado por um vereador e pela Secretaria do 

Meio Ambiente. Assim, o debate sobre o programa AC foi articulado ao potencial aumento na 

compra de frutas, legumes e verduras por meio da compra institucional desses agricultores da 

cidade, conforme narrativa de um dos gestores.  

No primeiro momento, o Gestor da Secretaria Municipal de Educação relatou que o 

DAE permaneceu em situação de resistência à implementação por se tratar de uma realidade 

alimentar diferente da comumente vivenciada pelos alunos da rede de educação. A 

possibilidade de enfrentamento e rejeição dos diretores, professores, pedagogos, merendeiros, 

pais e alunos foi considerada um obstáculo à implementação na opinião da gestão e dos 

nutricionistas.  

Os gestores temiam que a equipe de profissionais das unidades escolares, alunos e 

comunidade escolar entendessem que a prefeitura estava com o propósito de realizar cortes 

financeiros ao tirar da alimentação escolar a carne dos cardápios dos alunos. Um dos gestores 

destacou que o propósito não seria esse, mas sim de uma alimentação diferenciada e nutritiva 

para os alunos. 

E a gente ficou com esta preocupação achando que as pessoas poderiam entender que 

a gente estava economizando a nível da alimentação escolar. E não é esse o propósito. 

O propósito é realmente a parte nutricional. É fazer com que as crianças possam 

experimentar outro tipo de alimentação e de fato uma alimentação nutritiva (Gestor). 

 

O profissional da ONG destacou que o projeto tem dois pilares motivacionais para sua 

implementação: saúde e sustentabilidade. Do ponto de vista da saúde, evidenciou o incentivo 

ao consumo de alimentos de origem vegetal como base de uma alimentação saudável e redução 

do consumo de alimentos ultraprocessados. Do ponto de vista da sustentabilidade, foi destacado 

o maior impacto ao meio ambiente causado pelo consumo excessivo de alimentos de origem 

animal. O entrevistado apontou que a ONG fornece informações sobre a redução de utilização 

de água doce e emissão de gases de efeito estufa que ocorre com a implementação do programa 

AC.  

O nutricionista relatou em sua fala que já com a equipe de nutricionistas, além da 

questão da imagem de corte de custos, também existia a preocupação em garantir a adequação 

das necessidades nutricionais nas refeições, conforme previsto pelo PNAE.  

Tendo em vista os obstáculos e as resistências esperadas, os gestores decidiram, junto 

aos nutricionistas e à ONG, que a implementação inicialmente aconteceria em apenas metade 
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da rede de educação municipal como um projeto piloto. Reuniões com diretores das unidades 

escolares e cursos de capacitação para merendeiros foram realizados, conforme relatado.  

 

2. Dimensão técnica 

A resistência à proposta inicial foi relatada por todos os nutricionistas entrevistados. 

Registrou-se insegurança em torno de dois pontos principais: a imagem da prefeitura, que 

estaria cortando custos na alimentação escolar ao reduzir a oferta de proteína animal, e a 

garantia das necessidades nutricionais previstas pelo PNAE. 

Um dos nutricionistas relatou que a ONG apresentou uma sugestão de cardápio que 

foi questionada pela equipe, pois apresentava como proposta a oferta de soja texturizada, 

considerada, pela equipe técnica, inadequada para a alimentação escolar. A entrevistada relatou 

que, em um primeiro momento, foi contra a proposta por receber um cardápio previamente 

elaborado pela ONG. Ela acreditava ser necessário adequar a proposta à realidade do município 

e às recomendações do PNAE. 

Outro nutricionista destacou que a aquisição de gêneros para a alimentação escolar já 

estava definida em uma licitação vigente, a qual não foi planejada para a implementação do 

programa AC. Sendo assim, o cardápio sugerido pela ONG não era possível de ser executado. 

Em busca de um trabalho em conjunto, com adequação aos gêneros alimentícios que constavam 

na licitação vigente e com a composição nutricional contemplando os requerimentos previstos 

pelo PNAE, a equipe de nutricionistas fortaleceu o diálogo com a ONG através de contatos 

telefônicos, e-mail e reuniões presenciais. 

Este foi um ponto importante para a adesão inicial da equipe de nutricionistas ao 

programa AC. Em contato estreito com a ONG, a equipe repassou as informações sobre os 

gêneros alimentícios possíveis de serem introduzidos na alimentação escolar para a elaboração 

do primeiro cardápio incluindo o programa AC, realizou os cálculos de composição nutricional 

e decidiu o dia da semana em que seria dedicado à AC, como destacam os trechos das 

entrevistas a seguir: 

A gente deu este feedback do que era possível executar em termos de logística e fez o 

cálculo nutricional deste cardápio para ter certeza que atingiu os requerimentos 

previstos pelo PNAE. Funcionou uma parceria bem estreita. Foi legal (Nutricionista).  

 

A proposta que eles tinham, mais a nossa realidade da rede tentando trabalhar pra 

fazer uma implantação que realmente desse certo, não uma coisa de cima pra baixo, 

né? (Nutricionista). 
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Alterações no cardápio também foram necessárias ao longo do processo de 

implantação da AC devido à baixa aceitação dos alunos. Foi mencionado por uma nutricionista 

que a preparação mingau de aveia com banana (sem leite de vaca) não teve boa aceitação, e por 

isso, foi retirada do cardápio. Outro fator apresentado como justificativa para alterar o cardápio 

foi o quantitativo insuficiente de gêneros alimentícios disponíveis para o uso nas preparações e 

receitas do programa AC. 

Nas entrevistas, os nutricionistas destacaram as suas motivações e justificativas para a 

implementação do programa AC, que inicialmente havia resistência e até medo, mas que após 

diálogo contínuo com a ONG, foi possível compreender que não era apenas a questão ambiental 

na mudança do cardápio. 

Um nutricionista apontou que o propósito da implementação não seria tornar as 

pessoas vegetarianas, mas para que tivessem, por meio de uma visão crítica, consciência sobre 

as suas escolhas alimentares e como estas escolhas poderiam impactar o corpo e o meio 

ambiente. Outro nutricionista relatou que considerava a proposta mais interessante do que a 

“Segunda sem carne”, pois além de tratar sobre o impacto ambiental pautava o assunto da 

qualidade e educação alimentar e nutricional. 

O dia da semana para a implementação escolhido foi a quarta-feira, devido ser mais 

fácil quanto à logística de entrega da hortifrutícola, conforme destacou um nutricionista. 

Considerando que o consumo de frutas, legumes e verduras é aumentado no dia do programa 

AC, seria necessário ter a garantia de acesso a hortifrutícolas frescos. Outro ponto relacionado 

à escolha do dia é que nas quartas-feiras os alunos têm um horário reduzido na escola. A 

proposta inicial foi testar o novo cardápio, e os alunos que não aderissem, poderiam realizar a 

refeição em casa, começando em um dia com menor carga horária na unidade escolar para, 

posteriormente, ampliar para um outro dia integral. 

O processo de implementação teve início com maior controle e cautela pela equipe dos 

nutricionistas, como é observado pela escolha do dia e por realizar a implementação em metade 

da rede de educação, contemplando metade das unidades escolares.  

A equipe de nutricionistas, junto com a ONG, realizou um trabalho para 

sensibilização  dos diretores, dos merendeiros, dos pais e alunos. Foi realizado encontro para 

explicar o motivo da implementação. Os merendeiros participaram de curso de capacitação nas 

Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares. Um dos nutricionistas relatou que, ao ver o 
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processo de articulação com toda a comunidade escolar, se posicionou a favor da 

implementação do projeto. 

Durante a entrevista, uma nutricionista citou que, no início, o processo de 

implementação foi difícil e relacionou tal fato ao tamanho abrangente da população assistida 

pela alimentação escolar no município. Destacou que, a partir do momento em que as pessoas 

envolvidas no projeto foram  se conscientizando da relevância da causa, a implementação foi 

facilitada.  

Ao longo do processo de implementação, o cardápio passou por modificações e ajustes 

para se adequar à composição nutricional, como mencionou uma nutricionista: 

A gente mudou o cardápio com a anuência delas (ONG). Olha, a gente vai voltar com 

o leite no café da manhã porque está fazendo muita falta pro cálcio destas crianças 

desta faixa etária especificamente [disse a Nutricionista para a ONG]. Elas [a ONG 

disse]: ok, entendemos o cálculo e vimos o cálculo de vocês, realmente está baixo 

então volta com o leite para as crianças desta faixa etária (Nutricionista). 

 

A faixa etária mencionada pela nutricionista foi de 1 ano a 5 anos e 11 meses, 

englobando crianças da creche e da educação infantil.  

O profissional da ONG enfatizou que o município seria um modelo de execução do 

programa AC por incluir novas preparações na alimentação escolar e que, parte disso, seria pelo 

engajamento de nutricionistas no projeto, com a realização de palestras e acompanhamento da 

implementação nas unidades escolares. Destacou ainda a importância de ter o apoio de uma 

rede consolidada para o êxito da implementação. 

 

3. Dimensão operacional  

A maioria dos merendeiros citou que não houve mudanças significativas na rotina de 

preparo dos alimentos, no entanto, foram destacados o tempo para o preparo das refeições e a 

entrega de hortifrutícolas. 

Um dos merendeiros citou que na quarta-feira o almoço é servido mais cedo e, por 

isso, o tempo para preparo é mais curto. Adicionalmente, a quantidade de legumes no cardápio 

é maior, o que demanda mais tempo de pré-preparo para este alimento, porém por não conter a 

carne no cardápio, as etapas de descongelamento e pré-preparo deste alimento foram 

suprimidas, como destaca um merendeiro.  

Em relação à entrega de hortifrutícolas, a maioria dos merendeiros apontou 

irregularidades, destacando atrasos no dia de entrega com comprometimento do pré-preparo no 
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dia anterior. Esses atrasos podem impactar na execução do cardápio escolar, assim como 

ressaltou um merendeiro, ao descrever que foi necessário alterar o cardápio em função do atraso 

na entrega de hortifrutícolas, acarretando a mudança da rotina de preparo dos alimentos, 

inclusive sendo necessário inserir a carne no dia da AC.  

Em contrapartida, um merendeiro mencionou que, com a implementação do programa, 

a rotina de preparo foi facilitada uma vez que os legumes chegavam próximos ao dia de preparo. 

Outro destacou a qualidade ruim e grau de maturação dos hortifrutícolas, havendo necessidade 

de realizar substituições por não apresentarem condições adequadas para o consumo, o que 

também pode impactar na qualidade e aceitação das preparações. 

A necessidade de alterações na preparação das refeições também foi atribuída à baixa 

aceitação pelos alunos. Para melhorar a aceitação do cardápio, alguns merendeiros realizaram 

modificações na forma de apresentação das refeições, apontando como exemplos a mudança de 

ensopados, a oferta de ingredientes separadamente e a substituição do leite vegetal pelo leite de 

vaca no preparo de vitaminas de fruta. Neste último caso, a alteração na preparação não atendeu 

aos princípios do programa AC. 

Ao serem questionados sobre as alterações no cardápio para atender a necessidade 

logística e de aceitação pelos alunos, os merendeiros citaram como sugestões: ter forno 

apropriado para realizar preparações assadas; retirar a berinjela do cardápio e alterar o 

estrogonofe de legumes devido à baixa aceitação pelos alunos; inserir os legumes em forma de 

salada e evitar os ensopados para conferir uma melhor apresentação; ter maior liberdade para 

fazer adaptações no preparo de acordo com a especificidade da escola, porém mantendo os 

princípios do programa AC; retirar o mingau do desjejum por ser uma preparação que gera 

maior saciedade nos alunos e dificulta a adesão ao almoço, ocasionando desperdício.  

Quanto aos motivos que levaram à implementação do programa AC, a maioria dos 

merendeiros respondeu que a saúde seria o principal motivo. Estes relacionaram a alimentação 

com maior aporte de legumes e redução de carne como sendo uma alimentação saudável e 

nutritiva. Um dos merendeiros citou a obesidade infantil como um dos motivos. 

O corte de custos foi apontado por dois merendeiros que, inicialmente, achavam que 

seria um dos motivos para a implementação do programa Alimentação Consciente. Outros 

mencionaram que um dos motivos seria oportunizar e incentivar os alunos a consumirem e 

conhecerem mais os legumes que não têm acesso em casa.  

Apenas um merendeiro relacionou a implementação do programa com o aspecto 

ambiental, ao citar a preservação dos animais e do planeta. Outro merendeiro citou que a 
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implementação do programa estaria relacionada com a presença de um movimento de 

conscientização mundial com o acompanhamento do tema em outros países no exterior. Ele 

relacionou este movimento ao bem-estar e à influência da alimentação na educação por meio 

da construção de um hábito alimentar saudável. 

O motivo da implementação do programa como uma ordem da Secretaria Municipal 

de Educação foi relatado por um merendeiro.  

 

4. Dimensão pedagógica  

Quando questionados sobre como a implementação do programa poderia impactar o 

processo educativo, a maioria dos professores, diretores e pedagogos, mencionou que a 

mudança no cardápio poderia gerar a conscientização dos alunos quanto à escolha de alimentos 

saudáveis, trazendo um efeito positivo na saúde das crianças. O programa AC ao oportunizar e 

incentivar o consumo de diferentes alimentos poderia contribuir para a construção de hábitos 

alimentares saudáveis, o que é essencial para o desenvolvimento cognitivo do aluno, como 

destaca um diretor ao responder o questionário. Tais hábitos podem atingir as famílias e 

comunidade escolar, desta forma influenciando os diversos atores associados ao processo 

educativo. 

Entretanto, houve relatos de profissionais preocupados e com dúvidas quanto à 

adequação nutricional ao retirar a carne do cardápio por se tratar de uma fase de pleno 

desenvolvimento infantil. Um diretor mencionou que não acreditava que a implementação do 

programa AC iria melhorar o processo educativo, pois muitos alunos não comiam ou jogavam 

fora a refeição. 

Um dos diretores citou que o programa AC não seria algo bom para a comunidade 

atendida pela unidade escolar devido à insegurança alimentar vivenciada pelas famílias 

assistidas pela escola. Ademais, julgou o corte da proteína animal como modismo. 

Todavia, a falta de informações que os profissionais têm para responder, de forma 

clara, sobre o tema foi citado por um professor. Ele relatou que se depararam com pais e 

responsáveis indagando sobre a falta de nutrientes que a retirada da carne poderia causar.  

Para impactar o processo educativo, foi mencionado que existe a necessidade de dar 

significado à Alimentação Consciente que, segundo o professor, seria a saúde, o meio ambiente 

e a educação alimentar. Outro professor destacou que o processo educativo só será impactado 

quando os reais motivos forem transmitidos aos alunos, pois eles precisam compreender o 

motivo desta alimentação.  
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O ato de comer foi relatado como um processo de aprendizado pois, apesar de 

atualmente alunos e professores estarem culturalmente inseridos em uma alimentação à base de 

proteína animal, a longo prazo, a AC poderia trazer um impacto positivo para a mudança do 

estilo de vida e consumo consciente. Além disso, um pedagogo mencionou a relação do 

alimento com o afeto, vida social e emocional dos alunos. 

A conservação do meio ambiente também foi destacada como um efeito do processo 

educativo pela implementação do programa AC. Um diretor mencionou que a implementação 

do programa poderia impactar no processo educativo ao fazer uma ponte com o ato de cuidar, 

respeitar e utilizar de forma consciente o meio ambiente. Um professor citou que o programa 

pode oportunizar o conhecimento sobre as inúmeras ações que propiciam a conservação do 

meio ambiente e sobre os processos que utilizam recursos renováveis desde a plantação até a 

mesa, com menos desperdício. 

Um diretor relatou que a implementação do programa AC convida a criança a 

experimentar os vegetais, mas não necessariamente faz a mudança dos hábitos alimentares, 

porém direciona o aluno a ter acesso a algo que está sendo discutido na sociedade.  

Outro diretor apontou que é fundamental que todos tenham, principalmente nas 

escolas, a consciência dos benefícios dessa alimentação tanto para o indivíduo quanto para o 

meio ambiente. Observa-se aqui que a escola é caracterizada como um local para discutir e 

obter informações. Sendo assim, a implementação do programa AC poderia propiciar a 

discussão de temas atuais envolvendo o consumo de alimentos e o meio ambiente. 

 

5. Dimensão da aceitação  

A aceitação dos alunos pelo cardápio da AC não foi uma preocupação mencionada 

pelos gestores e o profissional da ONG. Porém, merendeiros, professores, diretores e pedagogos 

aventaram este assunto quando questionada a receptividade destes profissionais ao dia da AC. 

Assim como, um Nutricionista relata a necessidade de alteração no cardápio devido à baixa 

aceitação de uma das refeições. 

Alguns merendeiros, professores, diretores e pedagogos mencionaram que os alunos 

aderiram bem às preparações, outros relataram que não aceitaram muito bem, pois não 

gostavam de legumes e sentiram falta da carne, segundo a percepção destes profissionais. A 

mudança na forma de preparo foi relatada pelos merendeiros como uma estratégia para 

melhorar a aceitação dos escolares às novas preparações.  
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Quando questionados sobre a sua receptividade ao cardápio do programa AC, alguns 

professores, diretores e pedagogos destacaram que precisaram de um período de adaptação por 

se tratar de um hábito o consumo da proteína animal. Nesta ocasião, eles utilizaram a palavra 

estranho ou estranhamento para caracterizar a sua reação e a dos colegas de trabalho quanto ao 

novo cardápio. Parte deles relatou sentir falta da carne. 

Um professor destacou sua boa receptividade às preparações, justificando que seria 

uma oportunidade de apresentar outras formas de alimentação. Ao ser questionado sobre a 

receptividade da equipe de professores, um professor relatou que o novo cardápio causou um 

desconforto devido à seletividade alimentar de algumas pessoas e pela falta de esclarecimento 

da importância dessa proposta para o planeta. 

Para que a refeição tivesse maior aceitação, alguns diretores, pedagogos e professores 

enfatizaram a necessidade de utilização de temperos para realçar o sabor e melhorar a 

preparação.  

Os merendeiros relataram sobre a aceitação dos professores, que sentiram falta da 

carne e precisaram de um período para se adaptarem. Já quanto aos alunos, os merendeiros 

enfatizaram que, neste dia, a aceitação é baixa e que alguns alunos ficam sem comer. Alguns 

merendeiros relacionaram a baixa aceitação com a presença de legumes na refeição e 

complementaram que, dependendo do ingrediente utilizado na preparação, pode mudar a 

aceitação. 

Um dos merendeiros destacou que as crianças inicialmente não apresentaram boa 

aceitação ao cardápio do programa AC, mas foram se adaptando e construindo o hábito para 

este tipo de alimentação. Adicionalmente relatou que, primeiro os alunos devem conhecer o 

valor nutritivo e saber os motivos que levaram a esta implementação para entender de uma 

forma mais ampla e clara o programa AC e consequentemente resultando na sua aceitação. 

Ao realizar o teste de aceitabilidade com os alunos observou-se que a preparação 

Estrogonofe de Legumes obteve 49% de aceitação (n=143), o Macarrão com molho Bolonhesa 

de Lentilha obteve 95% de aceitação (n=104) e o Yakissoba de Legumes obteve 89% de 

aceitação (n=103). Por apresentar resultado abaixo de 85%, a preparação Estrogonofe de 

Legumes foi classificada como de baixa aceitação. Esta informação corrobora com a sugestão 

de um merendeiro para substituir o Estrogonofe de Legumes do cardápio por outra preparação 

que não seja ensopada, pois os alunos apresentaram baixa aceitação.  
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Outro merendeiro citou que o “leite de aveia” teve baixa aceitação pelos alunos. Sendo 

este um ingrediente do Estrogonofe de Legumes, pode-se inferir como mais um motivo para a 

baixa aceitação desta preparação.  

O Macarrão com molho Bolonhesa de Lentilha e o Yakissoba de Legumes 

apresentaram resultados de boa aceitação pelos escolares. É importante mencionar que um 

diretor relatou, segundo a sua percepção, que apenas estas duas preparações também tiveram 

boa receptividade pelos professores. 

 

Discussão  

As políticas públicas envolvem processos complexos de gestão com diversos níveis de 

ação e de decisão, assim como a articulação com diferentes atores que possuem interesses, 

contextos funcionais e níveis de poder específicos. Os atores e as instituições interagem 

orientados por diretrizes, interesses e concepções que são influenciados por diferentes aspectos 

do contexto (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). De modo geral as decisões políticas refletem 

respostas possíveis em um dado contexto e representam o equilíbrio entre os interesses e a 

capacidade de resposta às demandas que surgem. No caso estudado buscou-se uma análise 

integrada das dimensões consideradas relevantes nesse processo (ARAÚJO; RODRIGUES, 

2017). 

O estudo identificou que a decisão em torno da adesão ao programa AC apresentou 

características topdown (BAPTISTA; REZENDE, 2011), ou seja, a gestão central da prefeitura 

e da secretaria de educação assumiu o controle do processo decisório, contudo, foi observado 

um movimento de escuta dos técnicos que possibilitou adaptações à proposta. Os gestores e 

nutricionistas levaram em consideração as características do grupo alvo e dos agentes 

implementadores de modo a dimensionar as prováveis mudanças nas dinâmicas locais. Lima e 

D'Ascenzi (2013) destacam que a flexibilização do plano do programa, minimiza a 

superestimação na sua execução, tratando a implementação como parte de uma dinâmica mais 

complexa, em um movimento de idas e vindas que permite novos arranjos orientados pelas 

características do contexto de implementação.  

O trabalho intersetorial é considerado uma ação essencial e estratégica no PNAE para 

a sua efetiva execução (PEDRAZA et al., 2018). A análise de forma integrativa da gestão 

municipal, atuação técnica, pedagógica, dos merendeiros, e aceitação dos escolares contribuiu 

para indicar os mecanismos operados por diferentes segmentos envolvidos, apontar a dinâmica 

de articulação e os desafios na implementação no nível, de gestão, operacional e pedagógico. 
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A preocupação dos gestores com a percepção dos agentes implementadores e dos 

pais/responsáveis pelos alunos com a imagem da prefeitura oferece visibilidade ao elevado 

capital político que o programa assume e, portanto, qualquer mudança que possa gerar impacto 

negativo na opinião da população assistida tenciona a gestão do programa. É por meio dos 

chamados “burocratas a nível de rua”, ou seja, os executores da política que a população 

consegue visualizar a administração pública, representam a conexão do Estado e cidadão e 

materializam a imagem que este tem sobre o governo, seja de forma positiva ou negativa 

(LOTTA, 2019). 

A resposta a essa tensão foi adotar uma estratégia incremental, ou seja, os gestores 

decidiram iniciar um projeto piloto em metade das unidades escolares municipais.  Tal ação 

representa uma estratégia em nível experimental tendo em vista que é durante a implementação 

que se pode identificar os fatores que condicionam a execução dos objetivos normativos dos 

programas e ações ao longo de todo o processo de execução (SABATIER; MAZMANIAN, 

2000). 

Lima e D'Ascenzi (2013) destacaram que a maior ou menor possibilidade de 

resistência à política a ser implementada está associada à necessidade dos agentes 

implementadores terem clareza dos objetivos e compreenderem a política, assim saberão o que 

a política espera deles. A fim de abordar as normativas do programa AC, o profissional da ONG 

e os nutricionistas da alimentação escolar realizaram reuniões com diretores e formações 

práticas com merendeiros. Todavia identificou-se lacunas na abordagem pedagógica do tema e 

dos princípios que orientam a proposta que resultaram em obstáculos na comunicação entre 

professores, diretores e pedagogos com os pais/responsáveis pelos alunos. Tais lacunas podem 

ser propulsoras de ruídos na conexão do governo com o cidadão. 

Um dos objetivos do programa AC é a oferta de uma alimentação saudável e nutritiva, 

com a substituição de pelo menos 20% dos alimentos de origem animal por opções de origem 

vegetal, como frutas, legumes, verduras e grãos (ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE BRASIL, 

2021). Ao oportunizar o maior consumo de vegetais ocorreu, em contrapartida, a redução do 

consumo de determinados grupos alimentares (leite e carnes). Neste caso, a instabilidade na 

garantia das necessidades nutricionais é apresentada na literatura como uma realidade que deve 

ser cuidadosamente monitorada.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as dietas vegetarianas e suas variações 

podem oferecer riscos para as crianças e os adolescentes quando não monitoradas 

cuidadosamente por profissionais de saúde a fim de prover todos os nutrientes necessários para 
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cada faixa etária pediátrica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2017).  alimentação vegetariana pode apresentar benefícios para a saúde na prevenção de 

doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e câncer. Porém, tal 

alimentação deve ser planejada para garantir o fornecimento das necessidades nutricionais de 

crianças e adolescentes, caso contrário pode originar déficits nutricionais, comprometendo o 

crescimento e desenvolvimento adequados nestas faixas etárias (MARTINS et al, 2019). 

Quanto aos nutrientes limitantes, em uma alimentação vegana é apontada a deficiência 

da vitamina B12 e do mineral cálcio. Além dos nutrientes, a adequação energética também é 

mencionada em estudos como um limitante e, por isso, deve-se aumentar as porções de 

proteínas vegetais e gordura vegetal (BOMFIM et al., 2018). 

A preocupação com a garantia ao atendimento às necessidades nutricionais 

preconizadas pelo PNAE foi apontada pela equipe de nutricionistas da alimentação escolar e 

demandou negociação com a equipe técnica da ONG. Ao mesmo tempo, outras questões 

também foram apresentadas, como: (1) a limitação da variedade e quantidade de gêneros 

alimentícios, pois a licitação vigente foi planejada anteriormente à implementação do programa 

AC, e (2) a baixa aceitação dos alunos ao “leite de aveia”. As negociações resultaram na 

elaboração de novas preparações a partir dos gêneros alimentícios disponíveis, assim como na 

reintrodução do leite de vaca no cardápio do programa AC para o ensino integral, pois o 

nutriente limitante era o cálcio para este público.  

Estudo evidenciou que as articulações institucionais e intersetoriais contribuíram para 

a superação de algumas dificuldades apresentadas no processo de reestruturação da Secretaria 

Municipal de Abastecimento para acolher o programa de alimentação escolar no município, o 

que gerou ganho de experiência na solução de problemas e conflitos e também no aprendizado 

organizacional (MAFRA; NAVES, 2009).  

O aprendizado pode ser um orientador das próprias políticas públicas ao longo de sua 

implementação, além de influenciar na dinâmica institucional e estar relacionado com a 

atualização das crenças dos atores envolvidos, podendo resultar na promoção de mudanças ou 

evitá-las (MA; VIEIRA, 2020). 

As mudanças incrementais realizadas a partir da articulação intersetorial, como a 

alteração no cardápio do programa AC, foram produzidas a partir da equipe técnica, 

influenciando o programa de modo paralelo, fundamentalmente reativas e adaptativas, que 

serviram para proteger a continuidade institucional. Tais mudanças são diferentes das mudanças 

abruptas que são realizadas pelos tomadores de decisão, neste caso os gestores, que conseguem 



	
	

	

54	
	

influir na política de modo a causar mudanças nas suas diretrizes e normativas (ALMEIDA; 

GOMES, 2018; ARAUJO; CUNHA, 2019). 

Nota-se que as mudanças incrementais realizadas apresentaram motivações voltadas 

ao atendimento às necessidades do município frente à licitação vigente e às especificidades do 

PNAE, sendo que estas possuem diretrizes que mudam de maneira menos frequente. Estas 

diretrizes, especialmente no tocante da garantia da oferta de uma alimentação nutricionalmente 

adequada, nortearam o programa AC ao longo do processo de implementação, sendo as 

mudanças incrementais substantivas para superar os problemas oriundos deste processo e dar 

continuidade ao programa AC, configurando uma situação de equilíbrio (LOTTA, 2019; 

ARAUJO; CUNHA, 2019), que possibilitou ao gestor ampliar a proposta para as demais 

unidades escolares no ano subsequente a implantação do programa AC. 

Outro objetivo do programa diz respeito à vertente da sustentabilidade ambiental. Com 

a redução do consumo de alimentos de origem animal, o argumento defendido aponta para a 

consequente redução de gases geradores do efeito estufa, redução de danos contra a 

biodiversidade, preservação da água, diminuição do desmatamento e o favorecimento de formas 

mais justas de produção (ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE BRASIL, 2021). 

É importante ressaltar que a redução do consumo de alimentos de origem animal pode 

representar menor impacto no meio ambiente, porém deve-se considerar o tipo de alimento de 

origem vegetal priorizado nas escolhas alimentares para compor o cardápio escolar. A 

elaboração de cardápios sustentáveis tem relação direta com o tipo de sistema produtivo 

privilegiado na escolha dos alimentos. Há grandes diferenças nas cadeias de produção de 

alimentos que utilizam recursos e insumos de formas distintas, mais ou menos sustentáveis 

(ROSI et al., 2017; RANGANATHAN et al., 2016). 

A falta de convergência entre a equipe técnica da ONG e a equipe de nutricionistas em 

relação à oferta de proteína texturizada de soja (PTS) indica diferentes percepções sobre cadeias 

produtivas. Na preparação de alimentos análogos à carne, a PTS recebe destaque por ser uma 

fonte de proteína vegetal mais barata quando comparada com as demais matérias-primas 

utilizadas, assemelha-se à textura da carne e pode contribuir para a diversificação alimentar em 

uma dieta vegetariana ou vegana (KUMAR et al., 2017). No entanto, a soja é a maior fonte 

mundial de ração animal sendo um componente chave para a agroindústria. Na América do Sul, 

grandes áreas de floresta natural, savana e pastagem foram desmatadas para abrir espaço para 

a produção de soja ocasionando perda dos ecossistemas naturais presentes (WORLD 

WILDLIFE FUND, 2014). 
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Ademais, a cultura de soja transgênica foi estudada e os resultados apontaram que o 

uso de herbicida interferiu de forma negativa na eficiência nutricional da planta e nos teores 

totais de nitrogênio (N), manganês (Mn), cobre (Cu), zinco (Zn) e ferro (Fe) (SERRA et al., 

2011). 

Além das mudanças incrementais no programa AC com alterações no cardápio e nas 

receitas, observou-se alterações nas técnicas de preparo realizadas pelos merendeiros. Tais 

alterações foram justificadas pela baixa aceitação de algumas preparações pelos alunos e em 

razão dos atrasos nas entregas dos hortifrutícolas. Desta forma, os merendeiros tomaram 

decisões utilizando sua discricionariedade frente a situações imprevisíveis, como visto nos 

atrasos na entrega de determinados gêneros alimentícios, e na interação concreta com os alunos, 

como é observado na dimensão da aceitação. Cabe ressaltar que a prática da aplicação do teste 

de aceitabilidade no momento anterior à introdução de preparações inovadoras no cardápio 

poderia evitar situações de baixa aceitação e consequentemente desperdício de alimentos 

(NASCIMENTO et al., 2016; MACIEL et al., 2019). 

A estrutura e dinâmica dos espaços locais são elementos importantes que configuram 

a ação dos merendeiros. Assim, a disponibilidade e qualidade das matérias-primas, 

instrumentação física, quantitativo de recursos humanos e dinâmica organizacional influenciam 

a forma como se dará a apropriação e implementação do programa AC. Os agentes 

implementadores adaptaram o que se espera ser feito ao que conseguem (ou querem) fazer 

(LIMA; D'ASCENZI, 2013). Os merendeiros têm papel essencial no PNAE, considerando 

sua  interação direta com os alunos, estabelecendo vínculos que são capazes de compreender as 

preferências alimentares dos alunos e orientar a prática de hábitos alimentares saudáveis 

(PEDRAZA et al., 2018). 

Oportunizar a prática de hábitos alimentares saudáveis através do programa AC foi 

destacado pelos diferentes segmentos analisados. Entretanto, a aceitação das refeições do 

programa AC é afetada pelos hábitos alimentares comumente estabelecidos pela comunidade 

escolar. Tais hábitos são providos de contexto social, cultural, econômico e psíquico, não sendo 

reduzido ao significado de ingestão repetida e frequente de nutrientes (KLOTZ-SILVA et al., 

2017). A ausência do grupo alimentar da carne gerou a necessidade de um período de adaptação 

aos professores, diretores, pedagogos e alunos na implementação do programa AC. 

Na análise do processo de implementação do programa AC observa-se uma lacuna na 

abordagem pedagógica, não sendo identificada a inclusão da temática do programa AC no 

contexto pedagógico. Assim como os objetivos e motivos que direcionaram os gestores a 
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optarem pela implementação deste programa permaneceu deficiente na interlocução com os 

profissionais da educação (diretores, professores e pedagogos). 

Ao trazer a prática da alimentação saudável para o espaço escolar, o alimento e a 

alimentação se apresentam como elementos pedagógicos podendo realizar discussões mais 

amplas sobre a realidade social e ações transformadoras desta realidade (BARBOSA et al., 

2013). A discussão em torno do programa AC no ambiente escolar pode ser um propulsor do 

diálogo sobre ações e políticas voltadas para a sustentabilidade em favor de alternativas com 

menor impacto ao meio ambiente, assim como pode propiciar, nos diferentes atores envolvidos, 

o pensamento crítico acerca das escolhas alimentares e o seu impacto na saúde e no meio 

ambiente. 

Atividades de educação alimentar e nutricional efetivas não devem situar-se apenas 

em ações de treinamento, pois ela deve extrapolar a educação formal e se inserir no conjunto 

de práticas que moldam o ambiente no qual os indivíduos estão inseridos (TRICHES, 2015). 

Portanto, a educação alimentar sustentável praticada pelas instituições de ensino estaria além 

do simples repasse de informações, mas também envolvendo situações em que as pessoas 

coloquem o discurso em prática, questionando e modificando o meio em que vivem (GRIGGS; 

HOWARTH, 2011). 

A Educação Ambiental é considerada uma demanda política nacional, a fim de 

propiciar a promoção de mudanças socioambientais e culturais e busca a formação de uma 

sociedade crítica, consciente e sustentável. O processo pedagógico, participativo e formativo 

com atores do cotidiano, propício a acontecer no ambiente escolar, torna a escola um espaço 

privilegiado para a construção de tais políticas (VIEIRA; CAMPOS, 2021). 

Ainda que o programa AC apresente potencial de propiciar discussões em torno da 

relação do consumo alimentar e o impacto no meio ambiente, é importante destacar a 

complexidade do PNAE. Pensar em práticas sustentáveis que envolvem a alimentação escolar 

não se limita apenas na escolha de alimentos com maior ou menor impacto no meio ambiente, 

mas também na garantia da sua execução de acordo com as diretrizes do PNAE, na garantia dos 

subsídios necessários para as UANE, nas interfaces da educação alimentar e nutricional no 

ambiente escolar, na aceitação dos escolares e na inserção da abordagem pedagógica do tema. 

No processo dinâmico que rege as políticas públicas, com negociações, pressões, 

mobilizações, alianças ou coalizões de interesses, destaca-se a participação da sociedade civil 

e seu papel de indutor na orientação de políticas públicas. A depender do seu grau de 

organização e mobilização, articulada em suas organizações representativas em espaços 
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públicos, a sociedade civil pode se fazer ouvir na formulação de políticas públicas e de 

estratégias para a promoção da alimentação adequada, saudável e sustentável. (TEIXEIRA, 

2002).  

No presente estudo a participação da ONG foi importante para construir o debate 

público dos temas da sustentabilidade, escolhas alimentares e hábitos alimentares saudáveis na 

alimentação escolar. Tal participação contou com a viabilização da prefeitura, que ao receber o 

contato da ONG propiciou o diálogo entre gestores, nutricionistas da alimentação escolar e 

ONG que culminou na articulação para a implementação do programa AC no município em 

estudo.  

 

Conclusão 

A análise da implementação do programa de AC possibilitou identificar dinâmicas 

institucionais que contribuíram para redesenhar a proposta original, e indicar a construção de 

pactos e aprendizado institucional, especialmente para a equipe técnica de nutricionistas da 

secretaria de educação e da ONG. O processo decisório e as dinâmicas institucionais afetaram 

o desenho e a implementação do programa AC. A dinâmica de aceitação dos escolares também 

reorientou o planejamento dos cardápios, evidenciando-se a necessidade de interação entre as 

dimensões, de modo que a dimensão política afetou a dinâmica de implementação e dimensão 

técnica e operacional interagiu com a aceitação.  

Identificou-se desafios quanto à perspectiva pedagógica no que se refere à conexão da 

proposta da AC ao contexto do ensino e das práticas no ambiente escolar de modo que faça 

sentido no cotidiano dos escolares e da comunidade escolar. Cabe destacar a importância da 

adoção de práticas institucionais mais sustentáveis no contexto das políticas e instituições 

públicas.  

 O estudo contribui para apontar acertos e desafios na condução da proposta e, assim, 

oportunizar ajustes de rumos e aprimoramento contínuo da estratégia. Sugere-se um 

investimento na abordagem pedagógica de temas referentes a cadeias produtivas, alimentação 

saudável e sustentabilidade ambiental como parte das práticas institucionais desenvolvidas 

pelas unidades escolares. Há que se perseguir o objetivo de alinhamento entre o discurso e as 

práticas institucionais.  
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4.2 Artigo 2  

  

Qualidade nutricional e sustentabilidade ambiental em cardápio com diferentes fontes 

proteicas na alimentação escolar do município de Niterói 

 

Resumo 

O estudo analisou indicadores de sustentabilidade ambiental e qualidade nutricional de 

cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar do ensino fundamental do município 

de Niterói, no período de setembro a dezembro de 2019. Calculou-se a pegada de carbono, 

pegada hídrica e pegada ecológica dos cardápios com e sem proteína de origem animal. Assim 

como a energia, os macros e micronutrientes e o Índice de Qualidade da Coordenação de 

Segurança Alimentar e Nutricional. O cardápio sem carne ou à base de ovo foram aqueles 

considerados mais sustentáveis, com impacto ambiental de 3 a 5,5 vezes menor que os demais 

cardápios e estavam nutricionalmente adequados. O planejamento dos cardápios escolares pode 

ser uma ferramenta na redução dos impactos ambientais. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Composição Nutricional; Conservação dos Recursos 

Naturais; Alimentação Escolar; Educação Ambiental. 

 

 



	
	

	

62	
	

Abstract 

The study analyzed indicators of environmental sustainability and nutritional quality of menus 

of the National School Feeding Program of elementary school of Niterói city, from September 

to December 2019. The carbon footprint, water footprint and ecological footprint of the menus 

with and without animal protein were calculated. As well as energy, macros and micronutrients 

and the Quality Index of the Food and Nutrition Security Coordination. The meatless or egg-

based menus were those considered more sustainable, with an environmental impact of 3 to 5.5 

times less than the other menus and were nutritionally adequate. The planning of school menus 

can be a tool in reducing environmental impacts. 

 

Keywords: Sustainability;  Nutritional  Composition;  Conservation  of  Natural Resources; 

School Feeding; Environmental Education. 

 
 
Introdução 

Os avanços tecnológicos permitiram rápida expansão da agropecuária moderna, 

ampliação da produção e mudanças no consumo dos alimentos, com resultados negativos sobre 

o meio ambiente e sobre a saúde das pessoas. Em todo o mundo identificam-se mudanças no 

padrão alimentar relacionadas aos sistemas produtivos que incidem sobre a quantidade, 

qualidade, processos empregados e disponibilidade dos alimentos à população (HIGH LEVEL 

PANEL OF EXPERTS, 2017). 

A reconfiguração dos sistemas produtivos e das práticas alimentares podem reduzir o 

uso de recursos naturais e, consequentemente, minimizar os impactos ambientais quando são 

implementadas em larga escala (RANGANATHAN, 2016). Tais mudanças transformam o 

modo de pensar a alimentação e sua relação com o meio ambiente. Alimentos considerados 

saudáveis precisam estar relacionados a um sistema alimentar ambientalmente sustentável 

(MARTINELLI; CAVALLI, 2019). 

A sustentabilidade ambiental ganhou certa centralidade no debate internacional, 

integrando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual recebe destaque a 

importância de proteger o planeta da degradação, incluindo o consumo e a produção 

sustentáveis, a gestão sustentável dos seus recursos naturais e medidas urgentes para combater 

a mudança do clima (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Segundo a Food and Agriculture Organization (2010), dietas sustentáveis são aquelas 

com baixo impacto ambiental que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para 
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uma vida saudável no presente e nas gerações futuras. A adoção de práticas alimentares mais 

sustentáveis pode ser promovida por meio de diferentes estratégias, desde medidas individuais 

a desenhos de políticas públicas que incluam como objetivo ou princípio a preservação 

ambiental.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa um dos principais 

programas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Destinado aos escolares da rede 

pública de ensino, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 

2020). Em suas diretrizes, o PNAE apresenta, em seu marco legal, o direito à alimentação 

escolar saudável e adequada respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de 

saúde dos alunos, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis. Ademais, o Programa também apoia o 

desenvolvimento sustentável incentivando a compra de alimentos da agricultura familiar com 

a valorização das culturas agroecológicas e orgânicas, especialmente oriundas de comunidades 

tradicionais (BRASIL, 2009).  

 No entanto, são escassos os estudos que analisam a composição dos cardápios 

escolares quanto ao seu impacto ambiental.  

O uso de indicadores ambientais, tais como pegada hídrica, pegada de carbono e 

pegada ecológica na análise de cardápios podem auxiliar na detecção dos pontos críticos e na 

definição de parâmetros objetivos para a escolha de alimentos ou na adoção de práticas 

favoráveis ao meio ambiente. Tais pegadas analisam o gasto de água, o potencial de emissão 

de gases de efeito estufa e o impacto das atividades humanas na capacidade regenerativa da 

terra em toda a cadeia produtiva do alimento (GARZILLO et al. 2019).  

Assim, este estudo tem como objetivo analisar os cardápios da alimentação escolar do 

município de Niterói quanto a critérios de sustentabilidade ambiental, composição nutricional 

e Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN). 

 

Métodos 

O município em análise introduziu, em seu cardápio escolar oficial, o dia da 

Alimentação Consciente (AC), contendo apenas alimentos de origem vegetal uma vez na 

semana para o ensino em período parcial. Tendo em vista as alterações efetuadas no cardápio 
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da alimentação escolar, realizou-se uma análise da composição nutricional e qualidade 

nutricional associadas ao uso de indicadores de sustentabilidade. A garantia de uma alimentação 

adequada quanto ao aporte nutricional no contexto do PNAE recebe destaque considerando o 

perfil socioeconômico do público atendido pelas escolas públicas. 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e de análise quantitativa. Foram 

analisados os cardápios oficiais das quatro semanas da alimentação escolar para o ensino 

fundamental do turno parcial do município do Niterói (RJ) referentes ao período de setembro a 

dezembro de 2019. Os cardápios escolares são de domínio público, e foi disponibilizado pela 

equipe de nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar do município em estudo.  

Optou-se por escolher o cardápio do ensino regular, dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental e turno parcial devido ao número de alunos matriculados neste segmento, 18.881, 

que corresponde a 73% do total de alunos matriculados na rede de ensino do município em 

estudo. Além disso, o número de alunos matriculados no turno parcial é de 18.149, que 

representa 96% do total de alunos matriculados no ensino fundamental segundo o Censo 

Escolar (2019). 

Os cardápios oficiais são elaborados por nutricionistas da entidade executora 

municipal do PNAE e padronizados para a rede de ensino de Niterói, porém existem 

diferenciações quanto à modalidade de ensino (integral ou parcial). O cardápio para o turno 

parcial apresenta, no dia da AC, alimentos apenas de origem vegetal, já o cardápio para o turno 

integral contém a presença do grupo do leite no dia da AC.  

As quantidades dos alimentos oferecidos foram obtidas através do registro de 

porcionamento anexado ao cardápio oficial da alimentação escolar elaborado pela equipe 

técnica de nutricionistas. No momento da realização da pesquisa, não constava a presença de 

fichas técnicas. Sendo assim, optou-se por transformar as medidas caseiras em gramas com o 

uso da Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (PINHEIRO et al., 

2008). 

Os indicadores de sustentabilidade ambiental calculados foram: pegada de carbono, 

pegada hídrica e pegada ecológica das 4 semanas que compõem o cardápio da alimentação 

escolar. Cada dia da semana é composto por duas refeições: desjejum e almoço para o turno da 

manhã e almoço e lanche para o turno da tarde. 

Para este cálculo utilizou-se a referência de Pegadas dos Alimentos e das Preparações 

Culinárias Consumidos no Brasil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(GARZILLO et al. 2019). 
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Tendo em vista que o dia da AC é realizado apenas às quartas-feiras, foram 

comparadas as medianas das pegadas de carbono, pegada hídrica e pegada ecológica entre os 

dias da semana (segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira) e a quarta-feira. Para 

analisar a redução do impacto ambiental dos cardápios, calculou-se o percentual de redução nos 

valores de cada indicador de sustentabilidade, com base na média (4 dias) do cardápio do dia 

da AC comparado a média dos demais cardápios (16 dias).  

Com auxílio da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (2011), foram calculados macronutrientes (carboidratos, proteínas, 

lipídios) e micronutrientes (cálcio, ferro, zinco, magnésio, vitamina A e vitamina C) do cardápio 

do dia da AC, cardápio cujo prato principal era carne bovina, frango e ovo. Foram comparados 

os valores de medianas de energia e nutrientes de cada semana com os valores de referência do 

PNAE (Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013). 

O cálculo do índice da qualidade da alimentação escolar foi realizado utilizando-se a 

ferramenta IQ COSAN desenvolvida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) no programa Excel. Na avaliação do cardápio, é somada a pontuação de cada semana 

e calculadas as médias semanais. O escore do IQ COSAN varia entre 0 e 95 pontos e os 

cardápios são classificados em: Inadequado (0 a 45,9 pontos), Precisa de melhoras (46 a 75,9 

pontos) e Adequado (76 a 95 pontos) (BRASIL, 2018). 

Este índice avalia quatro parâmetros: a) presença de seis grupos de alimentos (1. 

cereais e tubérculos; 2. feijões; 3. legumes e verduras; 4. frutas in natura; 5. leites e derivados; 

6. carnes e ovos); b) Presença de alimentos regionais e da sociobiodiversidade; c) Diversidade 

semanal das refeições ofertadas; d) Ausência de alimentos classificados como restritos, 

proibidos e alimentos ou preparações doces. 

Considerando a distribuição não paramétrica das variáveis, a análise estatística dos 

indicadores de sustentabilidade dos cardápios (pegada hídrica, de carbono e ecológica) foi 

realizada por meio do teste de Krulkall-Wallis para identificar diferenças entre as medianas dos 

cardápios de cada dia da semana. Ao identificar valores de p < 0,05, foi realizado o teste de 

Mann-Whitney para comparar as medianas de cada dia da semana (cardápios com proteína 

animal) com a mediana da quarta-feira (cardápio sem proteína animal). Para a análise da 

diferença mediana da composição nutricional (energia, carboidratos, proteínas, lipídeos, fibra 

alimentar, vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, magnésio e zinco) dos cardápios com e sem 

proteína animal em relação aos valores recomendados pelo PNAE na Resolução nº 26 de 17 de 

junho de 2013 foi realizada a análise estatística com o cálculo do teste de Wilcoxon de amostra 
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única considerando o nível de significância em 5%. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o software JASP 0.13.1.0. 

Este trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense sob o parecer n° CAAE:98417718.5.0000.5243. 

 

Resultados 

De acordo com a análise dos indicadores de sustentabilidade, há um grau de variação 

elevado nos valores relacionados à pegada de carbono, pegada hídrica e pegada ecológica nas 

terças-feiras e sextas-feiras, pois no cardápio ocorre variação quanto ao prato principal no 

almoço, composto por frango ou carne bovina (Figura 1; Figura 2; Figura 3). 

Os cardápios referentes à segunda-feira têm o ovo como prato principal no almoço. O 

valor extremo (outlier) observado nos cardápios de segunda-feira é resultado da presença do 

atum em conserva em uma semana. O valor outlier observado na quinta-feira é devido à 

presença de fígado bovino em uma semana, nas demais há a presença de frango como prato 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As letras diferentes indicam valores significativamente diferentes (p <0,05) 

em comparação com o dia da Alimentação Consciente (Quarta). 

Figura 1. Mediana da pegada de carbono dos cardápios do ensino fundamental (turno parcial) 

para o ano de 2019, município de Niterói. 
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As letras diferentes indicam valores significativamente diferentes (p <0,05) em 

comparação com o dia da Alimentação Consciente (Quarta). 

Figura 2. Mediana da pegada hídrica dos cardápios do ensino fundamental (turno parcial) 

para o ano de 2019, município de Niterói. 

 

 
As letras diferentes indicam valores significativamente diferentes (p <0,05) em 

comparação com o dia da Alimentação Consciente (Quarta). 

Figura 3. Mediana da pegada ecológica dos cardápios do ensino fundamental (turno parcial) 

para o ano de 2019, município de Niterói. 

  

Observa-se uma diferença significativa quando é comparado o cardápio do dia da AC 

(quarta-feira) aos demais dias da semana para a pegada de carbono, pegada hídrica e pegada 

ecológica (Figura 1; Figura 2; Figura 3), exceto para o cardápio da segunda-feira, possivelmente 

pela presença do ovo como prato principal (Figura 1; Figura 3). 

Em média, o dia da AC reduziu a pegada de carbono em 76%, a pegada hídrica em 

68,5% e a pegada ecológica em 71,9% para o dia da quarta-feira. Estes resultados apontam para 

uma estimativa de que cada aluno, em média, reduziu a emissão 4.194,2g de gases de efeito 
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estufa, deixou de usar 3.789,4 litros de água e reduziu o impacto na capacidade regenerativa da 

terra em 25m² em cada quarta-feira. 

De acordo com a análise da composição nutricional, observa-se que não houve 

diferença significativa para energia, assim como para nenhum nutriente quando comparada a 

mediana semanal com a referência por faixa etária (Tabela 1; Tabela 2). 

Os valores das medianas de energia e nutrientes dos cardápios semanais encontram-se 

iguais nas tabelas 1 e 2 porque não há diferença entre os porcionamentos nas duas faixas etárias 

em análise. 

 
Tabela 1 – Comparação entre os valores de referência de energia e nutrientes recomendados pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para a faixa etária de 6 a 10 anos e a mediana da Semana A, Semana 

B, Semana C e Semana D dos cardápios do turno parcial (Niterói, RJ). 

Energia e 

nutrientes 

PNAE Semana 

A 
Valor p 

Semana 

B 
Valor p 

Semana 

C 
Valor p 

Semana 

D 
Valor p 

 (6 a 10 anos) 

Energia (Kcal) 450,0 747,8 0,063 743,5 0,058 759,4 0,063 761,5 0,063 

Carboidratos (g) 73,1 114,2 0,063 107,7 0,063 123,1 0,063 116,7 0,063 

Proteína (g) 14,0 31,1 0,063 37,2 0,063 33,7 0,063 38,0 0,063 

Lipídeos (g) 11,3 17,5 0,313 17,4 0,313 20,3 0,125 20,4 0,125 

Fibra Alimentar (g) 8,0 10,1 0,100 10,1 0,058 10,8 0,063 10,4 0,063 

Vitamina A (mcg) 150,0 220,6 0,063 281,5 0,125 222,6 0,313 255,6 0,063 

Vitamina C (mg) 11,0 21,6 0,125 25,7 0,313 24,3 0,313 23,7 0,125 

Cálcio (mg) 315,0 227,5 0,313 342,5 0,625 344,4 0,625 346,1 0,625 

Ferro (mg) 2,7 5,2 0,063 4,1 0,058 5,5 0,063 4,5 0,063 

Magnésio (mg) 56,0 128,1 0,063 141,6 0,063 138,4 0,063 138,6 0,063 

Zinco (mg) 2,0 4,6 0,125 3,4 0,058 5,3 0,063 4,8 0,063 

 

Vale ressaltar que os valores de energia, macronutrientes e micronutrientes apesar de 

não existirem diferenças significativas na análise estatística quando realizada a média semanal, 

conforme a recomendação da Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013, o mineral cálcio 

apresentou valores abaixo da recomendação nas semanas A, B e C na faixa etária de 6 a 10 anos 

e nas semanas A, B, C e D na faixa etária de 11 a 15 anos. 
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Tabela 2 – Comparação entre os valores de referência de energia e nutrientes recomendados pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para a faixa etária de 11 a 15 anos e a mediana da Semana A, 

Semana B, Semana C e Semana D dos cardápios do turno parcial (Niterói, RJ). 

Energia e 

nutrientes 

PNAE Semana 

A 
Valor p 

Semana 

B 
Valor p 

Semana 

C 
Valor p 

Semana 

D 
Valor p 

 (11 a 15 anos) 

Energia (Kcal) 650,0 747,8 0,063 743,5 0,058 759,4 0,063 761,5 0,063 

Carboidratos (g) 105,6 114,2 0,063 107,7 0,063 123,1 0,063 116,7 0,063 

Proteína (g) 20,3 31,1 0,063 37,2 0,063 33,7 0,063 38,0 0,063 

Lipídeos (g) 16,3 17,5 0,313 17,4 0,313 20,3 0,125 20,4 0,125 

Fibra Alimentar (g) 9,0 10,1 0,100 10,1 0,058 10,8 0,063 10,4 0,063 

Vitamina A (mcg) 210,0 220,6 0,063 281,5 0,125 222,6 0,313 255,6 0,063 

Vitamina C (mg) 18,0 21,6 0,125 25,7 0,313 24,3 0,313 23,7 0,125 

Cálcio (mg) 390,0 227,5 0,313 342,5 0,625 344,4 0,625 346,1 0,625 

Ferro (mg) 3,3 5,2 0,063 4,1 0,058 5,5 0,063 4,5 0,063 

Magnésio (mg) 95,0 128,1 0,063 141,6 0,063 138,4 0,063 138,6 0,063 

Zinco (mg) 2,7 4,6 0,125 3,4 0,058 5,3 0,063 4,8 0,063 

 

Pela análise do IQ COSAN identificou-se que os grupos das carnes e ovos e o do grupo 

do leite e derivados estão ausentes no cardápio parcial no dia da AC, recebendo a pontuação de 

0 (zero) para este dia da semana. No entanto, os resultados gerais indicaram que todos os 

cardápios estavam adequados com pontuação acima de 76 pontos. Tal classificação é resultado 

da presença dos demais grupos alimentares em todos os dias da semana, ausência de alimentos 

restritos, controle de alimentos doces, presença de alimentos regionais, diversidade do cardápio 

e ausência de alimentos proibidos. 

 

Discussão 

O cardápio sem proteína de origem animal (quarta-feira) apresentou menores valores 

de pegada de carbono, pegada hídrica e pegada ecológica do que os cardápios com alimentos 

de origem animal, mostrando seu potencial na promoção da sustentabilidade ambiental por 

meio da alimentação escolar.   

A pegada hídrica é um indicador do uso de água considerando não apenas o uso direto 

da água de um consumidor ou produtor, mas também no uso indireto. O seu cálculo envolve 



	
	

	

70	
	

estes três componentes principais: água de superfície ou subterrânea (água azul); água de chuva 

(água verde) e água necessária para assimilar a carga de poluição do sistema de produção e 

consumo (água cinza) (GARZILLO et al. 2019). 

A pegada de carbono mede a emissão de gases de efeito estufa emitidos direta e 

indiretamente por uma atividade ou o total da emissão ao longo do ciclo de vida de um produto 

(GARZILLO et al. 2019). 

A pegada ecológica revela quanto a humanidade demanda da capacidade regenerativa 

da terra, neste caso, na produção e elaboração de um produto. Segundo Garzillo et al. (2019) 

para o seu cálculo são utilizadas seis variáveis: terras cultivadas (alimentos de origem vegetal 

e fibras para tecelagem ou papel); terras cultivadas e pastagens (alimentos de origem animal); 

áreas de pesca (alimentos oriundos da pesca); áreas de sequestro de carbono (absorção das 

emissões de carbono de origem fóssil); área construída (provisionamento de espaço físico para 

abrigo e infraestrutura). 

Já é conhecido na literatura que dietas veganas causam menor impacto ao meio 

ambiente do que dietas que incluem alimentos de origem animal. Em um estudo realizado com 

153 adultos italianos (51 onívoros, 51 ovo-lacto-vegetarianos e 51 veganos) calculou-se as 

pegadas hídricas, pegadas de carbono e pegadas ecológicas da ingestão alimentar através do 

registro alimentar de 7 dias. A dieta onívora gerou pegada de carbono, de água e pegada 

ecológica piores do que as demais dietas, porém não foram encontradas diferenças 

significativas nos impactos ambientais entre os ovolacto-vegetarianos e veganos (ROSI et al., 

2017). 

Em um estudo realizado em uma Instituição Universitária na região Sul do Brasil 

apresentou as pegada de carbono e pegada ecológica da oferta média do cardápio do restaurante 

universitário, e constatou-se que os alimentos de origem animal representaram 52,7% dos 

alimentos oferecidos no cardápio. Estes contribuíram duas vezes mais para a emissão de gases 

de efeito estufa quando comparado aos alimentos de origem vegetal. A pegada ecológica dos 

alimentos de origem animal foi maior que a dos alimentos de origem vegetal. Os autores 

ressaltam a importância da pegada de carbono e pegada ecológica como ferramentas 

transversais tornando-se peças fundamentais na gestão ambiental do campus (LIED et al. 2019). 

Em um estudo suíço apresentou a pegada de carbono, pegada hídrica e pegada 

ecológica de nove cenários alimentares diferentes: dieta suíça saudável, dieta global saudável, 

vegetariana, vegana, pescetariana (vegetariana que permite o consumo de peixes e frutos do 

mar), flexitariana (vegetariana e ocasionalmente o consumo de carne), dieta rica em proteínas, 
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dieta rica em carne e uma dieta de imposto sobre gases de efeito de estufa. Esta última é uma 

alternativa de dieta como consequência da cobrança de um imposto sobre gases de efeito estufa 

sobre produtos alimentícios. A dieta suíça saudável, seguindo as diretrizes da sociedade suíça 

de nutrição, foi a mais sustentável por resultar em 36% de redução nos valores das pegadas 

(CHEN et al. 2019). 

Os resultados deste estudo apontam que mudar para uma dieta saudável, de acordo 

com as diretrizes da sociedade suíça de nutrição, além de ser adequada para a saúde humana é 

também apropriado para o meio ambiente. Neste sentido a elaboração de diretrizes nacionais e 

políticas públicas para a alimentação saudável recebe importância também na contribuição para 

a redução do impacto ambiental. 

A Society for Nutrition Education and Behavior (SNEB) enfatiza que a 

sustentabilidade ambiental deve integrar as orientações dietéticas no guia alimentar nacional. 

As dietas e práticas agrícolas atuais promovem impactos ambientais que ameaçam a segurança 

alimentar em longo prazo. Considerando estes impactos em uma projeção de produção de 

alimentos para uma população crescente, a SNEB enfatiza a necessidade de mudanças no 

sistema alimentar atual (ROSE et al., 2019). 

O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) traz a temática da 

sustentabilidade ambiental nas escolhas alimentares considerando as formas pelas quais os 

alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de produção e 

distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável. Destaca que os alimentos in natura 

ou minimamente processados, os alimentos orgânicos e de base agroecológica como 

promotores de uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente 

apropriada e ambientalmente sustentável. Nesse sentido, cabe destacar a presença de alimentos 

enlatados no cardápio da alimentação escolar no município em estudo, como o atum, que é 

classificado como processado. Tratando-se de um município da região litorânea, outras opções 

proteicas a base de pescado poderia contribuir para reforçar o caráter sustentável do cardápio, 

como por exemplo as que privilegiam a aquicultura com prática sustentável. 

O PNAE ao longo dos anos vem se adaptando as recomendações do Guia Alimentar 

para a População Brasileira ao priorizar a compra de alimentos in natura ou minimamente 

processados, ao garantir que 30% dos recursos sejam utilizados na compra da Agricultura 

Familiar, ao incentivar a compra de alimentos orgânicos e de base agroecológica para a 

alimentação escolar (BRASIL, 2020). 

A adoção de cardápios sem alimentos de origem animal na alimentação escolar é 
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polêmica e, em alguns municípios, alvo de ações judiciais pela economicidade nos gastos 

públicos. Nesses casos, os cardápios podem ser deficientes em nutrientes, o que pode prejudicar 

a saúde dos escolares. Segundo a Lei 11.947 de 2009, o PNAE deve oferecer refeições que 

cubram as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, e este estudo mostrou 

que é possível inserir cardápios sem alimentos de origem animal em um dia na semana, sem 

comprometer as necessidades nutricionais dos estudantes. Assim, a alimentação escolar pode 

ser saudável e sustentável. A qualidade nutricional relacionada aos critérios qualitativos, 

analisada pelo IQ COSAN, mostrou que o cardápio para o ensino parcial, apesar de em um dia 

da semana não ter dois grupos alimentares (carne e ovos, e leite e derivados), não interferiu 

negativamente na qualidade semanal e mensal do cardápio, sendo classificado como adequado. 

Estes dados reforçam que um cardápio escolar composto por uma alimentação 

diversificada, com alimentos in natura ou minimamente processados, com a presença dos 

diversos grupos alimentares, atendendo a questões regionais e com a presença de alimentos da 

sociobiodiversidade contribui para uma melhor qualidade alimentar. 

Um estudo realizado na alimentação escolar de três escolas públicas de Estocolmo, 

Suécia, teve como objetivo aplicar a programação de otimização linear para desenvolver um 

cardápio de almoço de quatro semanas com redução de gases de efeito estufa, nutricionalmente 

adequado e acessível para alunos de 10 a 12 anos. Como resultado, encontraram a redução de 

32% de carne, 13% de laticínios, 13% de frutos do mar, 54% de frutas e berries, 26% de 

temperos e molhos e aumento de 7% de vegetais e raízes e 5% de gorduras e óleos 

(EUSTACHIO et al. 2020). 

Estas alterações resultaram na redução média de 40,2% na emissão de gases do efeito 

estufa. Os autores destacam que a adequação nutricional foi levemente afetada negativamente 

para energia, ferro, selênio e zinco. É importante destacar que na alimentação escolar já havia 

a presença da alimentação vegetariana uma vez na semana e, após a otimização, foram 

acrescentados mais 2 dias no mês com alimentação vegetariana, resultado em 6 refeições no 

mês (EUSTACHIO et al. 2020). 

Estes resultados corroboram com o presente estudo no qual o cardápio escolar, ao 

introduzir o dia da AC, projetou uma redução média de 76% na emissão de gases de efeito 

estufa na quarta-feira. 

Em relação à composição nutricional, observou-se que não há diferença entre os 

cardápios por faixa etária, o que pode ter contribuído para a menor oferta do mineral cálcio na 

faixa etária de 11 a 15 anos. Neste sentido, sugere-se a diferenciação do porcionamento quanto 
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às faixas etárias, assim como é recomendado pelo PNAE, uma vez que alunos de diferentes 

faixas etárias têm necessidades nutricionais específicas e se faz necessário o atendimento dos 

valores mínimos para garantir a alimentação nutricionalmente adequada. 

As decisões em torno do planejamento do cardápio mais sustentável possuem relação 

direta com o tipo de sistema produtivo privilegiado na escolha dos alimentos. Há grandes 

diferenças nas cadeias de produção de alimentos que utilizam recursos e insumos de formas 

distintas, mais ou menos sustentáveis. Dentre os alimentos com maior impacto ambiental estão 

as carnes, subprodutos à base de carne, e os laticínios, visto que exigem mais recursos naturais 

e causam maiores emissões de poluentes quando comparados a alternativas à base de vegetais. 

Vale ressaltar que as cadeias produtivas de rações para aves exercem impacto no meio 

ambiente, como reportado no estudo de Ramedani et al. (2019), no qual em todas as categorias 

de impacto analisadas, a ração para aves foi o principal fator responsável pelos impactos 

ambientais. 

Um outro estudo verificou que a produção de ração para aves representou o maior 

impacto na poluição ambiental no ciclo de vida. Na alimentação de frangos, as culturas de 

milho, trigo e soja tiveram o maior efeito negativo no meio ambiente (GHASEMPOUR; 

AHMADI, 2016). 

A contribuição do PNAE no desenvolvimento sustentável merece destaque, por 

oferecer muitas refeições, com aquisição de gêneros alimentícios em ampla escala. Portanto, 

apresenta elevado potencial para impactar nas questões ambientais, seja no planejamento do 

cardápio, no uso dos recursos, no processo de produção das refeições e em ações educativas 

que podem imprimir novos padrões de consumo na comunidade (TRICHES, 2015).  

É importante destacar que a alimentação ou consumo sustentável refere-se às práticas 

que encorajam o desenvolvimento sustentável, interconectando as preocupações ambientais 

com as práticas de produção e consumo e suas consequências para as presentes e futuras 

gerações (TRICHES, 2015). 

Neste sentido, evidencia-se a necessidade de mudanças na forma de pensar as cadeias 

produtivas de refeições e associá-las com a educação alimentar sustentável. As instituições de 

ensino podem contribuir para o fortalecimento destas ações. Ao produzirem um número elevado 

de refeições para os seus alunos, com aquisição de gêneros alimentícios em grande escala, que 

representam elevado potencial de impactar o meio ambiente, tanto no planejamento do cardápio 

quanto no uso dos recursos e/ou no processo de produção das refeições, elas podem realizar 

estratégias sustentáveis em suas duas vertentes: produção de refeições sustentáveis e a educação 
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alimentar sustentável. 

Oostindjer et al. (2016) destacam a necessidade de uma nova fase de desenvolvimento 

da alimentação escolar como uma plataforma de aprendizagem integrativa para um 

comportamento alimentar saudável e sustentável.  

A educação alimentar efetiva não deve situar-se apenas em ações de treinamento, pois 

ela deve extrapolar a educação formal e se inserir no conjunto de práticas que moldam o 

ambiente no qual os indivíduos estão inseridos. Portanto, a educação alimentar sustentável 

praticada pelas instituições de ensino estaria além do simples repasse de informações, mas 

também envolvendo situações em que as pessoas coloquem o discurso em prática, questionando 

e modificando o meio em que vivem (TRICHES, 2015). 

Ações em torno do incentivo à elaboração de hortas escolares, compras da agricultura 

familiar, ações de educação alimentar e nutricional enfatizando a implicação da escolha dos 

alimentos e seu impacto ao meio ambiente e na saúde do escolar, são exemplos de estratégias 

que podem ser realizadas pelas unidades escolares.  

Compreender que a escolha de cada alimento pode representar diferentes impactos ao 

meio ambiente é reconhecer a nossa importância na cadeia produtiva. Tal entendimento pode 

levar ao incentivo da autonomia na escolha e, desta forma, maior adesão a uma alimentação de 

qualidade e sustentável. 

Ademais, estudos com o foco na avaliação do potencial de diferentes ferramentas na 

análise de cardápios da alimentação escolar podem suscitar políticas que contribuam para a 

realização e gestão de cardápios sustentáveis. Contudo, não se pode perder do horizonte a 

diversidade socioeconômica, as desigualdades sociais e, fundamentalmente, garantir cardápios 

nutricionalmente adequados. Assim, a escolha dos alimentos que irão compor os cardápios da 

alimentação escolar pode representar uma importante estratégia em favor de práticas mais 

sustentáveis. 

No presente estudo utilizou-se para os cálculos realizados os per capitas planejados 

aos alunos no cardápio escolar, porém vale lembrar que em diversas situações há repetições de 

refeições. Sendo assim, uma limitação do estudo situa-se na implicação da não pesagem das 

preparações feitas pelos manipuladores de alimentos. Esta pode variar de unidade escolar e, 

desta forma, o resultado das pegadas encontradas é uma média das refeições oferecidas e dos 

impactos ambientais de tais cardápios. 

 

 



	
	

	

75	
	

Conclusão 

A análise dos cardápios, por meio de indicadores de sustentabilidade ambiental e 

composição nutricional, apontou que o tipo de alimento incluído nestes pode impactar no meio 

ambiente mantendo a qualidade nutricional da alimentação escolar. Apesar dos cardápios 

compostos por proteína animal apontarem maior impacto ao meio ambiente quando comparado 

ao cardápio do dia da AC, o tipo de proteína animal escolhida deve ser considerado no 

planejamento dos cardápios.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, hoje considerado uma das políticas 

públicas mais bem-sucedidas no campo da segurança alimentar e nutricional, possui o 

nutricionista como responsável técnico, que dentre outras funções define a composição dos 

cardápios com base em diversos parâmetros, tais como as diretrizes alimentares, necessidades 

nutricionais dos escolares, perfil de produção local de alimentos, infraestrutura das unidades de 

alimentação e nutrição e recursos disponíveis. 

Contudo, de modo geral a inclusão da sustentabilidade socioambiental como 

parâmetro para a escolha dos alimentos que irão compor os cardápios escolares ainda parece 

pouco explorada. Estudos como esse pode oportunizar esse debate no âmbito da escola pública 

e da gestão de políticas públicas de alimentação e nutrição com vistas a produzir resultados 

concretos nos indicadores ambientais. Não obstante, deve-se considerar os diferentes contextos 

socioeconômicos a fim de salvaguardar o direito de todos a uma alimentação adequada e 

saudável para o pleno crescimento e desenvolvimento do escolar. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 

A implementação do programa de AC operou dinâmicas institucionais que 

contribuíram para redesenhar a proposta original e estabelecer pactos, garantiu também 

aprendizado institucional que subsidiou a ampliação da proposta para toda a rede escolar 

municipal que atende ao ensino fundamental.   

O processo decisório, as articulações interinstitucionais e os mecanismos de 

operacionalização da proposta afetaram o desenho e a implementação do programa AC e 

evidenciaram desafios quanto à perspectiva pedagógica, no que se refere à conexão da proposta 

da AC ao contexto do ensino e das práticas no ambiente escolar. 

Constatou-se que nem todas as preparações sem carne analisadas tiveram boa 

aceitação e que a dinâmica de aceitação dos escolares reorientou o planejamento dos cardápios. 

Observou-se a interação entre as dimensões estudadas, de modo que a dimensão política afetou 

a dinâmica de implementação e a dimensão técnica e operacional interagiu com a aceitação da 

proposta.  

Identificou-se por meio de indicadores de sustentabilidade ambiental que os cardápios 

do dia da AC podem reduzir o impacto ao meio ambiente e manter a qualidade nutricional. 

Estudos como esse pode oportunizar o debate do planejamento de cardápios com a inclusão da 

sustentabilidade socioambiental como parâmetro para a escolha dos alimentos no âmbito da 

escola pública e da gestão de políticas públicas de alimentação e nutrição com vistas a produzir 

resultados concretos nos indicadores ambientais. Assim como, oportunizar ajustes de rumos e 

aprimoramento contínuo da estratégia de implementação de ações com este tema dentro de um 

programa tão complexo como o PNAE. 

A abordagem pedagógica de temas referentes a cadeias produtivas, alimentação 

saudável e sustentabilidade ambiental deve estar conectada e coerente com as práticas 

institucionais desenvolvidas pelas unidades escolares. Não obstante, aos distintos contextos 

regionais e socioeconômicos necessita ser considerado no processo decisório de mudanças na 

oferta de proteínas de origem animal a fim de salvaguardar o direito de todos os escolares a 

uma alimentação adequada e saudável para o pleno crescimento e desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTOR 1 DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1) Qual o seu cargo? Há quanto tempo você está neste cargo? O que te motivou a 

escolher/permanecer nele? Comente um pouco sobre este processo. 

2) Você já conhecia este movimento de Alimentação Consciente? 

3) Como e quando foi o seu primeiro contato com a programa Alimentação Consciente? 

4) Fale um pouco do processo de adesão do município a proposta – nesse processo que setores 

estiveram envolvidos com a decisão? 

5) Você conhece as razões que levou o município a fazer a adesão a essa proposta? 

6) No processo de implantação houve necessidade de alterações (cardápio, execução, aceitação, 

modalidade de ensino, etc)?  

7) Quais motivos para a escolha do dia da semana para a alimentação consciente? 

8) Como foi a receptividade da equipe do Departamento da Alimentação Escolar à esta nova 

proposta? E a receptividade da rede (alunos, professores, diretores, manipuladores de 

alimentos)? 

9) O município faz compra de gêneros da Agricultura Familiar? Se sim, estes gêneros estão 

contemplados nas preparações do dia da Alimentação Consciente? 

10) Você acha que o cardápio da Alimentação Consciente pode impactar no processo 

educativo? Como e por quê? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTOR 2 DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1) Há quanto tempo você está neste cargo? O que te motivou a escolher/permanecer nele? 

Comente um pouco sobre este processo. 

2) Como e quando foi o primeiro contato da ONG Mercy for Animals Brasil com a FME? Você 

já conhecia este movimento? 

3) Como foi a sua primeira impressão a esta nova proposta? 

4) O que motivou o município a aderir a proposta? 

5) Quem esteve envolvido nessa decisão, profissionais, setores? 

6) Você acha que o cardápio da Alimentação Consciente pode impactar no processo educativo? 

Como e por quê? 

7) Faça uma breve análise do processo de implantação até o momento. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM NUTRICIONISTA DO 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

1) Qual o seu cargo? Há quanto tempo você está neste cargo? Comente um pouco sobre o seu 

trabalho.  

2) Como foi o primeiro contato entre ONG a Mercy for Animals Brasil e a equipe de 

nutricionistas? Você já conhecia este movimento de alimentação consciente? 

3) Como a equipe de nutricionistas do Departamento da Alimentação Escolar recebeu esta nova 

proposta? 

4) Qual a sua opinião pessoal sobre a proposta? 

5) Você conhece as razões que levou o município a fazer a adesão a essa proposta? 

6) Quais motivos para a escolha do dia da semana para a realização do dia alimentação 

consciente? 

7) No processo de implantação houve necessidade de alterações (cardápio, execução, aceitação, 

modalidade de ensino, etc)? 

8) Como está sendo avaliada a execução da programa Alimentação Consciente? 

9) Você acha que a substituição da proteína animal por uma vegetal afeta a qualidade do 

cardápio? Como? 

10) Como foi realizada a escolha das preparações com proteína vegetal? 

11) O município faz compra de gêneros da Agricultura Familiar? Se sim, estes gêneros estão 

contemplados nas preparações do dia da Alimentação Consciente? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA ONG 

 

1) Fale um pouco da ONG, como ela atua? 

2) Fale um pouco da sua trajetória na ONG. Há quanto tempo você está na ONG Mercy for 

Animals Brasil? Qual é o seu papel na instituição? 

3) Essa proposta já vem sendo implementada em outros municípios do país? Quais? Como tem 

sido avaliada? 

4) Quais tem sido as principais motivações para a implantação dessa proposta nos municípios? 

5) Você acha que a substituição da proteína animal por uma vegetal em um dia da semana afeta 

a qualidade do cardápio? Como? 

6) Quando foi o primeiro contato entre ONG Mercy for Animals Brasil com a FME? Como foi? 

Quais motivos levaram a escolha do município de Niterói? 

7) Como foi a receptividade da equipe de nutricionistas, da direção do Departamento da 

Alimentação Escolar e da presidência da FME à esta nova proposta? 

8) Como foi realizada a implantação do dia da Alimentação Consciente na alimentação escolar 

do município de Niterói? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA OS MERENDEIROS 
 

Desde setembro de 2018 a Fundação Municipal de Educação por meio do Departamento de 

Alimentação Escolar implantou o dia da Alimentação Consciente. Neste dia a alimentação 

escolar substitui a proteína animal (carne, leite e derivados) pela proteína vegetal. Sobre esta 

alimentação responda as perguntas a seguir: 

 
Data: ____/____/_____   Polo:_______Escola 

Municipal___________________________________ 

Cardápio do dia: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1) O que você acha da substituição da carne por uma preparação a base de vegetais? 

(     ) Ótima (    ) Boa  (    ) Regular  (     ) Ruim    (     ) Péssima  

Justifique:___________________________________________________________________ 

 

2) Como foi a aceitação da equipe de merendeiras as novas preparações sem carne?     

(     ) Ótima (    ) Boa  (    ) Regular  (     ) Ruim    (     ) Péssima  

Justifique:___________________________________________________________________ 

 

3) Houve alguma mudança na rotina de preparo dos alimentos? Qual?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Houve alguma irregularidade na entrega dos gêneros necessários ao preparo das refeições 

sem carne até o momento? (     ) sim     (     ) não 

Se sim, quais os alimentos não foram entregues? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Você sabe o motivo pelo qual esses alimentos não foram entregues? Quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) Houve necessidade de alterar algum gênero da receita?  (   ) não (   ) sim     

se sim, assinale os motivos 

(    ) gêneros não foram entregues 

(    ) melhorar a apresentação e aceitação pelo alunos 

(    ) ausência de utensílios necessários ao preparo 

(    ) quantidade insuficiente de gêneros  

(    ) sugestão da direção  

(    ) quantidade insuficiente de merendeiras  
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outros: 

__________________________________________________________________________ 

 

7) Vocês sugerem alguma alteração quanto a ingrediente e/ou modo de preparo das 

preparações incluídas nas refeições do projeto Alimentação Consciente?  

(    ) sim   (   ) não  

Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   

8) Por que você acha que essa proposta foi implementada? Quais os motivos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO PARA DIRETORES, PEDAGOGOS E 
PROFESSORES 

 

Desde setembro de 2018 a Fundação Municipal de Educação por meio do Departamento de 

Alimentação Escolar implantou o dia da Alimentação Consciente. Neste dia a alimentação 

escolar substitui a proteína animal (carne, leite e derivados) pela proteína vegetal. Sobre esta 

alimentação responda as perguntas a seguir: 

 
Ensino: (    ) Integral   (    ) Parcial 

Cargo: (     ) Diretor   (     ) Pedagogo (    ) Professor 

 

1) Como foi o processo de implantação a essa nova proposta na escola? 

(     ) A unidade escolar aderiu desde o início sem dificuldades 

(     ) Aderimos, porém inicialmente tivemos muitas dúvidas. Quais? 

___________________________ 

(     ) Aderimos em parte. Por quê? _______________________________________________ 

(     ) Não aderimos ainda 

(     ) Outros: ________________________________________________________________ 

 

2) Como foi a sua receptividade as novas preparações sem proteína animal?     

(     ) Ótima (    ) Boa  (    ) Regular  (     ) Ruim    (     ) Péssima  

Justifique: 

 

 

3) Você experimentou alguma das preparações sem proteína animal? 

(    ) Sim   (    ) Não 

Se não, por quê? 

 

 

4) Como foi a receptividade dos professores da sua unidade escolar?  

(     ) Ótima (    ) Boa  (    ) Regular  (     ) Ruim    (     ) Péssima  

Justifique: 

 

5) Você já conhecia este movimento de alimentação consciente? 

(    ) Sim   (   ) Não  

 

6) Como você avalia que essa mudança no cardápio pode impactar: 

Na saúde: (     ) Pode melhorar (    ) Pode piorar  (    ) Indiferente  (     ) Não sei responder 

No meio ambiente: (     ) Pode melhorar (    ) Pode piorar  (    ) Indiferente  (     ) Não sei 

responder 

 

7) Como você avalia que essa mudança no cardápio pode impactar no processo educativo?  
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Título do Projeto: “Análise da implementação do programa alimentação consciente na 

alimentação escolar do município de Niterói, RJ”.  

Pesquisador Responsável: Ana Cristina de Macena Freitas Cordeiro 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 997961436  

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos, R.G. ____________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _____________________________ R.G. Responsável 

legal:_____________________________ 

  

Você está sendo convidado para participar do projeto “Análise da implementação do 

programa alimentação consciente na alimentação escolar do município de Niterói, RJ”, 

desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense. 

O objetivo geral do estudo é analisar o processo de implementação do programa 

Alimentação Consciente em escolas do município de Niterói, RJ. 

A sua participação consistirá em conceder uma entrevista conduzida pelos 

pesquisadores do projeto. A sua indicação para participação na pesquisa se deve a sua 

vinculação com escolas do município de Niterói, ou com gestão ou implantação dos programas 

de Alimentação Escolar. 

Caso você esteja de acordo, a entrevista será gravada para transcrição posterior, visando 

facilitar o processamento do material. Entretanto, você pode solicitar ao pesquisador que não 

grave ou que interrompa a gravação a qualquer momento. Os arquivos de áudio e as transcrições 

serão armazenados pela coordenadora do projeto e usados somente para a pesquisa em questão.  

A metodologia da pesquisa envolve uma série de estratégias metodológicas, incluindo 

as entrevistas, análise documental e de bases de dados. As informações obtidas por meio de 

entrevistas serão processadas pela pesquisadora do projeto e analisadas em conjunto com as 
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outras entrevistas e material de outras fontes de pesquisa, sendo os resultados da análise de 

responsabilidade da equipe de pesquisadores.  

Na divulgação dos resultados, os entrevistados poderão eventualmente ser identificados, 

dada a relevância do cargo/funções e posições institucionais ocupadas, mediante autorização 

prévia.  

Ressaltamos que a sua participação como entrevistado trará como benefício a 

contribuição para a geração de conhecimento sobre as Políticas de Segurança Alimentar e 

Nutricional, e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os únicos riscos eventuais de sua 

participação na pesquisa se relacionariam à sua identificação como entrevistado, direta ou 

indiretamente.  

Destacamos ainda que sua participação não implicará em gastos adicionais e nem em 

nenhum tipo compensação de financeira. 

Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

Este estudo está aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFF CAAE; 

98417718.5.0000.5243, parecer: 2.949.264 . O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê 

tem o papel de avaliar e monitorar andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os 

princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 

Contato com a pesquisadora responsável: Ana Cristina de Macena Freitas Cordeiro 

Função: Nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar  

Celular (21) 997961436, e-mail: freitas.nutri@gmail.com 

  

Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 
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obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:  e-mail: 

etica@vm.uff.br, Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Assinale se concorda em participar da pesquisa:  

(   ) Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

 

Assinale a sua opção quanto à autorização para gravar a entrevista:  

(      ) Sim, autorizo a gravação da entrevista.    

(      ) Não autorizo a gravação da entrevista.  

 

Em relação à sua identificação como participante dessa pesquisa, assinale abaixo a opção que 

lhe for mais conveniente:  

(     ) Autorizo a identificação de meu nome como participante da pesquisa em uma relação 

geral de entrevistados e, eventualmente, vinculado a informações fornecidas;  

(     ) Autorizo a identificação de meu nome como participante da pesquisa somente em uma 

relação geral de entrevistados;  

(     ) Não autorizo a identificação de meu nome como participante da pesquisa.   

 

 

Nome e assinatura do Participante                              Nome e assinatura do pesquisador 

 

No caso de adolescentes – Nome e assinatura do responsável 


