UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Adriana Do Amaral

Alimentação escolar no Brasil e na Argentina: duas
nações, diferentes políticas?

CAMPINAS
2016

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Educação

Adriana Do Amaral

Alimentação escolar no Brasil e na Argentina: duas
nações, diferentes políticas?

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

apresentado como exigência para a
obtenção do título de licenciada em
Pedagogia, sob orientação da Profa.
Dra. Débora Mazza.

CAMPINAS
2016
2

Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca da Faculdade
de Educação Rosemary Passos - CRB 8/5751

Amaral, Adriana do, 1975Am13a

Alimentação escolar no Brasil e na Argentina: duas nações, diferentes políticas?
/ Adriana do Amaral. – Campinas, SP: [s.n.], 2017.
Orientador: Débora Mazza.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Estadual de
Campinas, Faculdade de Educação.

1. Educação comparada. 2. Alimentação escolar. 3. Políticas públicas. I. Mazza,
Débora,1963-. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação. III.
Título.

Informações adicionais, complementares
Titulação: Licenciada
Data de entrega do trabalho definitivo: 06-01-2017

3

FOLHA DE APROVAÇÃO

Campinas, janeiro de 2017

Orientadora:
Profa. Dra. Débora Mazza
Faculdade de Educação – UNICAMP.

Segunda Leitora:
Ms. Eliana Ribeiro da Silva
Instituto de Economia – UNICAMP.

4

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter me amparado e me fortalecido nos momentos difíceis.
Aos meus familiares por apoiarem minhas escolhas e incentivarem na superação
das dificuldades com determinação e compaixão.
Aos meus amigos pelo companheirismo, força e alegria.
A minha orientadora por ter me incentivado a trilhar essa monografia.
A segunda leitora pelo acolhimento e essenciais considerações.
Agradeço a todos os professores e funcionários da Faculdade de Educação pela
atenção ao trabalho.
Agradeço aos colegas de curso por enriquecerem substancialmente minha
formação com conversas, colaborações, troca de experiências e impressões.
Agradeço aos colegas sul-americanos pelas conversas enriquecedoras.
Aos funcionários do Restaurante Universitário da Unicamp pela refeição diária,
nutritiva e saborosa – um exemplo para a alimentação escolar.
Aos professores dos cursos de extensão da Faculdade de Educação Física por
proporcionarem momentos de atividade física agradáveis e salutares.

5

RESUMO
Estudo introdutório do método e da disciplina de Educação Comparada (EC) em
políticas públicas de alimentação escolar no Brasil e na Argentina. A EC é um
método de pesquisa que visa compreender a dinâmica dos sistemas
educacionais ou de aspectos com eles relacionados por via da comparação de
contextos diferentes (internacionais, nacionais, regionais, supranacionais). A EC
se caracteriza como um estudo interdisciplinar, assumindo as ciências políticas
um importante papel na sistematização, descrição e avaliação da qualidade das
escolas e instituições políticas e sociais relacionadas à educação. Nas últimas
décadas, as políticas neoliberais têm buscado convergir as reformas políticas
nacionais da América Latina, visando criar consenso com a política internacional
de globalização, conciliar tendências e pressões locais. No caso das políticas
públicas de alimentação escolar brasileira e argentina é possível identificar
semelhanças como assegurar o direito à educação e à alimentação, políticas
intersetoriais, sobretudo com as áreas da saúde, assistência social e agricultura;
as diferenças podem ser observadas na dinâmica de implementação das
políticas adotadas. No Brasil existe um programa nacional de alimentação
escolar (PNAE) com mais de 60 anos, de caráter universal atendendo todos
estudantes da Educação Básica matriculados em escolas públicas e
filantrópicas, tem a característica de articular com outras políticas públicas
constituindo-se uma ação intersetorial. Na Argentina, as políticas públicas de
alimentação escolar se constituem de forma dinâmica ao longo de mais de 100
anos de existência, com oferta de merendas e refeições, atividades de educação
alimentar e hortas escolares. Atualmente a oferta de alimentos se configura de
forma descentralizada e focalizada através de desjejum, merenda, almoço e/ou
jantar. Compreendemos que a alimentação escolar pode contribuir e
proporcionar importantes reflexões sobre a complexa rede político-econômica e
social que envolve o ato de alimentar-se e sua importância para uma vida
saudável e sustentável, repercutindo de forma permanente na vida das pessoas.

Palavras-chave: Educação Comparada, Alimentação Escolar, Políticas Públicas.
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RESUMEN
Estudio introductorio del método y de la disciplina de Educación Comparada (EC)
en políticas de alimentación escolar en el Brasil y en la Argentina. La EC es un
método de investigación que tiene por objetivo comprender la dinámica de los
sistemas educacionales o de aspectos con ellos relacionados por vía de la
comparación

de

los

contextos

diferentes

(internacionales,

nacionales,

regionales, supranacionales). La EC se caracteriza como un estudio
interdisciplinario, asumiendo las ciencias políticas un importante rol en la
sistematización, descripción e evaluación de la calidad de las escuelas e
instituciones políticas y sociales relacionadas a la educación. En las últimas
décadas, las políticas neoliberales han buscado converger las reformas políticas
nacionales de la América Latina, crear consenso con la política internacional de
globalización, conciliar tendencias y presiones locales. En el caso de las políticas
públicas de alimentación escolar brasileña e argentina, es posible identificar
semejanzas de cómo asegurar el derecho a la educación y a la alimentación,
políticas intersectoriales, sobre todo con las áreas de salud, asistencia social y
la agricultura; las diferencias pueden ser observadas en la dinámica de
implementación de las políticas adoptadas. En Brasil existe un programa
nacional de alimentación escolar (PNAE) con más de 60 años, de carácter
universal atendiendo a todos los estudiantes de la Educación Básica
matriculados en escuelas públicas y filantrópicas, tiene la característica de
articular con otras políticas públicas constituyéndose una acción intersectorial.
En la Argentina, las políticas públicas se fundan de forma dinámica a lo largo de
más de 100 años de existencia, con oferta de meriendas y refecciones,
actividades de educación alimentaria y huertas escolares. Actualmente, la oferta
de alimentos se configura de forma descentralizada y focalizada, a través de
desayuno, merienda, almuerzo y/o cena. Comprendemos que la alimentación
escolar puede contribuir y proporcionar importantes reflexiones sobre la
compleja red político-económica y social que involucra el acto de alimentarse y
su importancia para una vida saludable y sostenible, repercutiendo de forma
permanente en la vida de las personas.
Palabras-clave: Educación Comparada, Alimentación Escolar, Políticas Públicas.
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CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO DO PROJETO
1.1 - INTRODUÇÃO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um estudo do
método de Educação Comparada em políticas públicas de alimentação escolar
(PAE) no Brasil e na Argentina, visando identificar semelhanças e diferenças do
fenômeno ‘alimentação escolar’ em seu contexto político e histórico.
A escolha pelo tema e pelo método foi decorrente de experiências ao
longo da graduação de pedagogia, através do movimento de agricultura urbana
como ação promotora de saúde, participação em congressos e seminários latinoamericanos1, realização de cursos à distância oferecidos por organizações
internacionais2 e experiências de intercâmbio universitário na Facultad de
Educación - Universidad Femenina del Sagrado Corazón3 (Lima – Peru) e na
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP).
As disciplinas cursadas na universidade peruana, durante o 2º semestre
de 2014, proporcionaram uma rica percepção sobre a história e a cultura latinoamericana - atual e pré-hispânica - ampliando minha percepção sobre América
do Sul e consequentemente sobre o Brasil. Na FE-USP, a disciplina “Pesquisa
Educacional: questões teórico-metodológicas e prática pedagógica”, cursada no
primeiro semestre de 2015, proporcionou um estudo de diferentes metodologias
de pesquisa em educação. O método comparativo foi apresentado como uma
linha de pesquisa adotada por alguns pesquisadores da faculdade, despertando
minha curiosidade. No segundo semestre de 2015, cursei a disciplina
“Metodologia de Pesquisa em Ciências da Educação” na FE-Unicamp, onde

1

Congressos e seminários latino-americanos na Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Visita ao
Chile.
2 Cursos à distância oferecidos por agências internacionais (Organização Pan Americana de
Saúde – OPAS - e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO),
e acompanhamento de alguns seminários transmitidos online pela OPAS e pela CEPAL
(Comissão Econômica para a América Latina e Caribe).
3 Disciplinas cursadas na Universidad Femenina del Sagrado Corazón: Historia del Perú,
Literatura latinoamericana lengua española, Axiología, Liderazgo.
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revisitei os conceitos de pesquisa e elaborei o presente projeto como estudo
introdutório do método comparativo em políticas de alimentação escolar de
países sul-americanos.
O escopo do trabalho foi delimitado no eixo Brasil e Argentina tomando
como ponto de partida conhecer o processo histórico e político do programa
nacional de alimentação escolar brasileiro, bem como diálogos estabelecidos ao
longo da graduação com professores argentinos, sobretudo da área de
educação ambiental, uma participação em um seminário em Córdoba
(Argentina), a constatação de várias pesquisas em educação no eixo BrasilArgentina realizadas por pesquisadores da FE-Unicamp.

1.2 - JUSTIFICATIVA
Compreendemos o ato de alimentar-se como uma necessidade biológica
e metabólica, envolvendo ações políticas, econômicas, sociais, psíquicas,
afetivas e culturais. A ação de alimentar-se informa que se come aquilo que pode
ser consumido e de preferências alimentares, remetendo ao disponível, a partir
da produção, distribuição e comércio dos alimentos, do poder aquisitivo, do
assimilável pela digestão, do permitido pela cultura, do valorizado pela
organização social. O ato de comer remete às preferências alimentares
associadas ao jogo múltiplo de atrações e repulsas, fundadas nos hábitos da
infância, de como os alimentos eram oferecidos, em uma mistura de lembranças
afetivas, ritos e sabores, imersas nas relações sociais e nas construções
cognitivas e ideológicas (ROTENBERG E VARGAS, 2004).
Desta forma, o contexto da alimentação escolar pode ser visto para além
da distribuição ou repasse de gêneros alimentícios, pois o ato de alimentar-se
está carregado de valores culturais e afetivos, educando preferências
alimentares dos estudantes. O trabalho pedagógico pode dialogar com a
alimentação escolar e contribuir para uma educação alimentar e nutricional com
reflexões elucidativas sobre como nossas escolhas alimentares movimentam
uma rede de atores sociais e impactam nossa saúde, favorecendo a formação
15

de consumidores conscientes sobre os tipos de produção e distribuição de
alimentos (dos produtores até os consumidores), assim como nossas escolhas
alimentares podem afetar o meio ambiente.
A infância corresponde ao período de formação de hábitos nutricionais,
construindo as bases culturais alimentares do indivíduo. Os pais têm grande
responsabilidade na alimentação dos filhos, entretanto, nem sempre têm
condições financeiras e conhecimentos para consumir e ofertar alimentos
saudáveis, indispensáveis ao desenvolvimento integral da criança.
Ao pensarmos no estudo comparativo de políticas públicas de
alimentação escolar brasileira e argentina, é importante contextualizar a
educação básica obrigatória desses países, que se mostra bastante similar,
determinando a presença de crianças e adolescentes na escola durante 14 anos
para o cumprimento de um ciclo escolar que começa na pré-escola / educación
inicial (4 – 5 anos), passa pela educação fundamental / educación primaria (6 –
14 anos) e conclui no ensino médio / educación secundaria (15 – 17 anos).
Portanto, a escola se constitui um importante espaço de convivência e
aprendizagem coletiva na vida de crianças e de adolescentes.
Estudos mostram que a qualidade dos alimentos ingeridos interfere
diretamente na vida, no desenvolvimento intelectual e na capacidade cognitiva
das pessoas. Neste contexto de educação e alimentação, a política pública de
alimentação escolar é uma forma de garantir o acesso equitativo à educação,
podendo desempenhar um papel significativo no desenvolvimento dos
estudantes, nos processos de aprendizagem escolar e nas práticas de
pertencimento cultural (OLIVEIRA, 1997), sobretudo de estudantes em situação
de vulnerabilidade socioeconômica, compreendendo que o estudante bem
alimentado demonstra disposição para o desenvolvimento de suas habilidades,
sobretudo em um período (4 – 17 anos) de acelerado processo de maturação
biológica e psicossocial (RIBEIRO, 2013).
É importante também ressaltar as mudanças de hábitos alimentares nas
últimas

décadas

com

consumo

elevado

de

alimentos

processados
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industrialmente, como as bebidas açucaradas e as comidas rápidas e
ultraprocessadas, em detrimento das dietas tradicionais mais nutritivas. Os
resultados dessas mudanças alimentares na saúde são desnutrição, aumento
das taxas de obesidade, sobrepeso e de doenças crônicas em crianças e
adolescentes. Na América Latina, entre 2000 e 2013, a venda de alimentos
ultraprocessados e bebidas açucaradas aumentou 48%, especialistas apontam
a necessidade de regular o mercado para reverter essa tendência, defendendo
a importância de consumidores educados para criar demanda de políticas
públicas que garantam uma alimentação escolar saudável através de
campanhas (informativas e educativas), aprovação de normativas sobre preços,
incentivos agrícolas e comerciais para proteger e promover a agricultura familiar
e os cultivos tradicionais, bem como, promoção de habilidades domésticas no
preparo dos alimentos e refeições, estabelecimento de restrições na
comercialização de produtos alimentícios pouco saudáveis para as crianças
(OPS/OMS, 2015).
Nesse sentido, a escola pode colaborar criando e fortalecendo demandas
de políticas públicas de alimentação saudável e sustentável, promover reflexões
com a comunidade escolar sobre como as escolhas alimentares podem
contribuir para a promoção de saúde e sustentabilidade, favorecer a
compreensão sobre a cadeia de produção e distribuição de alimentos, o papel
da agricultura familiar na produção de alimentos para a população urbana, entre
outros assuntos que propiciem o exercício de consumidores conscientes.

1.3 - OBJETIVO GERAL
Realizar um estudo introdutório sobre o método e a disciplina de Educação
Comparada em políticas públicas de alimentação escolar no Brasil e na
Argentina, buscando identificar processos históricos das políticas públicas que
constituem a oferta de alimentos escolares.
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1.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estudar o método e a disciplina de educação comparada;



Delinear fases históricas, metodológicas e tipos de abordagem da
Educação Comparada;



Contextualizar políticas públicas de alimentação escolar em bases
históricas, políticas e socioeconômicas;



Identificar diretrizes (modelos e tipologias, semelhanças e diferenças,
continuidades e descontinuidades, regularidades e transformações) das
PAE no Brasil e na Argentina;



Identificar como as PAE podem dialogar com a agricultura, saúde e meio
ambiente;



Identificar papéis desempenhados pelo sistema de educação e pelos
órgãos gestores do Estado.

1.5 - METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental com
levantamento de dados e fundamentação teórica da educação comparada e das
políticas públicas de alimentação escolar no Brasil e na Argentina.
A metodologia se estruturou em: i) revisão do projeto de TCC; ii) pesquisa
bibliográfica e documental em Educação Comparada e políticas públicas de
alimentação escolar; iii) fichamento de livros e artigos; iv) fase de exame do
material e análise dos dados coletados; v) elaboração da redação da monografia;
vi) revisão do texto.
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1.6 - HIPÓTESE
O método e a disciplina EC favorecem ampliar a visão sobre o próprio país
e contextualizar as influências das políticas internacionais sobre os sistemas
nacionais, sobretudo, em um mundo cada vez mais globalizado. As políticas
públicas de alimentação escolar revelam contribuir na garantia de direitos
sociais, constituindo-se em ação de proteção e prevenção social para a infância
e a adolescência contra o risco de evasão escolar, de limitação da aprendizagem
e do rendimento escolar, do agravamento das deficiências nutricionais.
Compreender o processo histórico e político da alimentação escolar e favorecer
a participação da comunidade escolar são estratégias para o fortalecimento,
compreensão e garantia dos direitos sociais envolvidos nas PAE.
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CAPÍTULO II: EDUCAÇÃO COMPARADA
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CAPÍTULO 2: EDUCAÇÃO COMPARADA

2.1 - Educação Comparada: conceito.
A Educação Comparada (EC) é um método de pesquisa que visa
compreender a dinâmica dos sistemas educacionais ou de aspectos com eles
relacionados por via da comparação de contextos diferentes (internacionais,
nacionais, regionais, supranacionais), ou seja, identificar e analisar o que há de
diferente e de semelhante, o que distingue e aproxima na tentativa de
compreender as razões que determinam as situações encontradas nos sistemas
de ensino (FERREIRA, 2008). A EC se caracteriza como um estudo
interdisciplinar, assumindo as ciências políticas um importante papel na
sistematização, descrição e avaliação da qualidade das escolas e instituições
políticas e sociais relacionadas à educação (BEREDAY, 1972; LOURENÇO
FILHO, 1964).
A EC trabalha com dois ou mais sistemas de ensino, considerando três
aspectos: i) estrutura formal (escolas, serviços auxiliares, profissionais,
estudantes, etc.); ii) o plano formal (legislação escolar específica, carta política,
leis gerais dos serviços públicos, etc.); iii) determinantes sócio-históricos,
político-econômicos e culturais no processo educacional (LOURENÇO FILHO,
1964; VEXLIARD, 1970).
A EC pode se desenvolver como parte do planejamento e da reforma de
políticas públicas, assim como, se caracterizar como pesquisa acadêmica. As
pesquisas de EC em políticas públicas visam estabelecer um complexo de
categorias e critérios para fundamentar em princípios, dados reais e descritivos
com objetivo de estabelecer uma pedagogia para o bem-estar, segurança e
desenvolvimento geral da humanidade. As pesquisas de EC realizadas nas
universidades buscam estudar a educação como amplo processo ligado às
investigações sociais da História e da Política, elas podem se desenvolver como
um estudo empírico admitindo a educação como processo social, suscetível de
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análise dos elementos que determinam as instituições educativas, sua evolução
e transformação (LOURENÇO FILHO, 1964).
A morfologia do sistema nacional de ensino oferece uma visão da oferta
dos serviços escolares e suas funções sociais, permeados por forças políticas
que podem ser identificadas, descritas e analisadas em seus nexos de
dependência, caracterizando-as, portanto, como uma estrutura orgânica
(LOURENÇO FILHO, 1964). O sistema nacional de ensino (SNE) pode se
estruturar de forma centralizada com a característica de tomada de decisão
unilateral, ou descentralizada como forma de dividir responsabilidades e
decisões com as instituições políticas e sociais envolvidas. O SNE pode ser
classificado conforme sua organização geral do ensino formal em unitária,
bifurcada e polifurcada. O SNE unitário oferece uma única escala ascendente de
estudo aberta a todos. O SNE bifurcado estrutura os cursos com separado
processo de acesso, que pode ser a partir da escola primária, nos seus últimos
anos ou a partir do ensino médio, cada acesso leva aos estudos superiores com
exclusividade. A organização bifurcada supõe uma separação de clientela,
fundada por critérios de raça, religião, partido político ou econômico. O SNE
polifurcado admite várias estruturas de ensino, podendo adotar modelos de
escolas complementares populares ligadas às escolas profissionais e de
formação técnica mais elevada, escolas de formação secundária geral ou
acadêmica que levam à universidade (LOURENÇO FILHO, 1964).
A pesquisa de EC organiza-se em descrição da estrutura e do plano
formais de ensino, compreendendo a estrutura formal em seus aspectos de
funcionamento, instalações próprias, professores e alunos, administradores,
serviços auxiliares, instituições complementares, ou seja, situações e fatos
concretos das escolas. O plano formal corresponde às grandes linhas da
estrutura do ensino e aos moldes de sua administração, trabalhando com
documentos da legislação educacional e da legislação geral de cada país, sua
carta política, certos códigos, leis gerais dos serviços públicos.
A EC pode se desenvolver como um estudo de área e um estudo
comparativo de dois ou mais países ou regiões. Os estudos de área são
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considerados como uma fase preliminar à comparação, o pesquisador descreve
a estrutura e o plano formais do sistema de ensino, sendo recomendado
conhecimento da língua da área em estudo, residência no exterior e vigilância
incessante do pesquisador sobre os preconceitos culturais e pessoais. O
pesquisador deve conhecer as práticas educacionais das nações estudadas
para alcançar a necessária profundidade de percepção e estabelecer um
conjunto de generalizações sobre os sistemas de educação. No trabalho de área
deve-se coletar e selecionar dados de pesquisa, registrar as impressões visuais
e ter sensibilidade para trabalhar com a natureza das diferentes culturas. É
recomendável manter estreito envolvimento pessoal, realizar entrevistas com
educadores, acessar a mídia local (jornais, TV, filmes, livros), como meios
importantes para avivar a percepção da cultura estudada (BEREDAY, 1972).
Os estudos comparativos são estruturados em justaposição dos dados de
dois ou mais países ou regiões com objetivo de estabelecer um tertium
comparationis (BEREDAY, 1972), ou seja, uma terceira dimensão fornecendo
informações

dinâmicas

e

comparativas

sobre

determinado

assunto,

proporcionando uma visão pluridimensional e tornando a abordagem mais
enriquecida do que as resultantes de uma leitura da mesma problemática numa
só perspectiva (FERREIRA, 2008).
São fontes de pesquisa da EC: manuais, livros e artigos científicos,
anuários, periódicos, publicações seriais, centros de referência, livros de
educação comparada e internacional, arquivos audiovisuais (BEREDAY, 1972),
internet, redes sociais, blogs.

2.2 Fases históricas da Educação Comparada
O estudo de SNE teve seu início na Europa do final do século XVIII e início
do XIX, período histórico marcado por revoluções, guerras e forte senso
nacionalista. Nesse período, a

Revolução Industrial e o capitalismo

impulsionaram a expansão comercial; as ideias do Iluminismo ressaltavam a
racionalidade em detrimento do misticismo, conduzindo avanços científicos e
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tecnológicos; a Revolução Francesa (1779) marcou o fim do Regime Absolutista
e proclamou a República como forma de governo.
As guerras napoleônicas (1803 – 1815) impactaram o cenário geopolítico
europeu repercutindo na América Latina. Na Espanha, o rei abdicou ao trono
(1808) refletindo no desmantelamento do poder espanhol na América Latina com
sucessivas guerras de Independência nos vice-reinados espanhóis, dando
origem as repúblicas latino-americanas: Venezuela (1811), Colômbia (1811),
Equador (1811), Paraguai (1813), Uruguai (1815), Argentina (1816), Chile
(1818), México (1821), Peru (1821), Bolívia (1825). Em Portugal, as guerras
napoleônicas geraram a fuga da coroa portuguesa para sua colônia Brasil,
resultando uma série de consequências com a transferência da corte portuguesa
(1808), a Proclamação da Independência do Brasil (1822) com a implantação do
regime monárquico e a Declaração da República do Brasil (1889).
A EC nasce nesse contexto histórico marcado pelo forte sentimento
nacionalista, inspirando as nações constituírem uma unidade coesa de origem e
desenvolvimento cultural (a mesma língua, similaridade de costumes,
comunidade de interesses, ideais e aspirações). A escola estruturada em séries
e volta para a formação das crianças surge nessa época (LOURENÇO FILHO,
1964).
A moderna educação escolar começou no final do século XVIII e início do
XIX, quando as nações, sobretudo europeias começaram a ter condições
financeiras e administrativas para investir na educação (LOURENÇO FILHO,
1964). Aristóteles defendia que a permanência das constituições está
relacionada a adaptação da educação às formas de governo, portanto, as
melhores leis serão atuantes se a juventude for treinada pelo hábito e for
educada no espírito da constituição existente (LOURENÇO FILHO, 1964). Desta
forma, a educação formal veio a ser promulgada pela necessidade de serviços
educativos dispensados a toda população de uma nação, atendendo aos
anseios da organização política e econômica do sistema capitalista em franca
expansão. Essa perspectiva era defendida por Ratke, Comenius, Rousseau e
René Chalotais (LOURENÇO FILHO, 1964).
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A Educação Comparada teve três grandes fases como disciplina e método:
Primeira Fase – dos empréstimos: período pós-guerras napoleônicas
(1803 - 1815), essa fase é marcada pelo conceito de empréstimos dos sistemas
nacionais de ensino, isto é, reaplicar propostas exitosas internacionais em solo
nacional. Nessa fase, os trabalhos realizados davam importância a catalogação
de dados educacionais de forma puramente descritiva, acreditava-se que as
comparações das informações reunidas possibilitariam a transplantação das
melhores práticas de um país para outro.
A primeira obra científica de EC foi “Ensaio de um trabalho sobre a
educação comparada”, de Marc-Antoine Jullien de Paris, publicada em 1817.
Jullien tinha ideais nacionalistas e defendia a articulação das diferenças
regionais através do ensino dos jovens (BEREDAY, 1972).
O interesse pelas sociedades estrangeiras e sua educação se avivou após
a Exposição Internacional de Viena (Áustria), realizada em 1873 e da Mostra na
cidade de Filadélfia (EUA). Nesses dois eventos internacionais Ferdinand
Buisson apresentou extenso relatório sobre o ensino de inúmeros países da
Europa, América e Ásia. (LOURENÇO FILHO, 1964).
No final do século XIX, órgãos técnicos de educação dos EUA e de alguns
países europeus passaram a divulgar informes descritivos sobre o ensino em
nações estrangeiras para o conhecimento de seus professores. As publicações
apresentavam as feições externas dos sistemas de ensino, enumerando os tipos
de escolas e transcritos de importantes documentos da legislação escolar. Os
trabalhos respondiam a soluções de ordem jurídico-administrativas referentes ao
ensino, a obrigatoriedade escolar, os recursos para a educação, os direitos e
deveres dos professores, assim como, levantamento geral dos contextos
escolares, sua caracterização e classificação. Nessa primeira fase, eram
realizados levantamentos da história do ensino conforme tipos e formas de
organização escolar mais frequentes, suas modalidades convergentes e
divergentes, buscando explicar as condições que teriam determinado o
aparecimento e orientado a evolução do ensino (LOURENÇO FILHO, 1964).
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Outro pioneiro na EC foi Michael Sadler exercendo influência significativa
na primeira e na segunda fase da EC. Sadler defendia a ideia de que cada
sistema de ensino está intimamente ligado a sociedade que o sustenta. Em 1893,
Sadler propôs, com alguns membros da Universidade de Oxford, uma
conferência para debater o futuro da educação secundária na Inglaterra, em sua
concepção era preciso reverter a inadequação da formação comercial e
industrial do Reino Unido, reconhecendo os progressos tecnológicos da
Alemanha e os estudos sobre educação comparada dos Estados Unidos
(BEREDAY, 1972).
A realização dessa pioneira conferência congregou representantes de
escolas privadas, universidades, centros de beneficência, juntas escolares e
sindicatos de professores resultando em uma comissão de investigação, que
encaminhou questionários aos países da Europa, do Império Britânico da época
e aos Estados Unidos perguntando sobre os principais problemas da educação
secundária como ponte entre a educação primária e a superior. Essa iniciativa
resultou em um compilado de informações e estabeleceu múltiplas relações
pessoais com educadores estrangeiros que colaborariam na fase seguinte da
carreira de Sadler (BEREDAY, 1972).
Sadler e W.T. Harris, da Oficina de Educação dos Estados Unidos,
fundaram a Oficina de Investigações e Informações Especiais. Sadler foi diretor
durante oito anos (1895 – 1903), promoveu estudos sobre a situação da
educação no período de transição do século XIX para o XX de vários países
europeus, do Império Britânico e dos Estados Unidos, que resultaram em onze
imensos volumes de informações sobre a educação4. Depois Sadler foi professor
da Universidade de Manchester, vice-reitor da Universidade de Leeds – West
Yorkshire (1911 – 1923) e diretor da University College de Oxford (1923 – 1934)
(HIGGINSON, 1994).

4

Esses volumes podem ser analisados por historiadores, sociólogos, especialistas em educação
comparada que desejam conhecer a origem e as causas dos problemas contemporâneos do
mundo (HIGGINSON, 1994).
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No Brasil, a EC teve expressões em 1870 a 1896, com Joaquim Teixeira
Macedo, Manoel P. Frazão, Amélia Fernandes da Costa, Leopoldina Tavares
Porto-Carrero que coletaram dados sobre sistemas de ensino de diferentes
países. Rui Barbosa também enveredou na EC entre os anos de 1882 e 1883,
como relator da Comissão de Instrução Pública, publicando maior ensaio sobre
matéria de ensino na época. Em 1913, V. Vivaldo Coaraci escreveu a respeito
do ensino técnico dos Estados Unidos e, em 1917, Basílio de Magalhães
escreveu sobre processos para a educação de deficientes mentais5 de vários
países da América Latina (LOURENÇO FILHO, 1964).
Segunda Fase – da predição: a EC tomou novo e crescente impulso a
partir de 1919 após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918), com os
trabalhos de Kandel, Hessen, N. Hans, F. Schneider (VEXLIARD, 1970). A
segunda fase foi mais ponderada ao tentar transplantar programas de ensino de
um país para o outro. Ela foi marcada pelos avanços de sistemas nacionais de
ensino e da Educação Internacional, diversos projetos de reforma educacional
recorreram às lições da EC, visando predizer o sucesso provável de um projeto
educacional internacional. Os estudos eram feitos com observações dos
precedentes nacionais e de experiências semelhantes em outros países, dando
atenção às causas sociais que atuavam no cenário pedagógico, passando pelo
tratamento especulativo das forças responsáveis pelas práticas educacionais,
portanto, visando prever o que era provável acontecer se adotasse determinadas
estratégias de ensino (BEREDAY, 1972).
Na 2ª fase da EC foram desenvolvidas três escolas de educação
comparada, que trabalharam no plano filosófico, idealista e sociológico. A escola
filosófica de Kandel buscou compreender o sentido mais profundo dos sistemas
nacionais de ensino com base em aplicações concretas das diversas filosofias
da educação, submetendo os sistemas de ensino a um novo julgamento e
contribuindo para reconhecer as importantes influências do contexto social,

5

Expressão utilizada na época era “retardado mental”.
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político, econômico e cultural da educação. Kandel defendia que a principal
intenção da EC é estudar problemas pedagógicos comuns de vários povos,
analisar as causas de sua origem e direção, verificando suas razões mais
profundas que determinam as características da educação nas diferentes partes
do mundo. Kandel afirmava que os sistemas de ensino de grupos nacionais ou
culturais refletem os ideais, esperanças e aspirações de grupos, dispostos nas
minúcias administrativas e organizacionais, nas construções escolares, na
composição de cursos e programas, nos métodos didáticos, nos compêndios e
nos salários de professores. (KANDEL, 1933 apud LOURENÇO FILHO, 1964)6.
A escola idealista de Hans defendia a EC como História Comparada da
Educação, portanto, devia estudar cada sistema de ensino separadamente e
encontrar uma nação ideal. Os estudos analisavam raça, linguagem, ambiente
social e físico, herança cultural, religiosa e histórica (PÉREZ-CORTÉS, 2002). A
escola sociológica de Lauwerys pregava o reconhecimento expresso de fatores
da natureza social e histórica, defendendo que um sistema de ensino atende às
realidades sociais existentes e procura adaptar-se às condições objetivas que
enfrenta (LOURENÇO FILHO, 1964).
Em 1924, a Liga das Nações criou a Comissão Internacional de
Cooperação Intelectual, o primeiro trabalho de estadistas e intelectuais foi
procurar estabelecer uma cooperação intelectual entre os povos para uma paz
duradoura. Em 1925, surgem dois importantes centros de EC em Genebra
(Suíça): o Instituto Universitário das Ciências de Educação e a Oficina
Internacional de Educação. As duas instituições de interesse público passaram
a cooperar internacionalmente e a subsidiar a organização com o objetivo de
servir como centro de informações sobre aspectos políticos internos, religiosos
e filosóficos de cada nação, organizar documentos relativos à educação pública

6

Isaac Leon KANDEL, Comparative Education, Houghton Mifflin, Boston 1933; Comparative
Education, In “Review of education research”, out. 1936, e Comparative Education, In.
“Encyclopedia of Modern Education”, New York, 1943.
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e promover conferências anuais sobre ensino público (ROSSELLO apud
LOURENÇO FILHO, 1964).
Em 1931, no congresso de Denver (EUA), a Federação Mundial de
Associações de Educação manifestou o desejo de todas as universidades norteamericanas incluíssem em seus cursos de pedagogia elementos da Educação
Comparada. Nesse mesmo período, foram desenvolvidos estudos de educação
comparada na Inglaterra, no Instituto de Educação da Universidade de Londres,
tendo os pesquisadores destacados Nicholas Hans e Joseph Lauwerys. Na
Alemanha foram organizados o Museu Escolar Internacional e a Revista
Internacional da Educação, que teve suas publicações interrompidas durante a
Segunda Guerra Mundial e retomadas posteriormente pela UNESCO. São
representantes alemães: Ernst Kriek e A. Fischer que lançaram a EC com
sentido de ciência geral da educação, tal como pretendia Marc-Antoine Jullien
(LOURENÇO FILHO, 1964). A Conferência de Ministros da Educação, realizada
em Londres (1942), acordou a conveniência de um plano de conjunto em matéria
de cooperação intelectual e estudos de interesse prático (LOURENÇO FILHO,
1964).
No Brasil, a EC teve expressão com Fernando de Azevedo (1926)
desenvolvendo estudos sobre tendências renovadoras do ensino no estrangeiro.
Em 1928, Anísio Teixeira editou “Aspectos americanos de Educação”. Em 1929,
Gustavo Lessa fez apreciações sobre a escola ativa dos Estados Unidos. Em
1934, Isaias Alves realizou observações sobre a educação norte-americana
(LOURENÇO FILHO, 1964).
Em 1932, Anísio Teixeira criou o primeiro curso sistemático de Educação
Comparada no Brasil. No Instituto de Educação de São Paulo surge um curso
de EC, regido por Milton da Silva Rodrigues. Em 1938 é realizado o primeiro
ensaio de exposição geral sobre a EC, apresentando as bases e os fins da
educação na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos (LOURENÇO
FILHO, 1964).
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Em 1937, foi criado o Instituto Nacional de Pedagogia, passando a se
chamar, com o Decreto-Lei n° 580/1938, de Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (Inep), sendo nomeado para o cargo de diretor-geral o professor
Lourenço Filho (INEP, s/d). Entre as funções do Inep estavam: organizar a
documentação relativa à história e ao estudo atual das doutrinas e técnicas
pedagógicas e das diferentes espécies de instituições educativas; manter
intercâmbio, em matéria de pedagogia, com instituições educacionais do País e
do estrangeiro; promover inquéritos e pesquisas sobre todos os problemas
atinentes à organização do ensino e sobre os vários métodos e processos
pedagógicos; prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e
particulares de educação, ministrando-lhes esclarecimentos e soluções sobre
problemas pedagógicos e divulgar os conhecimentos relativos à teoria e à prática
pedagógicas; cooperar com o Departamento Administrativo do Serviço Público,
por meio de estudos ou quaisquer providências executivas, nos trabalhos de
seleção, aperfeiçoamento, especialização e readaptação do funcionalismo
público da União (BRASIL, 1938).
O estabelecimento da Faculdade Nacional de Filosofia7 na Universidade
do Brasil, em 1939, favoreceu constituir um padrão federal de estudos superiores
de pedagogia, promulgando a disciplina de EC como disciplina necessária para
a formação de professores do ensino secundário e administradores escolares. A
disciplina foi ministrada por Antônio de Carneiro Leão, colaborador do Anuário
do International Institute of Teachers College, da Columbia University e autor de
vários ensaios sobre a educação em diversos países estrangeiros. (LOURENÇO
FILHO, 1964).
Em 1944, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) lançou a
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos como um periódico quadrimestral,
com publicação de artigos inéditos, relacionados às pesquisas na área de

7 Fundada

pelo presidente Getúlio Vargas. A Universidade do Brasil foi extinta no governo militar
e integrada a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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educação, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento educacional,
que possam oferecer subsídios às decisões políticas na área (RBEP, 2016).
Terceira Fase - analítica: teve impulso após a Segunda Guerra Mundial
(1939 – 1945). Essa fase tem suas raízes nos ensinamentos dos políticos da
primeira metade do século, mas antes de fazer a predição e o eventual
empréstimo dos sistemas nacionais de ensino, eram realizados estudos
sistemáticos para exibir o conjunto de práticas nacionais de educação. A EC era
vista como meio de criar uma unidade de mundo, com obrigação de dedicar suas
energias para aumentar as relações fraternais entre as nações por meio da
educação - essa concepção foi bastante criticada na época.
Os estudos da EC na terceira fase se concentraram em aspectos
psicológicos e sociais dos contatos entre os povos, especialmente o intercâmbio
de estudantes e o trabalho educativo de organizações internacionais, com a
obrigação de desenvolver estudos cada vez mais analíticos para melhorar o
entendimento sobre o contexto internacional. A análise dos sistemas nacionais
de ensino tinha por objetivo desenvolver teorias e métodos educacionais e
formular etapas de processos de implementação de políticas e mecanismos
comparativos para facilitar o alargamento de visão sobre a educação
(BEREDAY, 1972).
A 3ª fase foi contemporânea das profundas transformações políticas
geradas pela Segunda Guerra Mundial, a extinção da Liga das Nações e a
origem, em 1945, da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelecendo
órgãos especializados para o estudo de importantes problemas sociais e de
interesse na manutenção da segurança internacional.
Em 1946, foi constituída a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com propósito de desenvolver
estudo de educação comparada e promover ação política internacional através
da educação, da ciência e da cultura. A UNESCO é um centro informativo e de
análise, realiza pesquisas sobre as condições políticas, econômicas, elementos
instrumentais ou técnicos, considerando ambiente geográfico e contextos
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sociais, históricos, culturais e morais internos de cada país. A UNESCO mantém
um centro de informações e de estudos comparados, desenvolve conferências
sobre problemas gerais, conferência internacional de instrução pública,
seminários para estudo de problemas regionais, publicações periódicas e grande
obra de conjunto. A Oficina Internacional de Educação da Suíça passou a ser
um órgão associado de informação e pesquisas especiais da UNESCO
(LOURENÇO FILHO, 1964).
Na década de 1950, o projeto da UNESCO para a América Latina era
expansão e promoção das ciências sociais. As resoluções de conferências
internacionais e regionais recomendavam construir faculdades, centros e
instituições. A Resolução de Conferência Regional de Ciências Sociais para a
América Central e Antilhas, aprovada em 1954, na cidade de São José (Costa
Rica), foi o primeiro avanço da UNESCO com propósito de promoção de ciências
sociais na América (GRISENDI, 2014). Em março de 1956, na Conferência
Regional sobre Ensino Universitário das Ciências Sociais, realizada no Rio de
Janeiro, foi recomendada a criação da Faculdade Latino-americana de Ciências
Sociais - FLACSO (FLACSO-CHILE, 2016).
A resolução da IX Reunião da Conferência Geral da UNESCO, celebrada
em Nova Delhi (Índia), dezembro de 1956, orientou sobre a importância da
compreensão entre os povos como condição necessária para a colaboração
mútua e pacífica. As relações internacionais devem fundamentar-se em um
conhecimento e apreciação profunda das culturas, considerando a urgência de
avaliação mútua dos respectivos valores entre os povos e as nações. A
resolução propôs investir esforços para a realização de trabalhos de
especialistas, melhorar a educação escolar, multiplicar os contatos e os
intercâmbios pessoais, utilizar os meios de informação mais eficazes, obter
ajuda nas organizações dedicadas à juventude, facilitar as traduções de obras
literárias e difusão das artes plásticas e da música.
Os resultados práticos da resolução da UNESCO visavam permitir maior
e melhor conhecimento entre as culturas humanas, através da adoção de
medidas como a criação de centros regionais de documentação, intercâmbios
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entre museus, exposições e traduções de obras representativas, emissões de
propagandas por rádio, televisão e cinema, publicação de numerosos artigos em
jornais e revistas, criação de bolsas de viagem, de estudo e investigação
(UNESCO, 1957).
A resolução da IX Conferência da UNESCO endossou as orientações de
criar a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) em Santiago
(Chile) e conclamou a construção do Centro Latino Americano de pesquisas em
Ciências Sociais (CLAPCS) no Rio de Janeiro (Brasil). A FLACSO foi criada por
Estados latino-americanos, é especializada em formar pesquisadores e
professores. O CLAPCS foi um centro dedicado à pesquisa social comparada e
sociologia do desenvolvimento, foi fechado nos fins de 1970 (GRISENDI, 2014).
A FLACSO e o CLAPSCS foram integralmente financiados pela UNESCO no
período de 1957 a 1968, depois a FLACSO se manteve como um organismo
intergovernamental e o CLAPSCS adotou caráter de instituição nacional com
vocação internacional até o seu fechamento (FLACSO-BRASIL, 2016).
No Brasil, esse quadro de orientações da UNESCO, exerceu o Inep
importante papel na educação brasileira, sendo considerado referência até os
dias atuais. De 1970 a 1990, o Inep sofreu várias transformações; em 1972, foi
transformado em órgão autônomo passando a chamar Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, nesse período o Inep realizou levantamento
da situação educacional brasileira, subsidiou a reforma do ensino que estava em
andamento e colaborou com a implantação de cursos de pós-graduação no país.
Em 1985, o Inep retirou-se do fomento à pesquisa e retomou sua função básica
de suporte e assessoramento aos centros decisórios do Ministério da Educação
(INEP, 2016).
Na década de 1990, o Inep passou por significativas mudanças no
governo Collor (1990 – 1992) e quase foi extinto, necessitou passar por uma
reestruturação redefinindo sua missão com dois objetivos centrais: i) orientação
das políticas de apoio a pesquisas educacionais, buscando melhorar o
desempenho no suporte de tomada de decisões em políticas educacionais; ii)
reforçar

o

processo

de

disseminação

de

informações

educacionais,
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incorporando novas estratégias de modalidades de produção e difusão de
conhecimentos e informações. No início dos anos 90, o Inep também exerceu
papel de financiador de trabalhos acadêmicos voltados para a educação. Em
meados de 1990, passou por um processo de reestruturação, com
reorganização do setor responsável pelos levantamentos estatísticos com o
objetivo de orientar a formulação de políticas do Ministério da Educação. Em
1996, o Serviço de Estatística da Educação e Cultura (Seec) foi integrado à
Secretaria de Avaliação e Informação Educacional (Sediae) do Ministério da
Educação, e incorporado em 1997 ao Inep, que passou a ser uma autarquia e
único órgão encarregado pelas avaliações, pesquisas e levantamentos
estatísticos educacionais no âmbito do governo federal (INEP, 2016).
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CAPÍTULO III: MARCOS TEÓRICOS
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CAPÍTULO III – MARCOS TEÓRICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.1 - Breve contexto histórico sobre nutrição e fome
Ao longo da história da humanidade, a alimentação sempre foi uma
preocupação afetando significativamente a organização humana em suas
múltiplas dimensões socioculturais, políticas, econômicas. Nos últimos 400 anos,
e mais intensamente nos últimos 100 anos, a alimentação e a agricultura
passaram a ser organizadas em escala mundial (FRIEDMANN, 1993 apud
TRICHES, 2010), estabelecendo relações sistêmicas com os fenômenos
econômicos, sociais e políticos em nível global (FRIEDMANN & MCMICHAEL,
1989 apud TRICHES, 2010).
No século XX, a alimentação e a agricultura tomaram novas proporções e
estratégias político-econômicas e sociais, sendo influenciadas pelos períodos de
grande instabilidade, como as duas grandes Guerras Mundiais e a Grande
Depressão de 1929, elas mobilizaram representantes políticos, pesquisadores,
organismos internacionais a buscar medidas para regulamentar a produção de
alimentos envolvendo aspectos como salubridade, controle de ativos,
conservantes, corantes e garantir a qualidade dos alimentos e a saúde pública
(BERNABEU-MESTRE & BARONA, 2011).
A constituição da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO/ONU), em 1946, foi um marco na discussão internacional
sobre alimentação associada as áreas de tecnologias de produção de alimentos,
educação alimentar e nutricional, programas aplicados no tempo de guerra,
organizações nacionais dedicadas à nutrição dos trabalhadores, entre outros
assuntos. Na década de 1940, a FAO recomendava programas de alimentação
escolar para melhorar o estado nutricional das crianças, educar seus hábitos
alimentares, influenciar a dieta doméstica, complementar a nutrição dos
escolares com alimentos enriquecidos com vitaminas, minerais e outros
nutrientes. O leite teve um papel preponderante nessa perspectiva de
alimentação escolar (BERNABEU-MESTRE & BARONA, 2011).
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Depois da 2ª Guerra Mundial, os EUA consolidaram sua hegemonia no
cenário mundial, juntamente com outros países do Norte, com poder para
controlar, padronizar e adotar políticas protecionistas para seus produtores
agrícolas e corporações transnacionais (FRIEDMANN & MACMICHAEL, 1989
apud TRICHES, 2010). Nesse período, os EUA implantaram em âmbito
internacional, o regime alimentar “fordista” adotando tecnologias para garantir o
crescimento exponencial da produção de alimentos baratos destinados para
alimentar a força de trabalhadores urbanos industriais, engendrando um
mercado massificado de alimentos, altamente regulado e mantido pelo Estado.
A crescente industrialização de alimentos como leite, chocolate, óleo, açúcar e
alimentos industrializados em geral, ganhou novas dimensões econômicas de
produção e fornecimento de alimentos (BERNABEU-MESTRE & BARONA,
2011). Esse contexto favorável de produção de alimentos industrializados gerou
excedentes nos EUA, que foram escoados para outros países por intermédio de
serviços assistenciais de alimentos. No Brasil, esses produtos foram distribuídos
nos programas de alimentação escolar (Friedman, 2000 apud TRICHES, 2010).
A partir de meados do século XX, os modelos de organização, produção
e consumo de alimentos do Primeiro Mundo foram disseminados, em outras
regiões do planeta como consequência da expansão do comércio e da
industrialização capitalista, revolucionando a organização social com elevada
migração da população rural para as regiões urbanas, inserção das mulheres no
mercado de trabalho, valorização do urbano em detrimento do rural. Essa
realidade resultou em círculo vicioso de demanda e produção de alimentos com
maior produção de cereais, grãos e carnes, expansão de supermercados em
detrimento dos mercados tradicionais, contribuindo para facilitar a falta de tempo
e de hábito no preparo das refeições de maneira tradicional incorporando a
preferência de alimentos pré-cozidos, fast foods e lanches ricos em calorias,
açucarados, salgados, gorduras saturas e colesterol (MORATOYA et al., 2013).
Esse estilo de vida se propagou em nível mundial gerando um quadro de
desnutrição aguda ou crônica por falta de nutrientes, ao mesmo tempo, que
pessoas vivem em situação de insegurança alimentar chegando a passar fome.
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A urgência de medidas corretivas para reverter essa situação é inegável,
entre as estratégias que podem ser adotadas para educar o consumidor e
fortalecer demandas por alimentação saudável, estão os programas de
alimentação escolar e o fortalecimento da agricultura familiar.

3.2 Alimentação escolar: educação, promoção de saúde e agricultura
familiar
As políticas públicas de alimentação escolar (PAE) desenvolvidas na
América Latina e no Caribe (ALC) são consideradas importantes políticas sociais
e se mostram de grande amplitude em virtude de seus objetivos, esforços e
recursos no cumprimento dos direitos à educação, à alimentação, à saúde dos
escolares, sobretudo no atendimento a estudantes em situação de maior
vulnerabilidade socioeconômica (MONTENEGRO, 2012). Em linhas gerais, as
PAE se caracterizam por assistência financeira complementar na educação, têm
por objetivo garantir pelo menos o mínimo das necessidades nutricionais dos
estudantes beneficiados, assegurando às crianças, em idade escolar, suporte
alimentar para o desenvolvimento físico e cognitivo (WFP, 2013). As PAE podem
ter caráter universal atendendo todos os estudantes ou caráter focalizado
atendendo estudantes em condições específicas, geralmente em situação de
vulnerabilidade. As PAE podem também contribuir no orçamento familiar,
quando são ofertadas de três a cinco refeições por dia ao escolar (TEO &
TRICHES, 2016).
A história de políticas públicas de alimentação escolar revela sua
contribuição na garantia de direitos sociais, constituindo-se em ação de proteção
e prevenção social para a infância e a adolescência contra o risco de evasão
escolar, déficit na aprendizagem e rendimento escolar, agravamento de
deficiências nutricionais, especialmente de micronutrientes (BELIK & SOUZA,
2009). Vale ressaltar que a alimentação escolar não tem o papel de combater
diretamente a desnutrição, mas ser um suplemento educacional para
proporcionar conforto e bem-estar ao aprendiz, prevenindo a dispersão na aula
por consequência da fome (COSTA et al., 2001)
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A compra de produtos de pequenos produtores rurais para a alimentação
escolar é considerada uma ação estratégica para aumentar a oferta e o consumo
de alimentos in natura e pouco processados, colaborando na constituição de
hábitos alimentares saudáveis, no fortalecimento e relevância do mercado
interno no esteio do crescimento econômico e redistribuição de renda. Essa
forma de política social-desenvolvimentista se sintetiza na ampliação e
generalização do consumo de massa, interligada à criação suficiente de
empregos, disponibilidade de recursos fiscais e atenuação da restrição externa
(BIESLCHOWSKY apud Carneiro, 2012). Nesse sentido, existe um movimento
internacional para integrar a PAE a agricultura familiar por supostamente trazer
benefícios para a economia local, fortalecer a agricultura dos pequenos
produtores rurais e significativo aporte na preservação do meio ambiente,
sobretudo se a produção for agroecologia (WEIS, CHAIM & BELIK, 2004).
No quadro de saúde dos escolares, as PAE podem ganhar importância
nos dias atuais colaborando para uma educação alimentar e nutricional, em
contrapartida às rápidas mudanças nos padrões alimentares e seus impactos na
saúde em nível mundial e, em particular, nos países economicamente
emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in
natura ou minimamente processados (arroz, feijão, legumes, verduras e frutas)
pelo consumo de refeições de produtos industrializados prontos para o consumo.
Esse contexto de mudanças de hábitos alimentares nas últimas décadas
repercute com o aumento crescente de doenças crônicas relacionadas ao
consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na
alimentação, provocando: desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão,
doenças do coração e certos tipos de câncer em pessoas cada vez mais jovens,
atingindo adolescentes e crianças (BRASIL, Ministério da Saúde, 2014).
Segundo a pesquisa mundial de Saúde Escolar realizada em 2012, 34,5%
dos adolescentes de 13 a 15 anos apresentavam sobrepeso, uma tendência
crescente e fator determinante de doenças crônicas ao longo da vida. O
sobrepeso geralmente está associado a dietas de baixa qualidade, prevalecendo
o déficit de alimentos ricos em nutrientes essenciais, essa condição afeta cerca
de 22,4% das crianças pobres, comprometendo em diferentes graus o
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desempenho cognitivo dos estudantes (Rougier & Tuñón, 2015). Na contramão,
a fome e a subnutrição podem comprometer o desenvolvimento humano, muitas
vezes, de forma irreversível, acarretando a vulnerabilidade crônica a
determinadas doenças, deficiência da capacidade intelectual e cognitiva, baixa
autoestima e violação da dignidade da pessoa humana (TEO & TRICHES, 2016).
As PAE dialogam com dois importantes direitos sociais8: o direito à
educação e o direito à alimentação, como direitos devem estar garantidos e
inscritos em lei de caráter nacional. O direito à educação visa garantir educação
básica gratuita a todos sem discriminação de classe social, sexo, raça, gênero,
religião. Hoje, praticamente, não existe país no mundo que não garanta, em seus
textos legais, o acesso de seus cidadãos à educação básica sendo considerado
indispensável para a democracia e direito de todo cidadão adulto ter sido
educado na infância (CURY, 2002). O direito à alimentação é um preceito básico,
toda pessoa deve ter a oportunidade de alimentar-se dignamente e de forma
suficiente cobrindo suas necessidades nutricionais. Este direito implica a
existência de múltiplos atores, isto é, os próprios titulares do direito, o Estado, os
que produzem e distribuem alimentos, os que estão envolvidos ou podem afetar
os meios para a aquisição de alimentos (COURTIS, 2009).
Diante desse panorama, compreendemos que a escola é um espaço de
formação e desenvolvimento humano para o exercício de cidadania e para o
trabalho, onde os alunos também compartem a mesa, educam seus gostos e
constroem seus hábitos alimentares (BRITOS et. al., 2016). As PAE têm o
potencial de contribuir para: i) atender direitos sociais, oferecendo uma rede de
proteção aos direitos da infância e da adolescência; ii) apoiar o desenvolvimento
infantil (físico e cognitivo); iii) fortalecer a economia local, sobretudo dos
pequenos produtores rurais (WFP, 2013); iv) promover a educação alimentar e
nutricional; v) promover reflexões sobre como atos e escolhas individuais influem
no coletivo em esfera local e global.

8

São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados.
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O direito à educação e o direito à alimentação estão presentes em
diversos documentos internacionais: Carta da Organização das Nações Unidas
(1945), Preâmbulo da Constituição das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO, 1945), Declaração dos Direitos Humanos (1948), Convenção
contra a discriminação no Ensino (1960), Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Convenção sobre os Direitos das
Crianças (1989), Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990),
Objetivos do Milênio (2000, 2015).

3.3 Internacionalização: educação e reformas latino-americanas
Nos últimos cinco séculos, a América Latina (AL) esteve envolta no
complexo processo de ocidentalização marcado, sobretudo pelas colonizações
portuguesa e espanhola, que impuseram seus costumes e instituições sociais,
em detrimento de tradições culturais dos povos originários. A América Latina
caracteriza-se por possuir uma história comum em termos de colonização,
entretanto, seus povos e nações se mantiveram distanciados e fragmentados,
buscando no ocidente um modelo de organização social e desenvolvimento, que
subsiste até os dias atuais (MEDEIROS, 2001).
Durante séculos, a educação latino-americana esteve sob domínio da
Igreja Católica, adotando uma política educacional elitista voltada para a
formação da classe dirigente e da Coroa, mantendo a grande maioria da
população analfabeta. A educação era estruturada em modelos trazidos de uma
Europa medieval, configurados no dogmatismo, reafirmação da autoridade,
revalorização da escolástica e na reação contra o pensamento crítico
(MEDEIROS, 2001).
Durante os séculos XVI e XVIII, a educação foi exercida pela ordem dos
jesuítas que desempenhou importante papel na formação cultural, na política e
na economia chegando a ser em algumas colônias mais respeitada que a própria
monarquia. Essa situação gerou muitos conflitos culminando na expulsão dos
jesuítas de toda a cristandade em 1773, por ordem do papa Clemente XIV
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(OLIVEIRA et al, 2013). Nesse período, os ideais iluministas e burgueses
começaram a contestar os preceitos religiosos vigentes, questionando os
eclesiásticos sobre a posse de terras e bens materiais, a jurisdição temporal
sobre os leigos, os cargos públicos e influências nas decisões do rei (OLIVEIRA
et al., 2013). Esses eventos minaram o comando da educação das mãos da
Igreja, passando a responsabilidade para o Estado que delegou a função de
educar para mestres e professores seculares (SECO & DO AMARAL, 2006).
A emergência de novas formas de socialização, no final do século XVIII e
início do XIX, colocou a educação em um patamar estratégico para atender aos
interesses da época, ou seja, implantar um sistema educativo adequado a nova
ordem política de Estado-nação e ao emergente capitalismo industrial europeu,
dando origem a escola como unidade de formação coesa e desenvolvimento
cultural (língua, costumes, interesses, ideais e aspirações) (CANDEIAS, 2005).
Durante o século XIX, a educação latino-americana foi influenciada por
políticas educacionais europeias, principalmente do sistema educativo francês,
com currículo baseado no ensino da língua oficial, da matemática e de algumas
noções básicas de ciências naturais, sociais e cidadania (BEECH, 2009). Na
segunda metade do século XIX, a proposta de universalização da educação
popular ganhou espaço nas discussões políticas em todo ocidente, buscando
viabilizar reformas no ensino e definir as finalidades da escola primária e sua
função política nas sociedades modernas, gerando discussões em decorrência
de diferentes interesses políticos, ideológicos, religiosos, sociais, econômicos e
culturais. Apesar das reformas educacionais receberem influências europeias, a
América Latina adequou sua educação para atender seu modelo político e
econômico alicerçado na exportação de minérios e produtos agrícolas e na
importação de produtos industriais europeus.
As reformas da escola primária brasileira foram realizadas no final do
século XIX com apoio e trabalho da Comissão de Instrução Pública, que elaborou
um estudo a partir de farto material bibliográfico indicado por Lourenço Filho,
contabilizando 365 citações estrangeiras (179 em francês, 129 em inglês, 26 em
português, 5 em alemão, 4 em italiano e 5 em espanhol), resultando em um
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parecer assinado por Rui Barbosa propondo um programa enciclopédico para
ampliar a cultura escolar do povo brasileiro e formar uma classe trabalhadora
atenta às exigências do desenvolvimento econômico e social do país, através da
adoção de um currículo escolar contendo aulas de educação física, música,
canto, desenho, língua materna, rudimentos das ciências físicas e naturais,
matemática, taquimetria, geografia, cosmografia, história, rudimentos da
economia política e cultura moral e cívica.
Na Europa, a escola tradicional e enciclopédica começou a ser criticada
no final do século XIX e surgiu um movimento de renovação da educação que
ficou conhecido como Escola Nova, cuja proposta era centrada na valorização
da infância, nos interesses espontâneos das crianças e no conceito de aprender
a aprender. Teve por precursores os suíços Rousseau e Pestalozzi e o alemão
Fröebel. Essas ideias ganharam dimensão mundial nas três primeiras décadas
do século XX, sobretudo entre a primeira e a segunda guerra mundial com os
teóricos e pedagogos Freinet (francês) Montessori (italiana), Decroly (belga),
Dewey (norte-americano), entre outros. O movimento da escola nova contou
com um plano de institucionalização e de difusão de seus ideais em nível
nacional e internacional, através de associações educacionais para a formação
docente e impressos informativos e didáticos (NARVÁEZ, 2006).
Nas décadas de 1950 a 1970, os países latino-americanos passaram pelo
processo de industrialização e diversificação da economia impactando a
educação.

Essa

nova

realidade

recebeu

orientações

de

organismos

internacionais para a implantação de modelo educacional desenvolvimentista,
tomando a educação um caráter de formação de capital humano para atender
as demandas dos setores produtivos, através da massificação da educação, da
educação técnica e profissionalizante, da erradicação do analfabetismo
(SAUTER, 1993).
Nas décadas de 1980 e 1990, novas reformas políticas foram realizadas
em decorrência da ordem mundial de desenvolvimento neoliberal, implantada
em escala planetária para atender as novas necessidades capitalistas
decorrentes da globalização e da era da informática, ou seja, de fenômenos
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assentados na liberalização financeira, na internacionalização da produção e na
circulação crescente da informação (CASTELLS, 1997 apud ANTUNES, 2004).
As reformas políticas neoliberais foram orientadas por agências
internacionais para reestruturar o setor produtivo, implementar mudanças
institucionais alterando a estrutura do Estado e efetuar mudanças nas relações
sociais. (ROSAR & KRAWCZYK, 2001). As reformas do Estado foram
consideradas necessárias no sentido de tirar a centralidade do Estado-nação na
regulação social e promover uma nova cadeia de relações sociais de poder, na
qual o Estado continuava sendo um ator importante, porém submetido as forças
do coletivo constituídas por diversificados e fragmentados interesses sociais,
culturais, étnicos, territoriais, de classe, de gênero, entre outros (CASTELLS,
1997 apud ANTUNES, 2004).
As

influências

internacionais

nas

políticas

latino-americanas

se

intensificaram nas décadas 1980 e 1990, configurando políticas nacionais cada
vez mais semelhantes no nível da retórica oficial (BEECH, 2009). Segundo Ball
(2004), essas reformas políticas almejaram criar um senso comum em
consonância com a política internacional de globalização, conciliando tendências
e pressões locais conforme características dos Estados, suas formas de
organização e expressão dos setores da sociedade, considerando as
predisposições dos regimes políticos nacionais para receberem orientações de
políticas internacionais ou manterem tradições e necessidades das políticas
locais, portanto, as reformas atentaram para as especificidades, resistências e
variações locais de consultores internacionais, atores e empresários políticos
para efetivar as reformas em esfera local (ROSAR & KRAWCZYK, 2001). As
reformas neoliberais repousaram na implementação de um conjunto de
tecnologias de políticas que produziram e promoveram novos valores, relações
e subjetividades, refletindo em um novo “pacto” entre o Estado e o capital, novas
relações sociais, novas práticas de trabalho e subjetividades de trabalhadores,
novas regulações entre Estado e organizações privadas (BALL, 2001).
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No caso dos países latino-americanos, tornou-se imperativo investir na
formação de recursos humanos de forma ampliada, atribuindo a educação a
capacidade de aumentar a produtividade em todos os setores (ROSAR &
KRAWCZYK, 2001). Desta forma, o campo da educação teve significativas
mudanças com políticas de reformas que propunham uma revisão completa dos
sistemas nacionais de ensino latino-americanos para adaptá-los às exigências
do século XXI. Em muitos casos, essas reformas resultaram em profundas
rupturas com as políticas educativas anteriores (BEECH, 2009) dando lugar a
princípios

semelhantes

de:

descentralização,

autonomia

escolar,

profissionalização docente, currículo baseado em competências (comunicação,
criatividade, flexibilidade, aprender a aprender, trabalho em equipe, resolução de
problemas), adequar os serviços educativos à demanda do mercado,
estabelecimento de sistemas centralizados de avaliação de rendimento (ROSAR
& KRAWCZYK, 2001; BEECH, 2009). Para atender aos novos anseios, vários
países latino-americanos sancionaram leis de reformas de educação e adotaram
sistemas centralizados de avaliação de ensino, conforme quadro abaixo:
País
Equador
Uruguai
Costa Rica
Chile
Chile
El Salvador
Brasil
Colômbia
República Dominicana
México
Paraguai
México
Argentina
Bolívia
Colômbia
Uruguai
Bolívia
Equador
Brasil

Lei
Ley de Educación
Ley de Educación
Programa de pruebas nacionales del
Ministerio de Educación Pública
Sistema de medición de cualidad de
educación
Ley Orgánica Constitucional de Ensino
Ley Educativa
Sistema Nacional de Avaliação Básica
Sistema de evaluación nacional
Plan Decenal de Educación
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Nueva Ley de Educación
Sistema Nacional de evaluación de calidad
Ley de Reforma Educativa
Ley General de Educación
Sistema nacional de evaluación
Ley de Reforma Educativa
Sistema de evaluación central
Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Ano
1983
1985
1986
1988
1990
1990
1990
1990
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1996

Quadro elaborado pela autora, com base na pesquisa realizada.
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Neste quadro de reformas neoliberais, o financiamento público passou por
duras restrições orçamentárias e vários governos tiveram dificuldades para
flexibilizar o funcionamento de seus aparelhos burocráticos, ajustar seu
funcionamento aos objetivos de qualidade propostos pelos organismos
internacionais e superar comportamentos arraigados, entretanto, vale lembrar
uma assertiva de Giddens que nesse processo de reformas, novas formas de
identidade e autoexpressão culturais locais foram geradas e conectadas ao
processo global (GIDDENS, 1996 apud BALL, 2001).
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CAPÍTULO IV: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL E NA ARGENTINA
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CAPÍTULO IV – BRASIL E ARGENTINA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DUAS
PERSPECTIVAS

As políticas de alimentação escolar (PAE) brasileira e argentina têm por
objetivo ofertar um suplemento alimentar aos estudantes do ensino obrigatório,
da pré-escola / educación inicial (4 – 5 anos), ensino fundamental / educación
primaria (6 – 14 anos) e ensino médio / educación secundaria (15 – 17 anos),
compreendendo o período de 14 anos (4 anos - 17 anos). As PAE contribuem
no cumprimento de direitos sociais da infância e da adolescência, oferecendo
uma rede de proteção aos direitos à educação e à alimentação, apoio ao
desenvolvimento infantil (físico e cognitivo), podendo colaborar com o
fortalecimento da economia local, sobretudo de pequenos produtores rurais,
quando são incluídos alimentos frescos na alimentação escolar e promover a
educação alimentar e nutricional dos estudantes com reflexões sobre a
importância da alimentação saudável e sustentável para a qualidade de vida e
como nossas escolhas alimentares influenciam no âmbito individual e coletivo,
em esfera local e global.
As PAE brasileira e argentina surgiram como complemento alimentar e
nutricional dos estudantes, buscando reverter o quadro de carência alimentar
(fome e desnutrição) e garantir o direito à educação. Na Argentina, a alimentação
escolar tem sua origem no fim do século XIX e início do XX, como proposta de
melhorar o estado de saúde e alimentação de estudantes, que apresentavam
baixo rendimento acadêmico e maior ausência escolar. Nesse período, um corpo
médico escolar associou a baixa assiduidade e rendimento dos estudantes com
a deficiência alimentar. Em 1906, surgiram as primeiras experiências de
distribuição de leite, através de campanha empreendida pelo Dr. Genaro Sixto,
culminando no início da assistência alimentar na Argentina, que se desenvolveu
principalmente no ambiente escolar. Essa iniciativa foi amparada com pesquisas
sobre o estado nutricional dos escolares, doenças originadas por carência
alimentar, quantidade e qualidade de alimentos necessários para alcançar um
adequado desenvolvimento dos estudantes (BRITOS et al, 2003). Em 1914, foi
48

incluído um orçamento anual para a alimentação escolar no Conselho Nacional
de Educação. Na década de 1920, um corpo médico escolar, dirigido por Dr.
Enrique Olivieri, realizou pesquisas para avaliar o estado nutricional dos
escolares portenhos, os resultados mostraram que 15% dos estudantes
apresentavam estado de insuficiência alimentar e 3% dos estudantes se
encontravam em estado de desnutrição. Essa realidade levou, em 1928, a
criação de seis restaurantes escolares com oferta de alimentos como leite, pão
e sopa aos estudantes. Em 1930, esse número ampliou para 46 restaurantes
escolares

(SORDINI,

2014;

OLIVERI,

1931

apud

BILLOROU,

2008;

CASANAVE, 1950 apud BILLOROU, 2008). Em 1932, foi sancionada a lei n°
11.597, que instituía fundos para a manutenção dos restaurantes escolares
dependentes do Conselho Nacional de Educação e do Instituto Nacional de
Nutrição. Em 1934, o comprovado estado de desnutrição dos escolares no
interior do país, levou a instituir a Junta Nacional de Ajuda à Criança (lei n°
11.838) com a função de prover às crianças em idade escolar alimentos e
roupas. Em 1938, a lei n° 12.558 de “Proteção às crianças em idade escolar”
determinou a instalação de restaurantes escolares em todo o país e instituiu a
Comissão de Ajuda ao Escolar que provia roupas, alimentos e medicamentos.
Em 1939, se constitui uma nova Comissão de Ajuda Escolar, criando 635
restaurantes escolares e registrando a inscrição de 2079 cooperadoras (BRITOS
et al, 2003).
No Brasil, a preocupação com a alimentação escolar teve início por volta
de 1930, com medidas intervencionistas e políticas de suplementação alimentar
materno-infantil ofertadas por estados e municípios brasileiros mais ricos, que
passaram a se responsabilizar pelo fornecimento de alimentos na rede de ensino
(CARVALHO

&

CASTRO,

s/d).

As

políticas

intervencionistas

foram

impulsionadas por um grupo de nutrólogos sociais, que tinha como membro o
Dr. Josué de Castro, destacada personalidade contra a fome e a desnutrição,
pioneiro na análise dos determinantes econômicos e sociais da fome no Brasil
(BOSQUILIA & PIPITONE, 2016). Esses estudos influenciaram as políticas
públicas de assistência alimentar aos mais pobres, que foram incorporadas pelo
presidente Getúlio Vargas como parte da política do “Estado Novo”, resultando
49

em 1938, na publicação do Decreto Lei n° 399, que instituía a criação do salário
mínimo com objetivo de permitir a todos os trabalhadores adultos satisfazerem
suas necessidades básicas de alimentação, habitação, vestuário, higiene e
transporte. Josué de Castro defendia que a fome é um fenômeno social e a falta
de renda é uma das mais sérias ameaças à capacidade das famílias em suprir
suas necessidades alimentares. Os estudos de Josué de Castro influenciaram a
opinião pública (nacional e internacional) em torno da precariedade alimentar e
seus impactos no desenvolvimento econômico nacional (SILVA, 2014).
Entre as décadas de 1940 e 1950, a alimentação escolar argentina tinha
um caráter de política pública de assistência social e de saúde pública. Em 1943,
a Comissão Nacional de Ajuda Escolar passou a ser uma instituição da Direção
Nacional de Saúde Pública e Assistência Social, e, em 1945, ela foi nomeada
como Direção de Ajuda Escolar e lotada na Direção Geral de Assistência Social
(BRITOS et al., 2003). Nesse mesmo ano, o decreto sobre Saúde Escolar
(decreto n° 12.558, de 23 de fevereiro de 1945) sancionou o sistema de ajuda,
proteção e cuidado da saúde física e moral das crianças em idade escolar
(BRITO et al., 2003; SAID, 2016), que aprovava o provimento de alimentos às
crianças em idade escolar, a instalação de restaurantes escolares, a
intensificação da prática de hortas escolares e orientava que a oferta de
alimentos escolares não isentava a obrigação dos pais alimentarem seus filhos
em casa. O decreto estipulava a inscrição dos estudantes beneficiados sob
responsabilidade do corpo docente de cada escola, assim como, a possibilidade
dos serviços serem prestados através de contratos com empresas privadas e a
viabilidade de consultar organismos especializados na área da alimentação e
nutrição (SAID, 2016). Em 1958, a lei de Ministérios determinou que a
assistência social ao escolar era de competência do Ministério de Educação e
Justiça, dispondo transferir ao Conselho Nacional de Educação os fundos da lei
n°12.558 (BRITOS et al., 2003).
No Brasil, a década de 1940 mostrava um país majoritariamente rural,
com apenas 31,24% da população em área urbana (IBGE, 2016). Esse contexto
era marcado pelo baixo grau de formalização do trabalho, o que restringia a lei
do salário mínimo aos trabalhadores urbanos registrados. O Dr. Josué de Castro
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denunciava a desigualdade social e o quadro de exclusão socioeconômica
marcados pelos grandes latifundiários, defendendo a reforma agrária para a
democratização da terra e o acesso de um número maior de famílias aos meios
naturais, justificando a necessidade dessa ação política para garantir a
soberania alimentar através da integração dos circuitos econômicos locais
(SILVA, 2014). Na década de 1950, a alimentação escolar passou a ser pensada
como uma política pública de forma singular. Em 1954, foi celebrado o Programa
de Nutrição do Brasil entre o governo brasileiro e Fundo Internacional de Socorro
à Infância das Nações Unidas (Fisi) com objetivos de melhorar as condições de
alimentação de mães e crianças das áreas rurais e das regiões com maior
vulnerabilidade socioeconômica, distribuindo leite em pó. Em 1955 foi
sancionada a Campanha de Merenda Escolar (CME), pelo decreto n° 37.106, de
31 de março de 1955, subordinada ao Ministério da Educação. A CME tinha por
objetivo reduzir a desnutrição no país, através da distribuição de alimentos (leite
em pó enriquecido com vitaminas A e D lipossolúveis) doados Fisi aos estados
mais pobres (CARVALHO & CASTRO, s/d). A CME tinha os objetivos de: i)
incentivar empreendimentos destinados a proporcionar ou facilitar a alimentação
escolar; ii) melhorar o valor nutritivo da merenda escolar; iii) baratear os produtos
destinados no preparo da merenda; iv) mediar convênios com entidades
internacionais, inclusive obter facilidades cambiais e transportes para sua
cessão a preços mais acessíveis (BRASIL, 1955). Com a intenção de ampliar a
abrangência do atendimento da alimentação escolar, foi publicado o Decreto n°
39.007, de 11 de abril de 1956, que instituía a Campanha Nacional de Merenda
Escolar (CNME), alterando o decreto anterior.
Na Argentina, a implementação do copo de leite em todas as escolas
dependentes da Direção Geral de Escolas foi promulgada em 1964 (SORDINI,
2014). A experiência do Programa de Ajuda Alimentar, em 1967, nas escolas de
Tucumán, com fundos do Ministério de Bem-estar Social, impulsionou em 1972
estender a experiência para outras províncias argentinas, de forma universal,
sob o nome Programa de Restaurantes Escolares (BRITOS et al., 2003).
No Brasil, a Campanha Nacional de Merenda Escolar (1956) foi alterada
pelo Decreto n° 56.886, de 20 de setembro de 1965, passando a se chamar
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Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE). Vale ressaltar que durante
o período de 1955 a 1970, a alimentação escolar brasileira se caracterizou por
receber gêneros alimentícios provenientes de acordos internacionais do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), este último financiava o
Programa Alimentos para a Paz e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da
Organização das Nações Unidas (ONU). Este período foi marcado por alimentos
formulados sem a preocupação com a adequação cultural e a aceitabilidade da
alimentação escolar, recebendo muitas críticas devido aos indícios que esses
programas com apoio internacional tinham como objetivo ampliar o mercado
internacional, padronizar hábitos e práticas alimentares de acordo com os
interesses de acumulação do capital. O exemplo mais elucidativo foi a introdução
de leite em pó desnatado em diversos países em desenvolvimento (TEO &
TRICHES, 2016).
Na década de 1970, o Brasil avançou nas políticas de segurança alimentar
e nutricional e de alimentação escolar. Em 1972, foi criado o INAN - Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição (Lei n° 5.829, de 30 de novembro de 1972),
como autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, tinha entre suas atribuições
“elaborar e propor ao Presidente da República o Programa Nacional de
Alimentação e Nutrição (PRONAN) e elaborar programas de assistência
alimentar destinados a atender, prioritariamente, a população escolar de
estabelecimentos oficiais de ensino do primeiro grau” (BRASIL, 1972). O decreto
n° 77.116, de 6 de fevereiro de 1976, aprovou o II PRONAN impactando a
Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) ao tentar absolver suas
atribuições. Em 1979, a CNAE passa a denominar-se como Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), com objetivos oficiais de melhorar as condições
nutricionais dos estudantes, diminuir índices de evasão e repetência, melhorar o
rendimento escolar. Nessa fase, as inovações do PNAE foram a introdução de
alimentos básicos, a oferta de alimentos formulados produzidos no Brasil e a
extinção da doação de alimentos, apesar dos auspiciosos objetivos do PNAE, os
resultados foram insatisfatórios devido a descontinuidade no atendimento, má
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qualidade dos alimentos oferecidos, restrição a uma única refeição servida, entre
outros fatores (SPINELLI & CANESQUI, 2002).
A partir da década de 1980, as PAE brasileira e argentina começaram a
ter traços das políticas neoliberais, ganhando mais força na década de 1990. Na
Argentina, o Programa de Restaurantes Escolares instituído em 1972 passou a
integrar o Programa de Promoção Social Nutricional (PROSONU) com o objetivo
de atender crianças em idade escolar em condições deficitárias de alimentação,
visando contribuir para melhorar o rendimento escolar e diminuir a ausência nas
escolas. Nos anos 1980, Argentina passou por políticas de privatização e
instalou uma tendência a focalizar as políticas sociais, atendendo as populações
mais vulneráveis, resultando no desmantelamento dos programas de
atendimento universal (BRITOS et al., 2003).
No Brasil, de 1981 a 1982, o PNAE foi assistido pelo Instituto Nacional de
Assistência ao Educando (INAE). Em 1983, a lei n° 7.091, de 18 de abril de 1983,
sancionou que o PNAE passasse a ser assistido pela Fundação de Assistência
ao Estudante (FAE/MEC) aglutinando o Instituto Nacional de Assistência ao
Educando (INAE), o Departamento de Assistência ao Estudante (DAE) e a
Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME) (ALMEIDA, 2005). O
Programa de Alimentação Escolar Brasileiro foi assistido pela Fundação de
Assistência ao Educando (FAE) de 1983 a 1997, responsável pelo
financiamento, desenho e gerenciamento do programa. A FAE manteve uma
política centralizada na aquisição de gêneros alimentícios até 1993, em
decorrência a pressão e interesse das indústrias alimentícias, que se
beneficiavam pelo sistema de compra centralizada, ou seja, um conjunto
selecionado de poucas empresas contava com apoio dos mecanismos
instituídos entre a própria FAE e a Secretaria de Abastecimento (em âmbito
federal), através de licitação pública para o fornecimento de alimentos para o
PNAE. Os produtos básicos eram adquiridos nas instâncias estaduais, a partir
do momento em que se regionalizaram as compras (SPINELLI & CANESQUI,
2002).
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Durante os anos de 1983 a 1997, a gestão do Programa Nacional de
Alimentação

Escolar

brasileiro

teve

suas

primeiras

experiências

de

descentralização. Em 1983, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, os
órgãos estaduais de educação ou planejamento passaram a coordenar o
programa, encarregando-se de gerenciar e articular com suas prefeituras. Em
São Paulo, essa experiência atingiu 90% dos municípios na década de 1980, o
estado exercia as funções de compras, capacitação de pessoal, controle,
supervisão e provimento de apoios. Entre 1986 e 1988, a FAE estimulou ampliar
a descentralização, através da municipalização, repassando atribuições, funções
aos municípios e a responsabilidade de compra de alimentos básicos e in natura
de produtores locais (cooperativas, indústrias e produtores rurais de pequeno e
médio portes), cabendo a FAE a responsabilidade pelo financiamento,
normatização e compra de alimentos formulados e industrializados. Esta
configuração incrementou as economias locais e aproximou o cardápio dos
hábitos alimentares dos alunos (SPINELLI & CANESQUI, 2002).
No Brasil, a promulgação da Constituição Federal (1988) tornou o PNAE
um programa efetivo e permanente, instituído como direito à alimentação dos
estudantes da educação básica e dever do Estado garantir o atendimento ao
educando, através de programas suplementares à educação compreendidos na
oferta de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
(Art. 208 – inciso VII); os programas suplementares de alimentação e assistência
à saúde previstos são financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários, conforme art. 212, parágrafo 4°
(BRASIL, 1988).
Na década de 1990, as políticas neoliberais marcaram as PAE brasileira
e argentina. Na Argentina, a lei n° 24.049, de 02 de janeiro de 1992, promulgou
a descentralização do PROSONU e a terceirização dos serviços, levando a
transferência da programação, supervisão e avaliação do programa do Estado
para o setor privado. Segundo Britos et al. (2003), a lei n° 24.049 estabeleceu a
distribuição de fundos provenientes da coparticipação federal de impostos,
afetando especificamente o funcionamento de restaurantes escolares nas
províncias argentinas. Durante a década de 1990, foram desenvolvidos
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restaurantes infantis e comunitários, através dos programas PROMIN (Programa
Materno Infantil e Nutricional) e PRANI (Programa Alimentar Nutricional Infantil).
O PROMIN foi um programa focalizado em áreas de alta vulnerabilidade social
urbana, teve financiamento parcial do Banco Mundial para melhorar a
infraestrutura e equipamento da Saúde Primária, estabelecer rede com Centros
de Desenvolvimento Infantil (CDI), modificando modelo de atenção e gestão dos
recursos. O PROMIN tinha objetivo de reforçar ações regulares do Programa
Materno Infantil estruturado em: i) funcionamento da prestação alimentar e
capacitação de mães voluntárias para a organização do serviço alimentar; ii)
modelo de atenção de desenvolvimento psicossocial de crianças entre dois e
cinco anos; iii) identificar mulheres grávidas e crianças desnutridas; iv)
reabilitação nutricional de crianças desnutridas financiando a aquisição de um
módulo de alimentos ou cesta familiar de alimentos secos; v) distribuição de leite
(BRITOS et al., 2003; SORDINI, 2014). O PRANI (Programa Alimentar
Nutricional Infantil) foi implantado em 1996 com objetivo de adequar e
transformar o modelo de atenção dos restaurantes infantis até convertê-los em
Centros de Cuidado Infantil (CCI). O PRANI se estruturou em três eixos: i)
alimentação e nutrição; ii) desenvolvimento infantil; iii) mobilidade e participação
social. Os beneficiários eram crianças de dois a catorze anos em situação de
vulnerabilidade,

residentes

em

municípios

com

necessidades

básicas

insatisfatórias, que atingiam no mínimo 30% da população. As prestações se
desenvolveram através de envio periódico de alimentos às províncias, aos
restaurantes escolares e infantis, através do financiamento feito pelos governos
das províncias, dos municípios e de ONGs e por meio de distribuição de cesta
de alimentos com nove produtos não perecíveis (SORDINI, 2014). O programa
não teve êxito em deixar estabelecido um modelo de organização e níveis
adequados de cobertura alimentar (BRITOS et al., 2003).
Vale destacar o Programa ProHuerta, formulado no início da década de
1990, com objetivo de melhorar a segurança e soberania alimentar da população
argentina urbana e rural em situação de vulnerabilidade social, incrementando a
disponibilidade, acessibilidade, variedade de alimentos e a comercialização de
seus excedentes. O Programa foi implantado pelo Instituto Nacional de
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Tecnologia

Agropecuária

(INTA)

conjuntamente

com

o

Ministério

de

Desenvolvimento Social da Nação (MDS) como estratégia para superar a crise
econômica que assolava o país, afetando o acesso à alimentação da população
mais vulnerável socioeconômica. O programa desenvolveu hortas familiares,
escolares e

comunitárias,

oferecendo

insumos, assistência técnica e

capacitação dos grupos interessados. No caso das hortas escolares, as
atividades pedagógicas incluíam educação alimentar aos estudantes e seus
familiares, através do cultivo e degustação dos alimentos produzidos na horta. O
PROHUERTA é desenvolvido até os dias atuais, possui um site com informes do
programa, relatos de experiências, biblioteca digital e acervo imagético
(INTA/MDS, 2011).
No Brasil, no início da década de 1990, o PNAE foi declarado em crise
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), pela União de
Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e pela frente Municipalista de
Prefeitos que defendiam a descentralização do programa devido a ineficácia do
sistema centralizado em virtude do tamanho do país, consumo elevado de
recursos financeiros e deficiências no controle de qualidade dos alimentos,
resultando na inadequação do atendimento aos hábitos alimentares dos alunos,
grandes perdas ou deterioração dos alimentos, permanente descontinuidade dos
serviços e comprometimento da equidade no atendimento aos beneficiários
(SPINELLI & CANESQUI, 2002). Em 1994, o PNAE foi descentralizado por meio
da lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994, dispondo sobre a municipalização da
alimentação escolar e a constituição de Conselhos de Alimentação Escolar. A
descentralização foi realizada de forma gradual através da transferência de
atribuições e da parcela do poder decisório e gestão, assim como, a mudança
dos papéis assumidos pela FAE, pelas Secretarias Estaduais de Educação e
pelos municípios, a possibilidade de celebração de convênios, normatizados
pela instância federal, entre FAE e prefeituras. A orientação da constituição de
Conselhos de Alimentação Escolar teve por objetivo garantir a participação da
comunidade escolar no programa e compartilhar a responsabilidade de fiscalizar
a aplicação dos recursos. A descentralização do PNAE foi oficializada em 1993,
propondo maior autonomia aos municípios. A princípio a descentralização foi
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adotada pelas capitais, depois pelos municípios que já tinham experimentado
anteriormente a municipalização da alimentação escolar na década de 1980 e,
posteriormente, pelas cidades com mais de 50 mil habitantes (SPINELLI &
CANESQUI, 2002).
Na descentralização, o governo brasileiro delegou à Fundação da
Assistência ao Estudante (FAE) o papel de encarregar todos os municípios
brasileiros assumirem o compromisso de armazenar e distribuir os alimentos
escolares, garantir condições de infraestrutura e de recursos humanos para
adesão da proposta, avaliar a capacidade administrativa e o funcionamento dos
conselhos de alimentação escolar, definir a política de descentralização,
estabelecer a normatização básica do programa, distribuir equitativamente os
recursos financeiros mediante o uso de indicadores específicos, repassar verba
sob a forma de convênios firmados com os estados e/ou municípios e exercer
atividades de acompanhamento, controle e avaliação do PNAE, ou seja: i)
elaborar os cardápios, ii) adquirir os alimentos, iii) realizar o controle de qualidade
de forma articulada com a Vigilância Sanitária e inspeção agrícola, iv) criar o
Conselho de Alimentação Escolar, v) prestar contas diretamente a FAE. Alguns
municípios tiveram dificuldade para aderir ou dar continuidade ao programa
descentralizado em razão do endividamento junto ao governo federal, pequeno
porte do município, pobreza e desprovimento de infraestrutura administrativa e
organizacional. Nesse processo de descentralização, as Secretarias Estaduais
de Educação assumiram o papel de prover a rede estadual não municipalizada
e os municípios que não aderiram ao programa de descentralização e assessorar
técnica e administrativamente os municípios que assumiram o gerenciamento da
alimentação escolar.
A gradual descentralização do PNAE brasileiro foi marcada pela
assinatura de convênios entre a FAE e os municípios durante os anos de 1993
e 1996. A adesão dos municípios passou de 1.265 em 1993 para 3.257
municípios em 1996, chegando em 2008 a estar presente em 5.565 municípios9.

9

No Brasil, são 5.570 municípios além do Distrito Federal (IBGE, 2009).
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Em 1997, a FAE foi extinta e substituída pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), dando continuidade ao processo de
descentralização (SPINELLI & CANESQUI, 2002). A consolidação da
descentralização ocorreu em 1998, com a Medida Provisória n° 1.789, que
dispunha o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar e instituiu o Programa Dinheiro Direto na Escola, levando a
obrigatoriedade dos estados e dos municípios assumirem a execução do
programa de alimentação escolar através da racionalização da logística e dos
custos de distribuição dos produtos, a promoção do desenvolvimento local,
adquirindo produtos de pequenas empresas, comércios, pequenos produtores
agrícolas e da pecuária regionais, a elaboração de cardápios compatíveis com
os hábitos alimentares locais, a diversificação no preparo dos cardápios
escolares e a maior participação da sociedade civil, através dos conselhos de
alimentação escolar (SPINELLI & CANESQUI, 2002).
Nas décadas de 2000 e 2010, as PAE avançaram com as outras políticas
de alimentação como direito social. Na Argentina, em 2003, foi criado o
Programa Nacional de Nutrição e Alimentação (PNNA), lei n° 25.724, de 17 de
janeiro de 2003, com objetivo de banir a desnutrição em todo território nacional,
destinado a cobrir os requisitos nutricionais de crianças até os 14 anos, grávidas,
inválidos e idosos a partir dos 70 anos em situação de pobreza, priorizando as
grávidas e as crianças de até cinco anos. A presente lei dispôs unificar e
coordenar todos os programas vigentes destinados a erradicação da
desnutrição, financiados com fundos nacionais. O PNNA criou um fundo especial
de nutrição e alimentação nacional e Comissões de Nutrição e Alimentação em
nível nacional, provinciais e municipais, sendo formadas por representantes dos
Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Meio Ambiente, da
Educação, da Economia, do Trabalho, Emprego e Formação de Recursos
Humanos, da Produção e Ongs. As comissões têm objetivos de planejar,
coordenar, avaliar, divulgar o programa, estabelecer um registro único dos
beneficiários, promover educação alimentar e nutricional, estimular o
desenvolvimento

de

produção

de

alimentos

regionais

respeitando

e
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revalorizando a identidade cultural, promover a criação de centros de
abastecimento e compras regionais, entre outros.
Em 2013, a alimentação escolar argentina estava sob responsabilidade
dos governos provinciais, atendendo 52% dos estudantes (4,6 milhões de
estudantes) das escolas estatais com desjejum ou merenda e 22% com almoço
(correspondendo pouco mais de um milhão e meio de estudantes). A gestão dos
serviços alimentares tinha dificuldades com problemas de investimentos
insuficientes, administração da alimentação escolar sob responsabilidade de
diretores das escolas, que não contavam com formação adequada na área de
alimentação e nutrição, assim como o problema do preparo dos alimentos ser
realizado por mães ou por pessoal não remunerado nem capacitado, além dos
escassos

processos

de

educação

alimentar

e

nutricional,

controles

bromotalógicos e auditorias financeiras (BRITOS et al. 2016). O resultado desse
contexto era uma alimentação escolar com deficiência na qualidade dos
alimentos oferecidos, nos desjejuns eram ofertados chás com pouco leite e muito
açúcar acompanhados de panificados, almoços com guisados com excesso de
macarrão ou arroz muito refinados, batata e carne; escassa presença de
alimentos como frutas, verduras, legumes ou leite – ao mesmo tempo que esse
perfil alimentar era algo bastante comum na alimentação caseira. Essa realidade
colocava a escola em uma situação que ela não só não corrigia a má alimentação
infantil como também acentuava o baixo nível nutricional (BRITOS et al., 2016).
Segundo Rougier & Tuñón (2015), os padrões pouco saudáveis da dieta
infantil argentina estão presentes em lares de diferentes níveis sociais, mas se
tornam mais acentuados nos lares de famílias mais pobres, porque comer de
forma saudável é mais caro que comer alimentos de uma cesta básica, e
consequentemente as famílias pobres têm menor disponibilidade regular e
suficiente de comprar alimentos de boa qualidade nutricional a preços
acessíveis. Os dados mostram que o desafio das políticas de segurança
alimentar e nutricional na Argentina é melhorar a qualidade, muito mais que a
quantidade, compreendendo que o acesso a uma dieta saudável está
relacionado com disponibilidade regular e suficiente de alimentos nutritivos,
diversificados e frescos. (BRITOS et al., 2016).
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No Brasil, durante as décadas de 2000 e 2010 foram sancionadas políticas
públicas qualificando a alimentação escolar no âmbito da saúde e da agricultura
familiar e regulamentando o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Em 2001, a Medida Provisória n° 2.178 estabeleceu a compra de produtos
regionais semielaborados e in natura para a alimentação escolar. Em 2003, o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), lei n° 10.696/03, estabeleceu um
conjunto de ações relativas à aquisição de produtos agropecuários, a lei
favoreceu estimular e fortalecer a agricultura familiar, reaproximar produtores e
consumidores, ultrapassar a burocracia dos processos licitatórios para abastecer
o PNAE, bem como criou um marco jurídico que possibilitaria a presença e o
apoio do Estado nos processos de comercialização dos produtos da agricultura
familiar junto a grupos de pessoas em situação de insegurança alimentar
(TRICHES & BACCARIN, 2016).
Em 2006, a portaria Interministerial n° 1.010, de 08 de maio de 2006,
instituiu as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas escolas de
educação infantil, fundamental e médio das redes públicas e privadas de ensino,
determinando a educação alimentar e nutricional, estímulo à produção de hortas
escolares, boas práticas de manipulação de alimentos no ambiente escolar,
restrição ao comércio de alimentos com altos teores de gordura saturada,
gordura trans, açúcar livre e sal, incentivando o consumo de frutas, legumes e
verduras, bem como, o monitoramento da situação nutricional dos escolares
(BRASIL, 2006). No mesmo ano de 2006, foi criado no Brasil o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), lei n° 11.346, de 15 de setembro
de 2006, com objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada,
a participação do poder público e da sociedade civil na formulação e
implementação de políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar
à alimentação adequada e suas dimensões ambientais, culturais, econômicas,
regionais e sociais.
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Em 2009, a lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, compilou leis e medidas
provisórias de complementos à educação10, realizando alterações e revogações,
instituindo uma nova regulamentação do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação
básica, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), o
Auxílio de Avaliação Educação, o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA). A presente lei ressalta os programas suplementares da
educação básica pública e o dever do Estado brasileiro, conforme Constituição
Federal (CF, 1988), enfatizando a alimentação escolar como um complemento
na garantia do direito à educação, contribuindo no crescimento e no
desenvolvimento biopsicossocial, na aprendizagem, no rendimento escolar e na
formação de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes. Nesse sentido, o
êxito do PNAE resulta de sua capacidade de articular políticas públicas
constituindo-se um exemplo de sua interação e intersetorialidade de ações (TEO
& TRICHES, 2016). Ao longo de mais 50 anos, o PNAE demonstra a progressiva
reversão de um modelo assistencialista para a garantia de um direito social
(CARVALHO & CASTRO, s/d).
O PNAE assegura a participação social através dos Conselhos de
Alimentação Escolar (CAE), que se constituem em âmbito nacional, estadual e
municipal. O CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente,
deliberativo e de assessoramento. Ele é composto por um representante
indicado pelo Poder Executivo do ente federado e seis representantes (dois
representantes de entidades de trabalhadores e discentes da educação; dois
representantes de pais de alunos, dois representantes da sociedade civil).
Os recursos do PNAE são dispostos anualmente conforme receita
resultante de impostos da união, dos estados e dos municípios (CF, Art. 212). O
PNAE é assistido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei n°

10

A lei n° 11.947 altera as Leis n° 10.880, de 9 de junho de 2004, n° 11.273, de 6 de fevereiro de
2006, n° 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória n° 2.178-36,
de 24 de agosto de 2001, e a Lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.
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9.394, de 1996) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE – lei n° 13.005, de
2014) em regime de colaboração para assegurar a manutenção e
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Os
recursos da União são repassados através do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - órgão coordenador e fiscalizador – aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais. Os repasses
dos recursos são calculados com base no número de estudantes matriculados
nas escolas de educação básica pública, conforme censo realizado pelo
Ministério da Educação (MEC). A transferência é realizada através de depósitos
em contas dos entes federados, que prestam contas do total recebido ao FNDE.
Essa transferência orçamentária tem a normativa de aquisição exclusiva de
gêneros alimentícios, conforme cardápio planejado pelo nutricionista (lei n°
11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013). Os
Estados podem transferir aos seus municípios a responsabilidade pelo
atendimento dos estudantes matriculados nos estabelecimentos estaduais de
ensino, sendo facultado aos entes federativos repassar, às unidades executoras
das escolas, os recursos financeiros para a compra de gêneros alimentícios. O
FNDE pode suspender os repasses dos recursos em caso de irregularidade, falta
de prestação de contas, ausência de CAE ou deixar de realizar ajustes
necessários visando o pleno desenvolvimento do programa.
O PNAE orienta a aquisição dos gêneros alimentícios regionais através
de licitações, lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou pregão, lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002. No mínimo 30% dos recursos financeiros devem ser
utilizados na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, dispensando, nesse caso,
o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os
vigentes no mercado local e atendam às exigências estabelecidas do controle
de qualidade. Essas orientações podem ser revogadas se existir impossibilidade
de emissão do documento fiscal correspondente, inviabilidade do fornecimento
regular e constante dos gêneros alimentícios, condições higiênico-sanitárias
inadequadas.
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A Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013, dispôs o atendimento da
alimentação escolar, estabelecendo normas para a execução técnica,
administrativa e financeira aos estados, Distrito Federal, municípios e as
entidades federais. A resolução orienta que o cardápio seja elaborado pelo
nutricionista, conforme faixa etária, definindo horário e alimento adequado a
cada tipo de refeição, respeitando a cultura alimentar regional, necessidades
nutricionais estabelecidas e específicas como doença celíaca, diabetes,
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras,
visando suprir as necessidades nutricionais mínima, conforme quadro a seguir:
Necessidades nutricionais

Refeições

(No mínimo)

(No mínimo)

Creche período parcial

30%

2 refeições

Creche período integral11

70%

3 refeições

Educação básica parcial

20%

1 refeição

Educação básica parcial12

30%

Educação básica integral

70%

Quando são ofertadas duas
ou mais refeições
3 refeições

Alunos participantes do
Programa mais educação
Alunos de comunidades
indígenas ou áreas
remanescentes de quilombos

70%

3 refeições

30%

Por refeição ofertada

Quadro elaborado pela autora, com base na Resolução n° 26 de 17 de junho de 2013.

Os cardápios devem oferecer no mínimo três porções de frutas e
hortaliças por semana, ou seja, 200 g/aluno/semana nas refeições oferecidas.
Estão proibidas bebidas com baixo valor nutricional do tipo refrigerantes,
refrescos artificiais, à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos e
bebidas similares. São restritos alimentos enlatados, embutidos, doces, comidas
semiprontas ou prontas para o consumo ou alimentos concentrados (em pó ou
desidratados para reconstituição).

11

Inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos

12

Exceto creches em período parcial
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES

No presente trabalho, realizamos um estudo sobre o método e a disciplina
de Educação Comparada em políticas públicas de alimentação escolar brasileira
e argentina, procurando identificar semelhanças e diferenças do fenômeno
‘alimentação escolar’ em seu contexto histórico e político.
Compreendemos que as políticas públicas de alimentação escolar
brasileira e argentina se configuram como políticas intersetoriais para assegurar
o direito à educação e à alimentação dos estudantes do ensino obrigatório.
A história mostra a relevância dos profissionais da saúde ao assumirem
papel pioneiro nas políticas públicas de alimentação escolar, alertando sobre o
problema da fome e da desnutrição nos processos de baixo rendimento
acadêmico e ausência escolar, enfatizando a fome como um fenômeno social e
a falta de renda como uma das mais sérias ameaças para suprir as necessidades
alimentares, mobilizando ações e influenciando na elaboração de políticas
públicas para a garantia da alimentação dos escolares.
Nas últimas duas décadas, os profissionais da saúde têm alertado sobre
as mudanças alimentares com maior consumo de alimentos ultraprocessados e
seus impactos nos avanços da subnutrição, obesidade e doenças crônicas em
crianças e adolescentes. Na década de 2000, foram instituídas políticas públicas
de segurança alimentar e nutricional no Brasil e na Argentina.
Outro aspecto relevante é o empenho internacional de integrar as políticas
de alimentação escolar com a agricultura familiar, visando trazer benefícios à
economia local e à preservação ambiental. A compra de produtos de pequenos
produtores rurais para a alimentação escolar é considerada uma ação
estratégica para aumentar a oferta e o consumo de alimentos in natura e pouco
processados, colaborando na constituição de hábitos alimentares saudáveis dos
escolares, podendo também trazer significativos aportes na preservação do meio
ambiente, sobretudo se a produção for agroecológica. No caso da alimentação
escolar brasileira e argentina, observa-se a prática pedagógica de hortas
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escolares no processo de educação alimentar e nutricional, favorecendo também
para contextualizar a agricultura e seus aspectos culturais na educação formal.
O presente estudo também proporcionou visualizar as influências das
políticas internacionais através de orientações, modelos e consensos políticos
gerando propostas de planejamento e reformas das políticas latino-americanas,
tais como as doações de gêneros alimentícios realizadas por organismos
internacionais aos programas de assistência alimentar, reestruturação dos
setores produtivos, reformas educacionais, mudanças nas organizações
institucionais e nas relações sociais.
O programa nacional de alimentação escolar brasileira é referência
internacional, sobretudo pelo seu formato descentralizado, atendimento
universal e sua revisão no processo de aquisições públicas de alimentos. Muitos
países africanos e latino-americanos têm se espelhado no Brasil para
(re)elaborar e (re)construir seus programas de alimentação escolar e incorporar
a promoção de desenvolvimento socioeconômico na aquisição de alimentos
sobretudo provenientes da agricultura familiar (TRICHES & BACCARIN, 2016).
As políticas públicas de alimentação escolar argentina têm trajetória de
mais de 100 anos de existência com oferta de merendas e refeições, atividades
de educação alimentar e hortas escolares. Atualmente se configura de forma
descentralizada e focalizada priorizando estudantes em situações de
vulnerabilidade socioeconômica.
Compreendemos

que

a

alimentação

escolar

pode

contribuir

e

proporcionar importantes reflexões sobre a complexa rede político-econômica e
social que envolve o ato de alimentar-se, as formas de produção e
comercialização dos alimentos. A escola tem importante papel na política pública
de alimentação escolar, consideramos importante a formação e maior discussão
dos educadores sobre o tema.
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