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"Mas o que me contentava mais nesse método era o fato de 

que, por ele, estava seguro de usar em tudo minha razão, se 

não perfeitamente, ao menos o melhor que eu pudesse; além 

disso, sentia, ao praticá-lo, que meu espírito se acostumava 

pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus 

objetos, e que, não o tendo submetido a qualquer matéria 

particular, prometia a mim mesmo aplicá-lo tão utilmente às 

dificuldades das outras ciências como o fizera com as da 

Álgebra. Não que, para tanto, ousasse empreender 

primeiramente o exame de todas as que se me apresentassem, 

pois isso mesmo seria contrário à ordem que ele prescreve. 

Mas, tendo notado que os seus princípios deviam ser todos 

tomados à Filosofia, na qual não encontrava ainda quaisquer 

que fossem certos, pensei que seria mister, antes de tudo, 

procurar ali estabelecê-los; e que, sendo isso a coisa mais 

importante do mundo, e onde a precipitação e a prevenção 

eram mais de recear, não devia empreender sua realização 

antes de atingir uma idade bem mais madura do que a dos 

vinte e três anos que eu então contava e antes de ter 

despendido muito tempo em preparar-me para isso, tanto 

desenraizando de meu espírito todas as más opiniões que nele 

acolhera até essa época como acumulando muitas 

experiências, para servirem em seguida de matéria a meus 

raciocínios, e exercitando-me sempre no método que me 

prescrevera, a fim de me firmar nele cada vez mais."   

 

 

 

(DESCARTES, 1991, p. 40-1). 
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RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou investigar e analisar as necessidades e capacidades da rede 

pública de ensino Porto Alegre para a aplicação da Lei nº 13.666/2018. Utilizou-se 

um design descritivo de corte transversal, realizado no período de 01 de novembro a 

07 de dezembro de 2020. Um total de 114 professores do Ensino Fundamental 

responderam um questionário qualitativo, por meio da Web 2.0, composto por 14 

questões fechadas. Os principais resultados foram: i) a maioria dos participantes 

aplica a Educação Alimentar e Nutricional (EAN); ii) existe associação entre a 

aplicação da EAN e a área de formação inicial, o saber insuficiente e a visão do 

professor sobre a relação da EAN e a disciplina lecionada; iii) há baixa capacitação 

em EAN; iv) as principais barreiras identificadas dizem respeito ao trabalho da 

secretaria de educação, a dependência dessa instância para a construção conjunta 

para a inclusão na organização curricular; v) é reconhecida a importância da EAN na 

escola (91,2% respondeu que essa não é uma barreira); vi) a internet e os 

documentos oficiais são as ferramentas mais utilizadas, e os recursos como 

Programa Saúde na Escola ou as equipes de saúde os menos conhecidos. Conclui-

se que, apesar da presença de barreiras de natureza da área docente, marca da 

fragmentação disciplinar, uma ênfase foi dada ao papel do órgão gestor neste 

processo de aplicação da Lei nº 13.666/2018. 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional; temas transversais; 
interdisciplinaridade; organização curricular. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to investigate and analyze the needs and capacities of the public 

school system in Porto Alegre for the application of Law nº 13.666 / 2018. A cross-

sectional descriptive research was used from November 1 to December 7, 2020. A 

total of 114 elementary school teachers answered a qualitative questionnaire, 

through Web 2.0, composed of 14 closed questions. The main results were: i) most 

participants apply Food and Nutrition Education (EAN); ii) there is an association 

between the application of the EAN and the area of initial training,  insufficient 

knowledge and the teacher's view of the relationship between the contents of the 

EAN and the subject taught; iii) there is low training in EAN; iv) the main barriers 

identified relate to the work of the managing body, depending on the joint 

construction for inclusion in the curricular organization; v) the importance of EAN at 

school is recognized (91.2% answered that this is not a barrier); vi) the internet and 

official documents are the most used tools, and resources such as the Health at 

School Program or health teams are the least known. It is concluded that, despite the 

presence of barriers in the teaching area, a mark of disciplinary fragmentation, an 

emphasis was given to the role of the managing body in this process.  

Keywords: food and nutrition education; cross-cutting themes; interdisciplinarity; 

curricular organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas três décadas têm se observado modificações dos padrões 

alimentares e do estilo de vida em escala global, consequentemente um aumento da 

prevalência de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis já na 

infância e adolescência (LOBSTEIN et al., 2015; ABARCA-GÓMEZ et al., 2017). 

Assim, a promoção da alimentação adequada e saudável vem ganhando destaque 

na agenda pública mundial e brasileira (ROBERTO et al., 2015; DIAS et al., 2017; 

COMINATO et al., 2018; HENRIQUES et al., 2018).  

No Brasil, no caso das políticas sociais, a promoção da educação, saúde e 

alimentação são expressos no Art. 6º da Constituição Federal: “[...] São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, [...] a proteção à maternidade e à 

infância [...] (BRASIL, 1988). No âmbito do Ministério da Educação, a escola tem 

sido um dos espaços mais focados pelas políticas públicas de alimentação e 

nutrição, reconhecendo o seu potencial para formação de hábitos e escolhas 

saudáveis (SANTOS, 2012). No que tange a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN), enquanto prática organizada, teve início na década de 1930, mas ainda 

pouco valorizada como disciplina e como estratégia de política pública. Foi por volta 

de 1990 que passou a ser considerada como uma medida necessária para a 

formação e proteção de hábitos saudáveis (BRASIL, 2012). 

O progressivo fortalecimento da EAN culminou na Lei nº 11.947/2009 (Lei do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar), em que uma diretriz prevê a inclusão 

da EAN no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2012). Porém, somente 

em 2018, com a publicação da Lei nº 13.666/2018, a EAN foi regulamentada como 

tema transversal dos currículos escolares, de que trata o art. 26 da Lei nº 9.394/1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Com a homologação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), passou a ser configurada como um dos Temas 

Contemporâneos Transversais (TCTs), assegurada na concepção dos novos 

currículos (MEC, 2019a).  

Outro importante avanço para difundir a EAN em todo o Brasil foi a inclusão 

de mensagens sobre alimentação saudável, por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), a partir de 2016, na quarta capa dos livros didáticos (FNDE, 2015). 

Dando continuidade a essa ação, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
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Educação (FNDE) lançou em 2017 as novas quartas capas dos livros didáticos para 

o ensino médio, distribuídas a partir do ano de 2018 (FNDE, 2019). 

Apesar desses avanços em termos de políticas públicas, evidências 

pressupõem que a aplicação da Lei nº 13.666/2018 é um grande desafio para a 

gestão do sistema educacional, uma vez que processos de formação dos 

profissionais da Educação Básica não acompanharam essa evolução 

(MCCAUGHTRY et al., 2011; MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015; CAMOZZI et al., 

2015). Ademais, ainda que a EAN seja reconhecida como um campo de ação 

multiprofissional (BEZERRA, 2018), percebe-se que há fragilidade na construção de 

um trabalho intersetorial, sobretudo entre saúde e educação (MAITO, 2017; 

CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

Paulo Freire (1996, p. 7), em seu livro Pedagogia da Autonomia, diz que “de 

nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável a 

mudanças”, o que nos instiga a investigar e analisar as necessidades e capacidades 

da rede pública de ensino de Porto Alegre para a aplicação da Lei nº 13.666/2018, 

sob a perspectiva dos professores da Educação Básica. 

Em 2020, a pandemia da COVID-19 transformou a dinâmica social e impôs 

mudanças nas rotinas de trabalho dos docentes, tornando-se um importante desafio 

para a educação pública. Nesse contexto, o projeto da presente pesquisa também 

sofreu alterações em sua metodologia.  

Assim, esta monografia apresenta, além desta introdução, mais 4 capítulos 

organizados da seguinte forma: no próximo capítulo é apresentado o referencial 

teórico; o capítulo 3 descreve o método utilizado e expõe as alterações realizadas 

devido à pandemia do novo coronavírus; o capítulo 4 apresenta os resultados e 

discute-os à luz do referencial bibliográfico; no último capítulo, as conclusões finais, 

seguidas das referências utilizadas, anexos e apêndices. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Quais as necessidades e capacidades da rede pública de ensino de Porto 

Alegre para a aplicação da Lei nº 13.666/2018? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar as necessidades e capacidades da rede pública de ensino de Porto 

Alegre para a aplicação da Lei nº 13.666/2018, sob a perspectiva dos professores da 

Educação Básica.1  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Descrever as ferramentas educacionais e os recursos utilizados pela rede 

pública municipal de ensino para a integralização curricular com a EAN e/ou temas 

transversais. 

2. Identificar se há professores da Educação Básica que aplicam a EAN na 

prática pedagógica. 

3. Conhecer as barreiras existentes na rede municipal de ensino para a 

aplicação da Lei nº 13.666/2018. 

4. Analisar a formação e a atuação em EAN dos professores da Educação 

Básica da rede municipal de ensino. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os padrões alimentares e estilo de vida da atualidade têm condicionado 

importantes repercussões à saúde, tanto de adultos quanto de crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2014a). Tais padrões contemporâneos referem-se à 

atividade física insuficiente e ao consumo de produtos industrializados ricos em 

gordura, sal e açúcar, com baixos teores de nutrientes, levando a um quadro de 

sobrepeso e obesidade2 (BRASIL, 2014a). 

                                                 
1 Devido as modificações metodológicas realizadas em razão da pandemia da COVID-19, o objetivo 

geral proposto no projeto de pesquisa sofreu alterações, que em sua descrição original apresentava: 
“Identificar as necessidades e capacidades do órgão gestor da rede pública de ensino e dos 
professores da Educação Básica de Porto Alegre para a aplicação da Lei nº 13.666/2018.”  
2 O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura 
corporal que pode ser prejudicial à saúde. A obesidade infantil está associada a dificuldades 
respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão, marcadores precoces de doenças 
cardiovasculares, resistência à insulina e efeitos psicológicos, além de aumentar os riscos futuros de 
obesidade, morte prematura e incapacidade na idade adulta (OMS, 2018). 
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No Brasil, o sobrepeso e a obesidade são frequentemente identificados a 

partir dos cinco anos de idade em todos os grupos de renda e regiões, sendo que de 

cada 10 crianças, de cinco a nove anos, uma apresenta excesso de peso para a 

idade (UNICEF, 2019). De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 

em 2015 cerca de 23,7% dos escolares, com idade entre 13 e 17 anos, estavam 

com excesso de peso,3 o que corresponde a um total estimado de três milhões de 

estudantes. Ademais, a região sul foi a que apresentou maior frequência de excesso 

de peso, com 30,5% para escolares com idade na faixa de 13 a 15 anos e 24,5% 

para o grupo etário de 16 a 17 anos (IBGE, 2016). 

Sabe-se que os hábitos alimentares são formados durante a infância 

(BRASIL, 2019a; SILVA et al., 2016) e que a existência de obesidade nesta etapa da 

vida aumenta a probabilidade de permanecer obeso na idade adulta, gerando 

consequências negativas de saúde para o indivíduo; e, econômicas para a 

sociedade como um todo (OMS, 2016). Sendo assim, políticas públicas voltadas à 

promoção da alimentação adequada e saudável na infância têm sido valorizadas 

como estratégias promissoras para reduzir a carga das doenças crônicas no futuro 

(OMS, 2017).4  

Nesse contexto, as escolas de Educação Básica fornecem um ambiente 

institucional propício ao desenvolvimento e estabelecimento de hábitos e escolhas 

alimentares saudáveis ao longo da vida (OMS, 2016). Assim, no âmbito das ações 

do governo brasileiro, através da Lei nº 13.666/2018, passa a ser obrigatória a 

inclusão da EAN, perpassando de maneira transversal os currículos escolares da 

Educação Básica (BRASIL, 2018a), devendo no ensino fundamental e médio 

compor as disciplinas de ciências e biologia, respectivamente (FNDE, 2019). 

Ampliada na BNCC como um dos TCTs, a EAN é reconhecida como um 

importante instrumento de formação do cidadão, proporcionando aos educandos 

experiências e informações que permita a apropriação de conceitos e mudanças de 

atitudes, com impacto nas dimensões sociocultural, biológica, política e ambiental 

(MEC, 2019a). Contudo, alguns autores consideram a BNCC uma política 

                                                 
3 Diagnóstico realizado utilizando o índice de massa corporal (peso em kg dividido pelo quadrado da 
altura em metro) para idade, expresso em escore z, que corresponde ao valor padronizado deste 
índice em relação a uma distribuição de referência. Foram considerados com sobrepeso os 
estudantes que obtiveram índices antropométricos superior ou igual a 1 escore z e inferior a 2 
escores z, e com obesidade os superiores a 2 escores z (IBGE, 2016). 
4 Informação do relatório divulgado pela Comissão da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o 
fim da obesidade infantil (OMS, 2016; OMS, 2017). 
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educacional impositiva, por não ter sido dialogada com as instituições formadoras, 

com os professores, com as escolas da educação básica, nem com as entidades 

científicas da educação, ou seja, por desconsiderar as experiências dos vários 

atores envolvidos na sua efetivação (GUEDES, 2019; CURY; REIS; ZANARDI, 

2018). 

Antes da Lei nº 13.666/2018, a inclusão da EAN no processo de ensino e 

aprendizagem já estava presente na maioria dos textos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE5 (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2009; BRASIL, 2013a). 

Entretanto, ainda permanece uma lacuna de evidências científicas quanto a sua 

aplicação pelo sistema educacional (CAMOZZI et al., 2015; RAMOS; SANTOS; 

REIS, 2013). São poucos os estudos nacionais realizados com os professores da 

Educação Básica, menos ainda os levantamentos das necessidades e capacidades 

para a aplicação da EAN no processo educativo. Dados até o momento se 

restringem a intervenções individualizadas, em geral propostas ou promovidas sem o 

envolvimento da comunidade escolar (GUERRA; DA SILVEIRA; SALVADOR, 2016). 

Considerando os referenciais supracitados, é relevante no âmbito da gestão 

pública desenvolver estratégias para o engajamento ativo do setor educacional com 

a temática EAN e para viabilizá-la na prática pedagógica. Fato que justifica a 

pesquisa sobre as necessidades e capacidades do órgão gestor da rede pública de 

ensino e dos professores da Educação Básica de Porto Alegre para a aplicação da 

Lei nº 13.666/2018. Assim, o próximo capítulo apresenta o referencial teórico que 

serviu como base para a realização do estudo, contemplando os seguintes assuntos: 

política educacional no Brasil, currículo da educação básica no Estado democrático, 

transversalidade e interdisciplinaridade, políticas públicas de educação alimentar e 

nutricional e a sua inserção no contexto escolar. 

 

                                                 
5 O PNAE é a política pública de segurança alimentar e nutricional de maior longevidade do Brasil, 
sendo considerado um dos maiores, mais abrangentes e duradouros programas na área de 
alimentação escolar do mundo (PEIXINHO, 2013). O PNAE, gerenciado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), regido pela Lei nº 11.947/2009, oferece alimentação escolar 
e ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados na educação básica das 
redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, comunitárias, filantrópicas e confessionais 
mantidas por entidades filantrópicas (BRASIL, 2009). 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo propõe-se apresentar os referenciais teóricos adotados para se 

compreender a temática de pesquisa e fundamentar o método que será empregado. 

A estruturação do pressente se dá através de três tópicos, sendo: Política 

Educacional no Brasil, Currículo da Educação Básica no Estado Democrático e 

Educação Alimentar e Nutricional.  

 

2.1 POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL  

 

Nesta seção, propõe-se apresentar sobre a política educacional no Brasil, 

assim iniciaremos com o significado dessas palavras. O termo “educação” é 

derivado de duas palavras do latim: educere e educare. A primeira significa “conduzir 

de fora”, “dirigir exteriormente”, a segunda tem o sentido de “sustentar”, “alimentar”, 

“criar” (GHIRALDELLI, 2015). Segundo Ghiraldelli (2015), em ambos sentidos trata-

se de “instruir” e “ensinar”, entretanto com conotações que indicam posturas 

pedagógicas diferentes: uma, que se baseia em regras exteriores ao educando, e 

outra, incentiva o educando a forjar as suas próprias regras. 

A palavra política origina-se do termo grego polis (politikós). Dava-se o nome 

de polis ao que estava contido no interior dos limites do muro que delimitava a 

cidade do campo (SORRENTINO, 2005). A partir dessa origem, Sorrentino et al. 

(2005) conceituam política como limite, sendo considerada “a arte de definir os 

limites, ou seja, o que é o bem comum”. Ainda, conforme Bobbio et al. (1998, p. 

954), o termo política está relacionado ao que é urbano, civil, público, e até mesmo 

sociável e social. 

Cumpre ressaltar que os teóricos e analistas sobre o tema diferenciam o 

conceito de “política educacional” do de “políticas educacionais”, conforme sinaliza 

Vieira: 

A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é uma, é a Ciência Política 
em sua aplicação ao caso concreto da educação, porém as políticas 
educacionais (agora no plural e em minúsculas) são múltiplas, diversas e 
alternativas. A Política Educacional é, portanto, a reflexão teórica sobre as 
políticas educacionais […] se há de considerar a Política Educacional como 
uma aplicação da Ciência Política ao estudo do setor educacional e, por sua 
parte, as políticas educacionais como políticas públicas que se dirigem a 
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resolver questões educacionais (PEDRO; PUIG, 19986 apud VIEIRA, 
2007a). 

Hofling (2001) atribui à Política Educacional o significado de “Estado em 

ação”, entendida como “[...] o Estado implantando um projeto de governo, através de 

programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade” (GOBERT; 

MULLER, 1987 apud HOFLING, 2001, p. 31).  

Nesse sentido, a história da política educacional diz respeito às regras que 

estabelecem a educação a partir do Estado, com as ações e interações de 

governos, partidos, sindicatos e instituições, estudados a partir de textos que contém 

a legislação educacional de determinado período e dos textos com opiniões 

contrárias ou a favor (GHIRALDELLI, 2015). É nessa dimensão que a seção a seguir 

abordará a história da política educacional brasileira. 

 

2.1.1 História da política educacional brasileira 

 

A evolução do ensino no Brasil teve seu início no Brasil Colônia, com a 

chegada do padre jesuíta Manoel da Nóbrega e posteriormente de outros grupos de 

jesuítas (GHIRALDELLI, 2015). Durante aproximadamente 200 anos, os jesuítas 

mantiveram o monopólio do ensino escolar (GHIRALDELLI, 2015). Não apenas 

fundaram uma ampla ‘rede’ de colégios com vistas à formação de religiosos, como 

também um conjunto de normas e estratégias, contando com um projeto pedagógico 

uniforme e bem planejado, sendo o Ratio Studiorum a sua expressão máxima, cujo 

objetivo era a “formação integral do homem cristão” (SANGENIS, 2004). 

A educação neste período era financiada pelo plano da redízima, ou seja, 

com recursos públicos, sobre o qual dez por cento dos impostos arrecadados da 

colônia brasileira eram destinados à manutenção e a vestimenta dos jesuítas; não 

para construções (SAVIANI, 2008). Nesse sentido, vale ressaltar o pensamento de 

Saviani (2008, p. 9), quando afirma que: 

Se o ensino então ministrado pelos jesuítas podia ser considerado como 
público por ser mantido com recursos públicos e pelo seu caráter de ensino 
coletivo, ele não preenchia os demais critérios, já que as condições tanto 
materiais como pedagógicas, isto é, os prédios assim como sua 
infraestrutura, os agentes, as diretrizes pedagógicas, os componentes 
curriculares, as normas disciplinares e os mecanismos de avaliação 

                                                 
6 PEDRO, Francesc; PUIG, Irene. Las reformas educativas: una perspectiva politica y comparada. 
Barcelona: Paidos, 1998. 
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encontravam-se sob controle da ordem dos jesuítas, portanto, sob domínio 
privado.  

A ideia de um sistema nacional de educação se fez presente já na primeira 

Constituição Brasileira, a Constituição Imperial de 1824, que assinalava, no título 

reservado aos direitos da cidadania e pelo art. 179, nº 32, a instrução primária 

gratuita aos cidadãos (CURY; REIS; ZANARDI, 2018). Entretanto, manteve-se a 

dicotomia entre as necessidades reais e os objetivos prescritos, com um número 

insuficiente de professores e de escolas, ou seja, inexistência de uma estrutura 

mínima para a educação nacional. Assim, se configurou a primeira lei geral de 

ensino do Brasil, a lei das escolas de primeiras letras, em 15 de outubro de 1827, 

que instituiu a adoção do “método lancasteriano de ensino”7 (GHIRALDELLI, 2015). 

O Ato Adicional à Constituição do Império de 1834 introduziu uma divisão de 

competências entre os poderes gerais e as atribuições das províncias, 

desresponsabilizando o Estado Nacional do ensino primário (CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018). Diante deste, segundo Cury et al. (2018), pela descentralização 

havida, pode-se dizer que: 

[...] coube sempre às províncias, e depois aos estados, a competência em 
prover o ensino fundamental e sempre coube aos “poderes gerais” (depois 
União) o controle do ensino superior e em boa parte do ensino secundário – 
em especial na Capital do Império/República (CURY; REIS; ZANARDI, 
2018, p. 22). 

Durante o Império, a política educacional passou por várias reformas, como a 

de Couto Ferraz, de 1854, que determinava o currículo do ensino primário e do 

ensino secundário, a de Leôncio de Carvalho em 1879, que dispunha sobre as 

escolas primárias e secundárias (CURY; REIS; ZANARDI, 2018). Também houve 

vários projetos de reforma que não chegaram à implementação, como os de Paulino 

de Souza em 1869, de João Alfredo em 1871, de Rui Barbosa e o de Almeida 

Oliveira, ambos em 1882, e o do Barão de Mamoré em 1886 (SAVIANI, 2008). 

Saviani (2008), analisando as reformas desta primeira fase do Brasil 

independente, registra a tendência em nomeá-las pelos seus proponentes, em geral 

ministros da pasta de instrução pública ou da educação. Segundo ele, “[...] a indicar 

                                                 
7 Método de ensino mútuo ou sistema monitorial, caracterizado por “ajuda mútua” entre alunos mais e 
menos adiantados. Os alunos menos adiantados recebiam instruções de alunos-monitores (mais 
adiantados), e estes, por sua vez, eram supervisionados por um inspetor de alunos (não 
necessariamente alguém com experiência em magistério) que mantinha contato com o professor 
(GHIRALDELLI, 2015, p. 33-34). 
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que cada um que chega ao poder procura imprimir sua marca, desfazendo o que 

estava em curso e projetando a ideia de que é com ele que, finalmente, o problema 

será resolvido” (SAVIANI, 2008, p. 11).  

A proclamação da República não alterou significativamente esse cenário. Ao 

invés disso, a Constituição de 1891 não determinou a gratuidade do ensino primário, 

sendo que essa afirmação poderia vir a ser inscrita nas Constituições Estaduais 

(CURY; REIS; ZANARDI, 2018). Na esfera federal, as reformas educacionais do 

regime republicano evidenciaram uma certa tensão na política educacional, pois é 

notável a oscilação entre a centralização e descentralização (CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018).  

Nesse contexto, Saviani (2008, p. 11) sinaliza o caráter pendular nas reformas 

da estrutura educacional: 

[...] o movimento pendular mostra o vai-e-vem de dois temas que se 
alternam sequencialmente nas medidas reformadoras da estrutura 
educacional. [...] Se uma reforma promove a centralização, a seguinte 
descentraliza para que a próxima volte a centralizar a educação, e assim 
sucessivamente. Se uma reforma se centra na liberdade de ensino, logo 
será seguida por outra que salientará a necessidade de regulamentar e 
controlar o ensino. Uma reforma colocará o foco do currículo nos estudos 
científicos e será seguida por outra que deslocará o eixo curricular para os 
estudos humanísticos.  

No âmbito dessas reformas, cumpre ressaltar: a reforma Benjamin Constant 

(1890), dirigida ao ensino do Distrito Federal – Rio de Janeiro; o Código Epitácio 

Pessoa (1901), que equipara as escolas privadas às oficiais com o Código dos 

Institutos Oficiais do Ensino Superior Secundário; a reforma Rivadávia Correa 

(1911), que volta a reforçar a liberdade positivista e a descentralizar o ensino; a 

reforma de Carlos Maximiliano (1915), que regulariza o acesso às escolas 

superiores e novamente centraliza o ensino; e a reforma Rocha Vaz (1925), que pela 

primeira vez, tentou ordenar um acordo entre as ações dos estados e da União no 

que concerne à promoção da educação primária e à eliminação dos exames 

preparatórios e parcelados (GHIRALDELLI, 2015; SAVIANI, 2008; CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018).  

No que se refere a essas reformas, Vieira e Farias (2007) consideram 

evidente a influência positivista na educação da República, porém, afirmam que a 

educação para o povo ainda não é uma preocupação política do Estado, assim, 

caracteriza-se como privilégio de poucos.  
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Depois, ocorreram, em linhas gerais, durante o período entre a década de 

1930 e 1960, modificações de distintas naturezas, quer no âmbito interno, quer no 

âmbito externo (MIGUEL; FERREIRA, 2015). No âmbito interno, o Brasil passou por 

intensas transformações estruturais que ocasionaram mudanças superestruturais, 

notadamente no sistema escolar (BITTAR; BITTAR, 2012). Em termos políticos, 

esse período engloba à transição de um modelo econômico agrário-exportador para 

industrial-urbano, destacando-se os processos ocorridos na Era Vargas, que vai de 

1930 até 1945, e no período de 1945 até 1964, conhecido como período nacional-

desenvolvimentista (ANDREOTTI, 2006; BITTAR; BITTAR, 2012). 

 

2.1.1.1 Era Vargas 

 

A partir da revolução de 1930 o Estado passou a adotar medidas de 

centralização político ideológica e de nacionalização (BITTAR; BITTAR, 2012). Foi 

nesse contexto que, logo após assumir como chefe do “Governo Provisório”, Getúlio 

Vargas apresentou o plano para “reconstrução nacional”, cujo item 3 falava 

especificamente sobre a educação: 

[...] difusão intensiva do ensino público, principalmente técnico-profissional, 
estabelecendo, para isso, um sistema de estímulo e colaboração direta com 
os Estados; para ambas as finalidades, justificar-se-ia a criação de um 
Ministério da Instrução e Saúde Pública, sem aumento das despesas 
(GHIRALDELLI, 19918 apud GHIRALDELLI, 2015, p. 48).  

A partir desse plano, criou-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, que 

durante 1930 e 1937 passou por três gestões, dentre as quais destaca-se a de 

Francisco Campos (1930 a 1932), em especial devido ao que ficou conhecido como 

“reforma Francisco Campos”9 (GHIRALDELLI, 2015). Essa reforma teve como 

diferencial a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), um órgão consultivo 

para assessorar o Ministério da Educação e Saúde Pública. Entre as suas 

                                                 
8 GHIRALDELLI, Jr. Paulo. Pedagogia e luta de classes no Brasil (1930-1934). Ibitinga: 
Humanidades, 1991. p. 25-36.  
9 Decreto nº 19.850/1931, que dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de Educação; Decreto nº 
19.851/1931, que dispõe sobre itens regulamentando e organizando o ensino superior no Brasil, 
adotando o chamado ‘regime universitário’; Decreto nº 19.852/1931, que organizou a Universidade do 
Rio de Janeiro; Decreto nº 19.890/1931, que dispõe sobre a organização do ensino secundário; 
Decreto nº 20.158/1931, que organizou o ensino comercial e regulamentou a profissão de contador e 
outras; Decreto nº 21.241/1931, que consolidou a regulamentação sobre o ensino secundário 
(GHIRALDELLI, 2015, p. 49). 
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atribuições, constava firmar as diretrizes gerais do ensino primário, secundário e 

superior (BITTAR; BITTAR, 2012; CURY; REIS; ZANARDI, 2018).  

Mas essas providências do “Governo Provisório”, apesar de muito 

importantes, podiam ser consideradas como fragmentárias e pouco eficazes para 

solucionar os problemas do ensino popular. Diante disso, os educadores da 

Associação Brasileira de Educação convocaram a IV Conferência Nacional, em 

dezembro de 1931, com o tema geral as grandes diretrizes da educação popular10 

(LEMME, 2007). 

Uma das iniciativas dessa Conferência foi a elaboração de um documento, 

em que os mais renovadores educadores brasileiros procuraram traçar as diretrizes 

para uma política nacional de educação e ensino, abrangendo todos os seus 

aspectos, modalidades e níveis (LEMME, 2007). Esse documento se tornou um 

clássico na literatura pedagógica da história e filosofia da educação brasileira: o 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (GHIRALDELLI, 2015). Publicado pela 

imprensa não especializada, em março de 1932, teve como redator principal 

Fernando de Azevedo, em seu texto dirigido “ao Povo e ao Governo” e onde se 

propunha “à reconstrução educacional no Brasil” (LEMME, 2007). 

O “Manifesto” vinha a público na efervescência do contexto de disputas pela 

condução das políticas do recém-criado Ministério da Educação e Saúde no Brasil 

(VIDAL, 2013). Diante dessa questão, Vidal argumenta que o texto “Manifesto” exibia 

um triplo propósito: 

1) Inicialmente, efetuava a defesa de princípios gerais que, sob a rubrica 
de novos ideais de educação, pretendiam modernizar o sistema educativo e 
a sociedade brasileira. Além da laicidade, da gratuidade, da 
obrigatoriedade e da coeducação, o Manifesto propugnava pela escola 
única, constituída sobre a base do trabalho produtivo, tido como 
fundamento das relações sociais, e pela defesa do Estado como 
responsável pela disseminação da escola brasileira. Nesse sentido, 
distinguia-se do que denominava educação tradicional, particularmente 
no que considerava como a maior contribuição da Escola Nova: 
a organização científica da escola. 

2) Mas, ao reunir a assinatura de 26 intelectuais e ao fazer uso do 
termo pioneiros no subtítulo, a publicação do Manifesto criava um 
personagem coletivo: os pioneiros da educação nova. A partir desse 
momento, a literatura sobre educação no Brasil voltaria com frequência a 
esse personagem coletivo e aos princípios enunciados nessa carta-
monumento – como denominou Libânia Xavier (2002) –, no bojo de análises 
que pretendiam conferir uma interpretação sobre o estado da educação 
brasileira. 

                                                 
10 O termo educação popular desta época possuía conotação ampla, se referindo à educação de todo 
o povo, de toda a nação (GHIRALDELLI, 2015, p. 50). 
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3) Por fim, ao descaracterizar as investidas anteriores na arena educacional 
(concebidas como escola tradicional ou mesmo como vazio de ações), o 
texto se produzia como marco fundador no debate educativo brasileiro. 
Daí também a insistência com que autores e educadores retornariam 
ao Manifesto em suas análises [...] (VIDAL, 2013, p. 579, grifo nosso). 

Certamente por influência do ideário exposto no “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, a Constituição de 1934 inscreveu a educação como direito do 

cidadão e obrigação dos poderes públicos, a tornou gratuita e obrigatória no 

primário, atribuiu a responsabilidade pela sua efetivação aos estados, regulamentou 

a necessidade da constituição de Conselhos Estatuais ao lado do CNE e definiu 

como competência privativa da União “traçar as diretrizes da educação nacional” e 

na fixação do “Plano Nacional de Educação (CURY; REIS; ZANARDI, 2018). 

Ademais, definiu vinculações de receitas para a educação, cabendo à União e aos 

municípios aplicar (art. 156) “nunca menos de dez por cento e os Estados e o Distrito 

Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na 

manutenção e no desenvolvimento do sistema educativo” (VIEIRA, 2007b, p. 297).  

Entretanto, essa constituição durou pouco tempo. Em 1937, Getúlio Vargas, 

então presidente da República, tornou-se ditador através de um golpe militar, e 

abortou a Constituição de 1934 pela então outorgada Constituição de 1937 

(GHIRALDELLI, 2015). Nesta última, o dever do Estado para com a educação foi 

colocado em segundo plano, e não central, conforme segue:  

Constituição de 1934  

Art. 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e 
pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana (BRASIL, 1934). 

Constituição de 1937 

Art. 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 
dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de 
maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as 
deficiências e lacunas da educação particular (BRASIL, 1937). 

Durante a ditadura de oito anos, o que Vargas denominou de “Estado Novo”, 

a concepção da política educacional esteve inteiramente orientada para o ensino 

profissional (VIEIRA, 2007b). O governo editou, de 1942 a 1946, as chamadas Leis 

Orgânicas do Ensino, conhecidas como Reforma Capanema. Basicamente, esse 

conjunto de leis consubstanciaram-se em seis decretos-leis que ordenaram o ensino 

primário, secundário, normal e o ensino técnico-profissional (industrial, comercial, 
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agrícola); mantiveram o caráter elitista do ensino secundário e incorporaram um 

sistema paralelo oficial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) (BITTAR; BITTAR, 2012). 

Para Ghiraldelli (2015), se por um lado o “Estado Novo” estabeleceu uma 

legislação que trazia algum benefício ao trabalhador, através da Consolidação das 

Leis do Trabalho, por outro lado impôs ao sistema público de ensino uma legislação 

que ressaltou uma diferenciação entre aqueles que poderiam estudar daqueles que 

deveriam estudar menos, a fim de ingressar mais rapidamente no mercado de 

trabalho. Assim, Getúlio Vargas estruturou uma política social que o autor descreve 

como a conjunção entre “trabalhismo” e “ensino profissional”. 

Diante dessa questão, Lemme (2007, p. 175) argumenta que:  

O “Estado Novo” talvez tenha adotado uma orientação mais “realista” em 
matéria de educação, pois considerou o ensino profissional, para formação 
de mão-de-obra, como o dever básico do Estado; e, mais tarde, reformou o 
ensino de 2º grau, dividindo-o em compartimentos estanques [...], cada um 
para atender, separadamente, às necessidades de formação de nossa 
juventude, de acordo com a divisão em classes realmente existente na 
sociedade brasileira.  

Independente do conservadorismo ou dos possíveis benefícios, a relevância 

da reforma legislativa Capanema se deu pelo seu caráter pioneiro na construção do 

sistema nacional de educação. Enfim, criou-se um sistema. Ela tornou-se um marco 

e modelo, e a partir daí tudo que se fez, em matéria de educação, foi em cima do 

dispositivo legal imposto por Capanema, indo contra ou a favor, tentando modificá-lo 

ou derrubá-lo (GHIRALDELLI, 2015). 

Em 1945, a 2ª Guerra Mundial chegava ao fim com a vitória das chamadas 

“potências democráticas”, fato que repercutiu na política brasileira, com o fim do 

“Estado Novo” em 29 de outubro de 1945, e a deposição de Getúlio Vargas 

(LEMME, 2007; GHIRALDELLI, 2015). 

 

2.1.1.2 Período do nacional-desenvolvimentismo 

 

O nacional-desenvolvimentismo (1945 até 1961) é o período identificado 

como a segunda fase de industrialização e de ajuste do país ao desenvolvimento 

econômico, caracterizado pela globalização do capital monopólico e de controle 

crescente da economia mundial pelo capital financeiro (LOMBARDI, 2014). Esse 
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período é acompanhado de uma ampla discussão sobre a necessidade de se criar 

uma legislação nacional com diretrizes para todos os níveis ou áreas de ensino, 

envolvendo vários setores da sociedade (ANDREOTTI, 2006).  

O período também foi marcado pelo desenvolvimento de importantes 

instituições no âmbito da ciência e pesquisa, como: a criação da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC (1948); do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (1951); da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes (1951), que, assim como os 

dois primeiros, atualmente ainda desenvolve atividades; e do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros – ISEB (1955) (BITTAR; BITTAR, 2012). 

Após a Assembleia Nacional Constituinte, o país buscou retomar a 

normalidade democrática com a promulgação da Constituição de 18 de setembro de 

1946 (GHIRALDELLI, 2015). Nessa Constituição, com tendência progressista, 

reapareceriam, com algumas ampliações, os preceitos da Constituição de 1934, 

reafirmando a dimensão liberal-descentralizadora e reinserindo o direito de todos à 

educação, com a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário. Além disso, 

dispunha, pela primeira vez, a elaboração de uma lei específica para a educação 

brasileira: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) (BITTAR; 

BITTAR, 2012). 

A primeira LDBN teve longa tramitação, vindo a ser promulgada apenas em 

1961. Entre 1946 e 1957, passou por uma fase de discussão, arquivamento, perda e 

reconstituição do documento (LOMBARDI, 2014).   

No primeiro governo após a promulgação da constituição, o presidente da 

República, General Eurico Gaspar Dutra, formou uma comissão para elaboração do 

projeto. Essa comissão foi instalada em 1947 e remeteu o projeto ao Congresso em 

1948, quando o então deputado Gustavo Capanema deu o parecer desfavorável, 

conseguindo o arquivamento do mesmo (GHIRALDELLI, 2015). 

Dois anos após, em 1951, houve uma tentativa de retomada das discussões, 

porém o Senado informou que o projeto havia sido extraviado, precisando ser 

recomposto (LOMBARDI, 2014). Isso durou seis anos. Em 1957, retomou-se a 

discussão e em 1958 a Comissão de Educação e Cultura recebeu um projeto 

substituto, conhecido como “substitutivo Lacerda", que alterava substantivamente o 

original e versava em defesa do ensino privado (GHIRALDELLI, 2015), conforme 

indicam os artigos 6 e 7 desse substitutivo: 
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Art. 6 – É assegurado o direito paterno de prover, com prioridade absoluta, a 
educação dos filhos; e dos particulares, de comunicarem a outros os seus 
conhecimentos, vedado ao Estado exercer ou, de qualquer modo favorecer 
o monopólio do ensino.  

Art. 7 – O Estado outorgará igualdade de condições às escolas oficiais e às 
particulares; pela representação adequada das instituições educacionais 
nos órgãos de direção de ensino; pela distribuição das verbas consignadas 
para a educação, entre as escolas oficiais e as particulares 
proporcionalmente ao número de alunos atendidos; pelo conhecimento, 
para todos os fins, dos estudos realizados nos estabelecimentos 
particulares (ROMANELLI, 197811 apud ANDREOTTI, 2006, p. 112). 

Assim, em 1959 foi publicizado o “Manifesto dos Educadores Mais Uma Vez 

Convocados” que, retomando as ideias do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova de 1932”, organizou a Campanha de Defesa da Escola Pública 

(GHIRALDELLI, 2015). Essa campanha foi organizada formalmente na I Convenção 

Estadual em Defesa da Escola Pública de São Paulo, em maio de 1960. Em 1961, o 

projeto de LDBN foi aprovado, recebendo mais de 200 emendas, no Senado, e a Lei 

nº 4.024/1961 sancionada pelo presidente da República, João Goulart 

(GHIRALDELLI, 2015).  

A primeira LDBN garantiu direito e a igualdade de tratamento por parte do 

poder público para o setor público e o particular de ensino no Brasil (GHIRALDELLI, 

2015). Nesse contexto, a lei sancionada acolheu parte da proposta do “substitutivo 

Lacerda”, pois, como explica Andreotti (2006, p. 112-113), “a gratuidade da 

educação ficou omissa, favorecendo o desenvolvimento da iniciativa, em uma época 

em que a procura pelas escolas oficiais vinha aumentando. Em casos claramente 

definidos, o Estado se propôs a subvencionar as escolas particulares [...]”. 

Em 1962, foi publicado o Plano Nacional da Educação (PNE) que, seguindo a 

LDBN, instituiu ao governo federal a obrigação de destinar para a educação no 

mínimo 12% dos recursos dos impostos arrecadados pela União. Entretanto, o PNE 

foi extinto duas semanas após a Revolução de 1694 (GHIRALDELLI, 2015).  

De 1961 a 1964 o governo federal aumentou os investimentos em educação 

em 5,93% (GHIRALDELLI, 2015). Entretanto, esse não representou, infelizmente, 

uma mudança real, pois em 1940, a taxa de analfabetismo no Brasil era de 56,0%; 

em 1950, era de 50,5% e, em 1960, 39,35%; fato que, conforme destaca Bittar e 

Bittar (2012, p. 161), “evidencia a ineficiência das reformas, o seu caráter retórico e a 

omissão do Estado no cumprimento efetivo das leis que ele próprio editara”. 

                                                 
11 ROMANELLI, Otaiza. História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 1978, p. 174. 
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Como percurso dessa seção, em um primeiro momento, apresentou-se, em 

linhas gerais, a política educacional no Brasil Colônia e no Império e, na sequência, 

os processos ocorridos na Era Vargas e no período do nacional-

desenvolvimentismo. Em termos políticos, o próximo período engloba duas grandes 

reformas: a educação no regime militar e no Estado democrático. 

 

2.1.1.3 Regime militar 

 

O Regime Militar foi instalado no país em 1964, por meio do golpe de Estado 

e manteve-se durante duas décadas, período em que foi palco para o revezamento 

de cinco generais na presidência da República (GHIRALDELLI, 2015). A educação 

brasileira foi pautada, da mesma forma que em outros setores, pela repressão de 

qualquer movimento que se caracterizasse como uma barreira para o 

desenvolvimento das diretrizes e objetivos políticos do regime vigente; privatização 

do ensino; exclusão de boa parcela da população mais pobre à educação de boa 

qualidade; institucionalização, sem preparo prévio, do ensino profissionalizante na 

rede pública regular; pedagogia técnica sem propósitos definidos; excessiva e 

confusa legislação educacional (GHIRALDELLI, 2015).  

Com grande parcela do Legislativo subordinado ao Executivo, impunha-se, 

desde o início, uma estrutura centralizadora em torno do Poder Executivo (DE 

ASSIS, 2006). De acordo com Cury et al. (2018, p. 38), o regime “manteve pro forma 

o funcionamento precário das Constituições e do Congresso”. 

A nova Constituição, de 24 de janeiro de 1967, não chegou a expressar uma 

ruptura com o conteúdo presente nas constituições anteriores. Em contrapartida, 

revela a presença de interesses políticos já manifestos em outras Cartas, sobretudo 

àqueles ligados ao ensino privado (VIEIRA, 2007b). A “liberdade de ensino”, tema 

chave do conflito entre o público e o privado desde meados dos anos 1950, é 

evidenciado no texto da Constituição de 1967 (VIEIRA, 2007b).  

Em análise, Vieira (2007b) apresenta que nos mesmos termos da 

Constituição de 1946, a Constituição de 1967 determina que o ensino seja 

“ministrado nos diferentes graus pelos poderes públicos” e que este seja “livre à 

iniciativa particular”. Entretanto, a Carta de 1967 traz uma mudança com relação à 

Carta de 1946, no que diz respeito ao subsídio ao ensino privado, uma vez que este 
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“merecerá amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante 

bolsas de estudo” (art. 176, § 2º).  

Outrossim, além dessa mudança, que direciona o apoio governamental à 

iniciativa privada, a Constituição de 1967 excluiu o princípio da vinculação 

orçamentária, constante nas Constituições de 1934 e de 1946, que obrigava a 

União, os estados e os municípios a destinar um percentual mínimo de recursos 

para a educação. A Emenda Constitucional de 1969, em seu artigo 15, § 3º, alínea f, 

redefiniu o texto da Carta de 1967, estabelecendo, apenas para os municípios, a 

vinculação de 20% (SAVIANI, 2008). Segundo Vieira (198312 apud SAVIANI, 2008, 

p. 299), em consequência disso, o governo federal reduziu progressivamente os 

recursos aplicados na educação: “desceu de 7,60% (em 1970) para 4,31% (em 

1975), recuperando-se um pouco em 1978, com 5, 20%”.  

Como consequência da política educacional de incentivo ao setor privado, 

houve uma expansão da participação privada, principalmente em nível superior, 

assumindo significativamente a oferta de ensino (SAVIANI, 2008). Para Saviani 

(2008, p. 300-301): 

Para além desse fortalecimento do setor privado do ensino, cabe 
considerar, também, que o próprio setor público foi sendo invadido pela 
mentalidade privatista, traduzida no esforço em agilizar a burocracia 
aperfeiçoando os mecanismos administrativos das escolas; na insistência 
em adotar critérios de mercado na abertura dos cursos e em aproximar o 
processo formativo do processo produtivo; na adoção dos parâmetros 
empresariais na gestão do ensino; na criação de “conselhos curadores”, 
com representantes das empresas, e na inclusão de empresários bem 
sucedidos como membros dos conselhos universitários; no empenho em 
racionalizar a administração do ensino, enxugando sua operação e 
reduzindo seus custos, de acordo com o modelo empresarial. 

Entre 1964 e 1968 o Ministério da Educação e Cultura firmou doze acordos 

com a Agency for International Development (USAID), denominados “acordos MEC-

USAID” (GHIRALDELLI, 2015). Esses acordos objetivavam ajustar a política 

educacional brasileira, em todos os níveis de ensino, às determinações da USAID, 

adotando-se, para tanto, o modelo norte-americano, especialmente no ensino 

superior. Assim, esses objetivavam uma educação mais ajustada ao plano 

desenvolvimentista e econômico brasileiro, em consonância com a política norte-

americana (FRANZON, 2015). 

                                                 
12 VIEIRA, E. A. Estado e miséria social no Brasil: de Getúlio a Geisel. São Paulo: Cortez, 1983. p. 
215. 
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Sobre essa tendência, a ditadura militar, através de um pensamento 

tecnocrático, caracterizou o papel da escola como aparelho ideológico de Estado 

que, em certos momentos, não satisfazia interesses de nenhum setor social 

(GHIRALDELLI, 2015). Nesse sentido, Ghiraldelli (2015) denomina de 

“descompasso crescente entre os governantes diretos e os próprios interesses das 

elites de nosso país”, o que pode ser observado, basicamente, em duas reformas 

que mudaram a educação universitária (Lei nº 5.540/68) e o ensino que então era 

chamado de Primeiro e Segundo Graus (Lei nº 5.692/71). 

A Reforma Universitária foi consequência do trabalho de um grupo de 

especialistas, Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU), instituído pelo 

governo Costa e Silva, sob o Decreto nº 62.977/1968, com participação da USAID, e 

foi realizada em curto prazo. Isso porque o movimento estudantil estava mobilizado, 

exigindo a democratização da universidade brasileira desde o pré-1964 e o governo 

militar pretendia conter a onda de protestos contra o regime ditatorial (BITTAR; 

BITTAR, 2012). 

Essa reforma (Lei nº 5.540/1968) criou a departamentalização, instituiu a 

matrícula por disciplina e a institucionalização do curso parcelado por crédito e 

adotou o vestibular unificado e classificatório (BITTAR; BITTAR, 2012). Inspirada nos 

princípios de taylorização,13 presentes na organização da universidade norte-

americana, essa Reforma instituiu o modelo da “racionalidade, eficiência e 

produtividade” e o controle sobre as atividades acadêmicas (BITTAR; BITTAR, 2012; 

GHIRALDELLI, 2015). O Decreto nº 464/1969 evidenciou mais claramente a 

implantação da reforma aos desígnios do regime, quando em seu artigo 2 prevê:   

Será negada autorização para funcionamento de universidade instituída 
diretamente ou estabelecimento isolado de ensino superior quando, 
satisfeitos embora os mínimos requisitos prefixados a sua criação, não 
corresponda às exigências do mercado de trabalho, em confronto com as 
necessidades do desenvolvimento nacional ou regional (BRASIL, 1969). 

Também o pensamento tecnocrático que orientou a ditadura militar, através 

do estudo realizado em 1966, intitulado “Diagnóstico Preliminar da Educação”, 

                                                 
13 Princípio do planejamento: separar quem pensa de quem faz. Princípio do preparo: selecionar os 
melhores e treiná-los na execução de tarefas. Princípio do controle: verificar a adesão do trabalhador 
às diretrizes através de métodos rigorosos de supervisão. Princípio da execução: os diretores são 
responsáveis pela produção tanto quanto os operários. Princípio da exceção: os gerentes e 
administradores devem focalizar sua atenção nos desvios de todo o processo de trabalho ou 
processo produtivo (GHIRALDELLI, 2015, p. 156-157). 
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fundamentou as orientações para a introdução da profissionalização no ensino 

médio (GHIRALDELLI, 2015). Tais propósitos foram endossados pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais (IPES)14 e pelo GTRU, vindo a implementar a reforma 

do ensino médio pela Lei nº 5.692/1971 – nova LDBN (GHIRALDELLI, 2015).  

Essa reforma estabeleceu um novo ordenamento para os sistemas de ensino: 

instituiu o Primeiro Grau, resultante da fusão entre o antigo curso primário e o 

ginásio, passou a atender as crianças de 7 a 14 anos, assim a obrigatoriedade 

escolar que era de quatro anos foi ampliada para oito anos; o Segundo Grau tornou-

se integralmente profissionalizante (VALLE; RUSCHEL, 2009). Portanto, o Segundo 

Grau tornou-se integralmente profissionalizante e todas as escolas (públicas ou 

privadas) foram obrigadas a oferecer uma habilitação qualquer (VALLE; RUSCHEL, 

2009). O Parecer nº 45/1972, do CNE, relacionou 130 habilitações técnicas que 

poderiam ser adotadas pela escola (GHIRALDELLI, 2015). E esse contexto também 

veio a favorecer as escolas privadas, no sentido que lhe é atribuído por Ghiraldelli 

(2015, p. 164), ao refletir sobre os cursos profissionalizantes:  

[...] As escolas poderiam montar um segundo grau com habilitações em 
“Carne e Derivados”, ou em “Cervejaria e Refrigerantes”, ou “Leite e 
Derivados”. Os colégios particulares, é claro, (e não podemos esquecer que 
os grandes empresários do ensino sempre tiveram grande influência no 
interior do CNE) souberam desconsiderar toda essa matriz 
profissionalizante. As escolas particulares preocupadas em satisfazer os 
interesses da sua clientela, ou seja, em propiciar o acesso às faculdades e 
universidades, desconsideraram (através de fraude, obviamente) tais 
habilitações e continuaram a oferecer o curso colegial propedêutico ao 
ensino superior. As escolas públicas, obrigadas a cumprir a lei, foram 
desastrosamente descaracterizadas.  

Para Ghiraldelli (2015), essa descaracterização se deu pela falta e 

inviabilidade da formação de recursos humanos com as diversas habilitações 

exigidas pelo ensino nacional profissionalizante, na medida em que seria necessário, 

também, adequar para as economias regionais facilmente saturáveis e sujeitas à 

anarquia do mercado de trabalho moderno. 

Nesse sentido, a reforma da educação e a preparação de recursos humanos 

começou a ser duramente, e publicamente, criticada (MARCHAND, 2007). Assim, 

diante do panorama de oposição ao regime, com a “crise do milagre econômico”, 

inclui-se a resistência contra a política de profissionalização do Segundo Grau.  

                                                 
14 Entidade conservadora que fazia frente ao tipo de posicionamento de esquerda do Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros, antes de 1964 (GHIRALDELLI, 2015, p. 147). 
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Desse modo, o governo militar reconheceu que a política de 

profissionalização representava um campo de tensão e deveria ser modificada 

(MARCHAND, 2007). Ante tanta insatisfação, pela Lei nº 7.044/1982 a 

profissionalização compulsória foi revogada, representando, de fato, a formalização 

da decadência do ensino profissionalizante no Segundo Grau (MARCHAND, 2007). 

Na verdade, apesar de todas as tentativas de imposição da profissionalização 

do ensino médio, ela nunca foi implantada de acordo com a Lei nº 5.692/1971, 

tampouco com as habilitações técnicas do Parecer nº 45/1972 (MARCHAND, 2007). 

Para Ghiraldelli (2015, p. 165), “a Ditadura Militar fracassou no seu projeto 

educacional em todos os sentidos”, assim, afirma que “somente uma visão bastante 

condescendente com os ditadores poderia encontrar indícios de algum saldo positivo 

na herança deixada pela ditadura militar” (GHIRALDELLI, 2015, p. 147). 

Contrariamente, na opinião de Bittar e Bittar (2012), a política educacional da 

ditadura militar provocou mudanças estruturais na história da escola pública 

brasileira. Para esses autores, há de se considerar a expansão quantitativa de 

matrículas nas escolas públicas que ocorreu após a Reforma de 1971: 

[...] a expansão quantitativa não veio aliada a uma escola cujo padrão 
intelectual fosse aceitável. Pelo contrário: a expansão se fez acompanhada 
pelo rebaixamento da qualidade de ensino, segundo a maioria dos 
estudiosos. É imperioso constatar, porém, que a expansão, em si mesma, 
foi um dado de qualidade, pois se qualidade e quantidade são duas 
categorias filosóficas que não se separam, o fato de as camadas populares 
adentrarem pela primeira vez em grande quantidade na escola pública 
brasileira constituiu-se em um dos elementos qualitativos dessa escola. Em 
outras palavras: se no passado a escola pública brasileira era tida como de 
excelente qualidade, não se pode esquecer que essa qualidade implicava 
na exclusão da maioria (BITTAR; BITTAR, 2012, p. 163). 

Entretanto, essa expansão quantitativa de escolas, por sua vez, não foi 

acompanhada de um sistema educacional que propiciasse condições adequadas 

para a aprendizagem dos alunos, persistindo o analfabetismo, os problemas de 

recursos materiais e humanos, a falta de foco individual no aluno devido à alta carga 

horária de trabalho, bem como o grande número de faltas, a rotatividade e os baixos 

salários (BITTAR; BITTAR, 2012, p. 163). E, portanto, é nessa conjuntura que inicia 

o período pós ditadura militar, o Estado democrático brasileiro.  
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2.1.1.4 Estado democrático 

 

Sobre luta pelo retorno à democracia, com a articulação de forças no 

movimento pelas “Diretas Já”, a partir de 1985, o Brasil ficou livre da ditadura militar 

(MONTEIRO; GONZÁLEZ; GARCIA, 2011). Este movimento político implicou na 

eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte e pela promulgação da nova 

Constituição em 1988 (MONTEIRO; GONZÁLEZ; GARCIA, 2011).  

Durante a elaboração da nova Constituição, a educação, assim como todos 

os outros setores, foi palco de disputa de interesses variados (GHIRALDELLI, 2015). 

Muitas alterações que abrangeram a organização da educação nacional, 

representaram um avanço pelo processo de participação dos educadores, no 

sentido de garantir na própria Constituição uma resposta, em termos de princípios, 

aos problemas da área (CURY; REIS; ZANARDI, 2018).  

Na Carta Magna de 1988 o campo da educação recebeu enfoque, não 

apenas no seu tópico próprio, sendo detalhada em dez artigos específicos (art. 205 

a 214) e figurando em quatro outros dispositivos (art. 22, XXIV, 23, V, 30, VI, e art. 

60 e 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT), além de 

aparecer como um direito social, junto da saúde, do trabalho, do lazer, da 

segurança, da previdência social, da proteção à maternidade e à infância, da 

assistência aos desamparados, bem como no capítulo sobre a família, a criança, o 

adolescente e o idoso (VIEIRA, 2007b; GHIRALDELLI, 2015). 

Em sintonia com o momento de abertura política, o texto é conhecido como 

“Constituição Cidadã” que propõe, em seu artigo 206, I, o direito à educação, 

expressa no princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (VIEIRA, 2007b). Outras conquistas asseguradas são: o acesso à educação 

obrigatória e gratuita como direito público subjetivo (art. 208, VII, § 1º); a garantia da 

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 0 a 6 anos de idade (art. 

208, IV); a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando 

(art. 208, VI); o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não 

tiveram acesso em idade própria (art. 208, I) e o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiências (art. 208, III) (BRASIL, 1988; VIEIRA, 

2007b). 

Sobre o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 208, § 1º), a 

última Constituição procurou romper com a existente oscilação entre a centralização 
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e descentralização, característica do movimento pendular, admitindo um dos 

padrões de organização federativa mais descentralizado do mundo, com a ideia de 

um sistema nacional de ensino equânime e a inclusão do município como um 

terceiro ente federado (DE ARAÚJO, 2010).  

Ainda que a nova Constituição tenha modificado, em partes, a ambígua 

expressão do passado que indicava o favorecimento ao setor privado de ensino, 

para Vieira (2007b) e Ghiraldelli (2015) mantém-se mecanismos para permitir a 

transferência de recursos públicos à iniciativa privada, nos temos do artigo 213, I e II, 

§ 1º, § 2º (BRASIL, 1988). Contudo, no que se refere especificamente à legislação 

mais detalhada no âmbito da educação, é reconhecida a incompatibilidade da Lei nº 

5.692/1971 (que reformou o ensino de Primeiro Grau e Segundo Grau), bem como 

da Reforma Universitária (Lei nº 5.540/1968), com as novas prerrogativas da 

Constituição de 1988 (MONTEIRO; GONZÁLEZ; GARCIA, 2011). Para tal, a própria 

Constituição assegurou a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (GHIRALDELLI, 2015).  

A nova LDBN, foi precedida de intensa luta parlamentar, em especial do 

deputado Florestan Fernandes e do senador Darcy Ribeiro, e extraparlamentar, com 

a participação de entidades da sociedade, convergentes em relação à defesa do 

ensino público e gratuito (GHIRALDELLI, 2015). Após oito anos de intensos debates 

no Congresso Nacional, Fernando Henrique Cardoso aprova a LDBN - Lei nº 9.394, 

publicada em 20 de dezembro de 1996 (BITTAR; BITTAR, 2012). 

Alguns avanços podem ser apontados no contexto da LDBN de 1996: 

existência de um núcleo comum para o conteúdo a ser ensinado nas escolas de 

todo território nacional, e uma parte diversificada; vinculação mais efetiva com a 

fixação de prazos para o repasse dos recursos financeiros; discriminação das 

despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino daquelas 

que não a constituem; criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (GHIRALDELLI, 2015). 

Conforme previsto na Constituição de 1988, a LDBN de 1996 estabeleceu, no 

artigo 9º, a responsabilidade da União para “[...] elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. No 

artigo 87, instituiu a “Década da Educação”, assim, as diretrizes e metas do Plano 

Nacional de Educação passariam a vigorar para os dez anos seguintes à sua 
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aprovação, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(BRASIL, 1996). 

Em termos da reestruturação do modelo educacional brasileiro pós ditadura 

militar, em especial a partir da década de 1990, cabe destacar a participação das 

agências internacionais (FLACH, 2015). Nesse contexto, um importante evento que 

influenciou a educação brasileira foi a Conferência Mundial de Educação para Todos 

realizada no ano de 1990 em Jomtien, na Tailândia, financiada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial (GHIRALDELLI, 2015). 

O documento final dessa Conferência, a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, foi assinada por 155 países (dentre os quais o Brasil) que assumiram o 

compromisso de garantir a educação básica de qualidade para crianças, jovens e 

adultos, fundamentado em seis metas à serem alcançadas por todos os então 

presentes (FLACH, 2015; GHIRALDELLI, 2015). Como resposta a esta, 

estabeleceu-se o Plano Decenal de Educação para Todos, em 1993, importante 

documento que subsidiou a elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE 

(GHIRALDELLI, 2015). 

Assim, em 1998 iniciou a tramitação, na Câmara de Deputados, do projeto de 

Lei que instituía o PNE, vindo a ser aprovado somente no ano 2000, sendo 

regulamentado no ano seguinte, por meio da Lei nº 10.172/2001, de 9 de janeiro de 

2001 (LIMA; CABRAL; GASPARINO, 2009).  

Esse primeiro PNE (PNE 2001) foi referência para o período de 2001 a 2010 

e, em síntese, fixou cinco prioridades e estabeleceu 295 metas, distribuídas entre os 

eixos (DE CODES et al., 2017).  

Um dos pontos centrais deste documento é que possibilitou um diagnóstico, 

por níveis de ensino, da situação educacional brasileira (GHIRALDELLI, 2015), a 

partir dos dados de estatísticas educacionais e demográficas, por região, realizadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (AGUIAR, 2010). Além de 

mostrar a situação da educação sob vários aspectos, os resultados educacionais 

apresentados foram considerados nas metas do PNE 2001 (AGUIAR, 2010). De 

acordo com Aguiar (2010, p. 713), com a apresentação desses dados, o governo 

federal propunha que: 
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[...] os planos estaduais e municipais fossem elaborados, considerando os 
objetivos e metas de âmbito nacional que lhes correspondiam e as 
peculiaridades de sua realidade, de modo que o conjunto destes planos 
expressasse o patamar educacional que o país deveria alcançar no período 
traçado. 

Porém, segundo Dourado (2011 apud DE CODES et al., 2017), foram muitos 

entraves que dificultaram a efetivação do PNE 2001, tais como questões 

orçamentárias; ausência de sistemas de avaliação e acompanhamento; e falta de 

legislações municipais correlatas que auxiliassem na execução integral do plano. 

Assim, conforme destaca Alves (2010), foram poucos estados e municípios que 

elaboraram seus planos regionais e locais, conforme estabelecido na lei. 

Em contrapartida, cumpre destacar que, a partir do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, nos últimos anos do século XX e início do século XXI, predomina 

uma rápida ampliação dos programas governamentais em educação 

(GHIRALDELLI, 2015). O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) é ampliado e cria-se o Exame Nacional de Cursos (Provão) e, na sequência, 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade). São criados o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

o Programa TV Escola, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(PROFORMAÇÃO), o Programa Brasil Carinhoso, o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (PNATE), entre outros.15 Ocorre a ampliação do PNAE e do 

PNLD (VIEIRA; FARIAS, 2007). Também são propostas as diretrizes curriculares 

nacionais emanadas pelo CNE e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

posteriormente organizados na BNCC (CURY; REIS; ZANARDI, 2018) e, dando 

continuidade ao PNE 2011, em 2014 foi aprovado o PNE 2014, com vigência de 

2014 até 2024 (LAMÓGLIA; BONETI, 2019). 

Sobre os aspectos da LDBN de 1996, desde a sua aprovação ela sofreu 

várias alterações, principalmente no que diz respeito ao currículo escolar (BRASIL, 

2019b). Dentre as várias legislações, citam-se as mais relevantes: a Lei nº 

11.274/2006, normatizando sobre a duração de nove anos para o ensino 

fundamental e matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade; a Lei nº 

11.645/2008, responsável pela inclusão no currículo oficial da obrigatoriedade da 

                                                 
15 Para saber mais sobre os programas governamentais em educação: Ministério da Educação. 
Governo. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php. Acesso em: 22 set. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/index.php
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temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”; a Lei nº 12.796/2013, 

dispondo sobre a formação dos profissionais da educação e da educação infantil até 

cinco anos de idade, entre outras providências; a Lei nº 13.010/2014,   que 

normatiza a inclusão, como temas transversais, nos currículos escolares, de 

conteúdos relativos aos direitos humanos; a Lei nº 13.278/2006, que fixa as 

diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte; a Lei nº 

13.415/2017, que imprimiu a flexibilização curricular e reforma do ensino médio pela 

BNCC e por itinerários formativos; bem como a Lei nº 13.666/2018, que inclui o tema 

transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar (BRASIL, 

2019b). 

De forma sintetizada, as transformações da política educacional brasileira, 

apresentadas nesta seção, não foram neutras às intenções políticas e sociais. Nessa 

perspectiva, da temporalidade histórica, as políticas curriculares também não foram 

dissociadas desse palco de disputas e influenciadas pelos eventos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Desse modo, na próxima seção deste capítulo propõe-se 

abordar o currículo da educação básica no Estado democrático. 

 

2.2 CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

Esta seção pretende apresentar um breve histórico sobre a “legislação 

educacional” para o currículo da educação básica no Estado democrático e, em 

particular, sobre a proposta na área dos temas transversais e da interdisciplinaridade 

do currículo escolar. 

Assim, é importante enfatizar a organização da educação básica no Brasil 

que, atualmente, compreende três etapas: a educação infantil (em creches, para 

crianças de zero a três, e na pré-escola, para as de quatro a cinco anos), o ensino 

fundamental (que, nos anos iniciais, atende crianças de seis a dez anos e, nos anos 

finais, as de onze a quatorze) e o ensino médio – nas modalidades propedêutica e 

profissionalizante, para os jovens de quinze a dezessete anos (BRASIL,1996; DE 

CODES, 2017).  

A palavra currículo origina-se do termo latim Curriculum, que quer dizer 

“caminho”, “percurso”, “trajetória” (MORAES, 2010). Considerando que as palavras 

educação, currículo e reforma têm uma trajetória histórica convergente (GESSER, 

2008), a maioria das reformas educacionais e curriculares podem ser consideradas, 
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também, por natureza, reformas políticas (FREIRE, 1993, 1985; APPLE, 1979; 

GIROUX, 1998 apud GESSER, 2008). Nesse sentido, as reformas curriculares têm 

seguido os esforços no sentido de implementar mudanças na sociedade (GESSER, 

2008).  

 

2.2.1 Breve histórico da “legislação educacional” para o currículo da educação 

básica 

 

Em termos das políticas educativas e curriculares o período entre as décadas 

de 1980 e 1990 é marcado pelo surgimento de um movimento global de reformas, 

alinhadas às demandas de desenvolvimento econômico mundial preconizadas por 

grandes organismos financeiros internacionais como, por exemplo, o Banco Mundial 

(DA SILVA THIESEN, 2019). Nessa perspectiva, o autor ressalta que esses 

movimentos 

[...] pressionam governos e seus respectivos sistemas educacionais para a 
formulação de reformas que, em geral, envolvem questões curriculares. [...] 
Na Educação Básica, esses requerimentos são traduzidos 
fundamentalmente na proposição de diretrizes e demais prescrições 
curriculares, por intermédio de projetos de cooperação, pela implantação de 
mecanismos de avaliação externa no âmbito dos sistemas educativos e, 
ainda, pela regulação e pelo controle, por parte do Estado, via distribuição 
dos recursos financeiros – estratégias cada vez mais vinculadas à 
verificação de qualidade pelos indicadores de resultados (DA SILVA 
THIESEN, 2019, p. 5). 

Assim, no Brasil, a atual configuração do currículo da educação básica é fruto 

de um processo histórico, que vem sendo construído há quase trinta anos (CURY; 

REIS; ZANARDI, 2018), igualmente influenciado por organismos transnacionais ou 

multilaterais16 (DA SILVA THIESEN, 2019). 

A Constituição de 1988, por sua vez, destacou, em seu artigo 210, que “serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 1988). Também, Cury et al. (2018, p. 42) trazem em seu texto 

várias entradas no currículo: “há o ensino religioso (art. 110, § 1º), há indicação de 

educação e etnia (art. 110, § 2º), há a correlação educação e herança cultural (art. 

                                                 
16 São organizações internacionais formadas por diversos governos nacionais com a finalidade de 
promover determinado objetivo comum aos países membros, como por exemplo: ONU, UNESCO, 
UNICEF, FMI, BIRD, OMS, etc. (MIGUEL; FERREIRA, 2015, p. 151). 
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242, § 4º) além de várias sugestões transversais como meio ambiente (art. 225, VI) 

e desporto (art. 217, II)”.  

Na sequência, a LDBN de 1996 remete para a União a incumbência da 

formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os currículos da educação 

básica e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica 

comum em todo o território nacional (BRASIL, 1997a). Nos termos do art. 9º, reforça 

a necessidade de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

(BRASIL, 1996). 

A LDBN de 1996 consolida a organização curricular, admitindo uma 

flexibilidade no trato dos componentes curriculares, de modo a reafirmar uma base 

comum nacional, a ser complementada por uma parte diversificada em cada sistema 

de ensino e escola (BRASIL, 1997a). Em síntese, pode-se afirmar que a LDBN de 

1996 definiu como componentes obrigatórios: língua portuguesa; matemática; 

conhecimentos do mundo físico e natural e da realidade social e política (com 

prioridade, o conhecimento do Brasil); arte e educação física. Também, o ensino 

obrigatório de pelo menos uma língua estrangeira, a partir da quinta série do ensino 

fundamental (art. 26, § 5º), cujo texto foi alterado pela Lei nº 13.415/2017, 

estabelecendo a língua inglesa como obrigatória a partir do sexto ano. Quanto ao 

ensino religioso, a LDBN de 1996 manteve como disciplina dos horários normais das 

escolas públicas, mas de matrícula facultativa (BRASIL, 1997a). 

Em 1997, são consolidados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

em dez volumes, para o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, à constituir a base 

comum nacional (BRASIL, 2019b). Em 1998, são publicados mais dez volumes dos 

PCNs, fixando a orientação curricular do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e, em 

2000, os PCNs para o ensino médio (BRASIL, 2019b).  

Com o novo modelo apresentado pelos PCNs, o ensino fundamental é 

organizado por ciclos: primeiro ciclo (1ª e 2ª séries); segundo ciclo (3ª e 4ª séries); 

terceiro ciclo (5ª e 6ª séries) e quarto ciclo (7ª e 8ª séries). As disciplinas tradicionais 

passam a ser chamadas de áreas (área de Língua Portuguesa, área de Matemática, 

etc.), e são integradas na proposta educacional dos temas transversais (GUEDES, 

2002), que será tratada detalhadamente mais adiante. 

Também em 1998, conforme normatizado na LDBN de 1996, o CNE publicou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação no Brasil: Resolução nº 2/1998 e o Parecer da CEB nº 
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4/1998 (DCNs para o Ensino Fundamental); Resolução CEB nº 03/1998 e Parecer 

CEB nº 15/1998 (DCNs para o Ensino Médio); Resolução CEB nº 01/1999 e Parecer 

CEB nº 22/1998 (DCNs para a Educação Infantil). 

Vários autores apresentam uma crítica quanto a coesão entre as DCNs e os 

PCNs no que se refere à questão curricular, que, segundo eles, é resultado de uma 

falta de diálogo entre o Ministério da Educação (MEC) e o CNE (BONAMINO; 

MARTÍNEZ, 2002; DE AMORIM; DIAS, 2012; DO BOMFIM et al., 2013; PORTELA, 

2013; CURY; REIS; ZANARDI, 2018). Os PCNs teriam sido editados como uma 

obrigação. Por sua vez, as DCNs teriam apresentado uma proposição de suas 

ações, afirmando o caráter não obrigatório dos PCNs e a importância de uma 

proposta pedagógica (PORTELA, 2013).  

O CNE é responsável por assegurar a participação da sociedade no 

aperfeiçoamento da educação nacional, segundo o artigo 7 da Lei nº 8.131/1995 

(BRASIL, 2010). Nesse sentido, Portela (2013) salienta que a divergência entre 

esses dois atores políticos se dá no plano político-institucional, com relação à 

definição de espaços e competências dessas duas instâncias responsáveis pela 

educação nacional. Para De Amorim e Dias (2012), houve uma superposição de 

papéis entre o MEC e o CNE. Segundo esses autores, tal superposição ocorreu em 

decorrência das políticas governamentais que “[...] visavam implementar uma 

agenda internacional pautada na elaboração de um currículo nacional para os 

diferentes níveis de ensino” (DE AMORIM; DIAS, 2012, p. 128).  

Em 2009 e 2010, o CNE atualizou as DCNs para a educação infantil 

(Resolução nº 5/2009), para o ensino fundamental de 9 anos (Resolução nº 7/2010) 

e gerais para a educação básica (Resolução nº 4/2010), respectivamente, e em 

2012, para o ensino médio – Resolução nº 2/2012 (BRASIL, 2019b).   

Em 25 de junho de 2014, é promulgado o PNE 2014, com vigência até 2024, 

dando um novo impulso à proposta de uma base curricular que se torne comum 

nacionalmente.  O PNE 2014, tem 20 metas nacionais para a melhoria da qualidade 

da Educação Básica e quatro delas estão relacionadas a BNCC: universalização do 

ensino fundamental (metas 2 e 3); à avaliação e ao Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB (meta 7); e a meta 15, que se refere à formação de 

professores (MACEDO, 2014; b).   

Após promulgado o PNE 2014, em agosto de 2014, o MEC divulgou, na mídia 

nacional, que estava iniciando o processo de consulta aos estados e municípios 
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para fins de elaboração e definição da BNCC (MACEDO, 2014). A proposta da 

BNCC é a organização do currículo em quatro áreas de conhecimento (Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática) e em componentes 

curriculares para cada área e etapas da educação básica (DA SILVA, 2016). 

Cabe aqui destacar o conturbado momento no cenário político brasileiro, com 

o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que emerge conjuntamente com a 

BNCC (AGUIAR; DOURADO, 2018). Nesse ambiente de disputas, a primeira versão 

da BNCC foi submetida a consulta pública no período de setembro de 2015 a março 

de 2016 (CURY; REIS; ZANARDI, 2018). A segunda etapa de consulta pública da 

BNCC apresentou aproximadamente 12 milhões de contribuições, fato que 

demonstra o interesse da sociedade brasileira em participar dos rumos da educação 

(NEIRA; JÚNIOR; DE ALMEIDA, 2016). Em dezembro de 2017, a BNCC, para as 

etapas da educação Infantil e do ensino fundamental, é homologada pela portaria nº 

1.570/2017 e, em dezembro de 2018, a BNCC para o ensino médio, pela portaria nº 

1.348/2018.  

Existem críticas por parte de diversos autores, tanto dos PCNs quanto da 

BNCC (PORTELA, 2013; CURY; REIS; ZANARDI, 2018; HYPÓLITO, 2019). A 

questão principal dessas críticas diz respeito a incompatibilidade de tais documentos 

para com a realidade da educação pública dos municípios e estados brasileiros. De 

acordo com Arelaro (200017 apud PORTELA, 2013, p. 47), os PCNs foram 

elaborados “[...] a partir de propostas ‘modernas’ de bem-sucedidas escolas 

privadas, da região sudeste, de clientela de alto poder aquisitivo”. Sobre essa 

tendência, Oliveira e Süssekind (2018, p. 71), referindo-se à BNCC, afirma que: 

[...] a concepção de conhecimento e de currículo que anima a BNCC se 
vincula ao conservadorismo epistemológico e político na compreensão do 
que é e de como se tece o conhecimento, negligenciando tanto a dinâmica 
da vida real nas escolas quanto a dos próprios processos de conhecer e, 
portanto, de ensinar e aprender. Denunciamos, ao mesmo tempo, como o 
problema transcende a BNCC brasileira, inscrevendo-se nos diferentes 
países como um processo de submissão da educação pública aos 
interesses de formação do grande capital [...]. 

Nessa discussão, um ponto a ser destacado é a proposta pedagógica dos 

Temas Transversais, uma vez que versam sobre os conhecimentos que possibilitam 

                                                 
17 ARELARO, Lisete Regina Gomes. Resistência e Submissão. A reforma educacional na década de 

1990. In: Nora Krawczyk, Maria Malta Campos, Sergio Haddad, (organizadores). O cenário 
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a formação para o trabalho, para a cidadania e para a democracia, respeitando as 

características regionais e locais, da cultura, da economia e da comunidade escolar, 

de forma a contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 

ética (MEC, 2019a). 

Assim, não se pode desconsiderar a importância desses temas no sentido de 

superar a fragmentação do processo pedagógico, embora existente, ainda, muitos 

desafios referentes à sua implantação (GUEDES, 2002; MEC, 2019b). Portanto, na 

próxima seção, apresenta-se a proposta de transversalidade e interdisciplinaridade 

nos documentos das políticas educacionais e curriculares para a educação básica. 

 

2.2.2 Transversalidade e interdisciplinaridade 

 

Inicialmente faz-se necessário apresentar algumas considerações sobre a 

temática que será aqui abordada. A palavra interdisciplinaridade deriva do latim: 

“inter” e “disciplina”. Dentre as diferentes conotações que podemos lhes atribuir, o 

prefixo “inter”, na palavra interdisciplinaridade, indica “troca”, “reciprocidade”; e o 

termo “disciplina” quer dizer “ensino”, “instrução”, “ciência”. Portanto, a 

interdisciplinaridade pode ser tomada como “[...] a troca de reciprocidade entre as 

disciplinas ou ciências, ou melhor, áreas do conhecimento” (FAZENDA, 199318 apud 

BOVO, 2004, p. 2). 

A interdisciplinaridade surgiu como um movimento, em meados da década de 

1960, na Europa, principalmente na França e na Itália, segundo Fazenda (200119 

apud GASPARIAN, 2006, p. 265), “[..] época em que se insurgem os movimentos 

estudantis, reivindicando um novo estatuto de universidade e de escola [...] que 

buscavam o rompimento de uma educação por migalhas”. A partir de então, o termo 

vem ganhando espaço nos debates educacionais, como resposta à fragmentação do 

ensino e limites do saber disciplinar (PEREIRA; DO NASCIMENTO, 2016). 

                                                                                                                                                         
educacional latinoamericano no limiar do século XXI: reformas em debate – Campinas, SP: Autores 
Associados, 2000. 
18 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 
1993. 
19 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 7a. ed. São 
Paulo: Editora Papirus, 2001. 
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Já a proposta pedagógica de estudo dos temas transversais, segundo 

Busquets et al. (199320 apud GUEDES, 2012), tem origem na reforma do sistema 

escolar espanhol. Essa experiência espanhola foi retratada na obra do autor, 

intitulada Los temas transversales: claves de la formacion integral, que apresenta 

uma discussão a respeito da estrutura curricular, contrapondo-se à estrutura 

“tradicional” das escolas ocidentais, pautada no ensino das disciplinas 

convencionais21 (SOUZA, 1998).  

Nessa obra, os temas transversais são apresentados compondo o eixo 

longitudinal, vertebrador, de um sistema no qual as disciplinas tradicionais estão em 

um plano transversal (ocupando lugar determinado na estrutura curricular). Trata-se 

de mudança de eixos, na qual: 

[...] os temas transversais são os eixos geradores de conhecimentos, a 
partir das experiências dos alunos, assim como os eixos de união entre as 
matérias tradicionais. Estes temas estariam presentes, portanto, de 
maneiras diversas, na totalidade de matérias da estrutura curricular 
(BUSQUETS et al., 1993 apud SOUZA, 1998, p. 179-183, grifo nosso). 

Segundo Busquets et al. (1993 apud SOUZA, 1998), a proposta pedagógica 

dos temas transversais é permeada pelo pensamento do construtivismo, na 

perspectiva epistemológica de Jean Piaget, pois percebe a produção do 

conhecimento como sendo um processo interno de construção pessoal, o qual é 

resultado da coordenação de ações e suas significações, buscando promover a 

atividade cognitiva em patamares de equilíbrio mais integradores. Ainda segundo a 

autora, na perspectiva piagetiana, essa atividade cognitiva: 

[...] será possibilitada com a ajuda de um guia (o educador) que favoreça 
que o pensamento do aprendiz siga seu caminho e converta-se em algo 
próprio. Isto leva tempo e o educador deverá (ou deveria), para ser este 
guia dos processos construtivos do conhecimento, estar atento ao seu 
ponto de partida, ao caminho a seguir e à atribuição de um significado pelos 
alunos às aprendizagens propostas. Este último aspecto é importante, pois 
na perspectiva proposta, trata-se de retirar das matérias curriculares uma 
finalidade em si mesmas e reintegrá-las à luz dos temas transversais, 

                                                 
20 BUSQUETS, María Dolors et al. Los temas transversales. Claves de la formación integral. 1a. ed. 
Madrid: Aula: XXI/Santillana; 1993. 
21 As disciplinas convencionais (Português, Matemática, História, etc.) são originárias dos pensadores 
da Grécia clássica. O estudo das disciplinas “helênicas” trouxe significativos progressos para o plano 
tecnológico e para a compreensão do universo, da natureza e do corpo humano, porém bastante 
distanciado dos aspectos da vida cotidiana. Nesse sentido, temas como a ética e a moral não 
atingiram um desenvolvimento que garantisse ao homem saber lidar com essas conquistas de 
maneira equilibrada em benefício da preservação da natureza e do próprio ser humano (GUEDES, 
2012, p. 86). 
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permitindo uma aproximação entre o científico e o cotidiano (BUSQUETS et 
al., 1993 apud SOUZA, 1998, p. 179-183). 

Assim, pode-se dizer que a transversalidade e a interdisciplinaridade ampliam 

as possibilidades de atuação pedagógica como resposta aos limites do modelo 

“tradicional” de ensino por disciplinas, caracterizado pela simplificação, redução e 

fragmentação da realidade, que já não mais responde, por si só, às demandas da 

sociedade complexa e em permanente transformação (SOUZA, 1998; BOVO, 2004; 

MEC, 2019a). 

No Brasil, esses termos foram citados nos documentos das políticas 

educacionais e curriculares a partir da implantação da LDBN de 1996, com maior 

clareza na ocasião da publicação dos PCNs (MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015).  

A proposta dos PCNs tomou como ponto de vista para o conceito de 

interdisciplinaridade a natureza epistemológica dos objetos de conhecimento. Sendo 

assim, a interdisciplinaridade: 

[...] questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 
produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles — questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 
realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se 
constituiu (BRASIL, 1998, p. 30).  

Nessa perspectiva, a transversalidade, por sua vez, diz respeito 

principalmente à dimensão da didática, uma vez que possibilita: 

[...] estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 
conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e 
as questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e 
da realidade). [...] (BRASIL, 1998, p. 30).  

Partindo desses conceitos, de acordo com o MEC, na prática pedagógica, a 

interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, sendo que:  

[...] o tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as 
inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é 
possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma 
perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove uma 
compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem 
como a percepção da implicação do sujeito de conhecimento na sua 
produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma via, a 
transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-escolares, 
possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na 
realidade dos alunos (MEC, 1998, p. 30).  
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Nesse sentido, a organização dos PCNs assume a ideia de formar cidadãos 

ativos, ou seja, críticos, autônomos e atuantes na sociedade (BRASIL, 1997b; 

MACEDO, 1999). De acordo com o MEC (2019a), nessa ocasião, a proposta 

curricular brasileira tomou a Ética e a Cidadania como os eixos orientadores da 

educação. Para tanto, as questões sociais relevantes, consideradas de abrangência 

nacional e até mesmo de caráter universal, foram inseridas nos PCNs como um 

conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas específicas definidas 

para educação nacional (BRASIL, 1997a). 

Foram fixados oficialmente seis temas transversais: Trabalho e Consumo, 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual (BRASIL, 

1997b; BRASIL, 1998). Em relação ao tratamento desses, os PCNs concederam a 

possibilidade de adaptações ou, ainda, de inclusões de temas específicos de acordo 

com o interesse local, a serem definidos em âmbito estadual, municipal e/ou da 

escola (BRASIL, 1997b). 

Nota-se que, os textos dos PCNs para o ensino fundamental, desde o seu 

primeiro volume (Introdução aos PCNs), abordam a transversalidade de modo a 

explicitá-la e dar-lhe relevância. Além de receber ênfase no todo dos PCNs, ela 

aparece nas orientações dos conteúdos de cada área. A transversalidade também 

recebe destaque em um conjunto de documentos que comporta uma primeira parte, 

apresentando a sua justificativa e a conceitualização do tratamento transversal e, 

ainda, outros cinco documentos, um específico para cada tema (BRASIL, 1997a). 

Desde a sua implantação, muitos pesquisadores têm analisado a questão dos 

temas transversais dos PCNs e das condições do professor para colocá-los em 

prática (TOMMASIELLO; DA ROCHA; BERGAMASHI, 2015), bem como 

apresentado contribuições relevantes para o seu aprimoramento estrutural a partir 

da matriz conceitual da transversalidade (MEC, 2019a). 

Segundo Macedo (1999, p. 56), os PCNs apresentam uma abordagem 

disciplinar do conhecimento, em torno do qual se desenvolve o desenho curricular. 

Em verdade, a metodologia da transversalidade proposta nos PCNs nada mais é do 

que “a manutenção da lógica das disciplinas e a introdução de temas transversais de 

relevância social. A despeito dessa relevância, os temas transversais serão 

introduzidos sempre que a lógica disciplinar permitir”. 

Nesta discussão, toma-se como referência a obra de Busquets et al. (1993 

apud SOUZA), no contexto em que os PCNs não colocavam as áreas tradicionais do 
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conhecimento (disciplinas convencionais) no plano transversal e os temas 

transversais no eixo longitudinal, vertebrador, do currículo. Ao invés disso, conforme 

explica Macedo (1999, p. 56), as áreas tradicionais do conhecimento:  

[...] buscam os critérios de seleção e organização de seus conteúdos nas 
próprias áreas, em uma suposta lógica interna das disciplinas. Os temas 
transversais devem ser posteriormente encaixados nos espaços curriculares 
disciplinares em que se adaptam. Parte desse encaixe é apresentada pelo 
documento, a outra parte é deixada para o professor. 

Em sua parte prática, a transversalidade e a interdisciplinaridade dos PCNs 

apresentaram-se pouco operativos em sala de aula (TOMMASIELLO; DA ROCHA; 

BERGAMASHI, 2015). Assim, como indicam as autoras, deparamo-nos com a 

questão da formação do professor, falta de conhecimentos sobre os documentos 

oficiais e as suas orientações (TOMMASIELLO; DA ROCHA; BERGAMASHI, 2015).  

Corroborando com essa posição, Bomfim (2013, p. 44) aponta que os 

conteúdos transversais são mais frequentemente trabalhados de forma pontual por 

meio de projetos, além de afirmar que “a princípio não é um problema, mas logo se 

torna, quando os temas são trabalhados exclusiva e eventualmente por projetos”. 

Atualmente, os temas transversais se apresentam na BNCC como TCTs, por 

se referirem a assuntos contemporâneos e por manterem a orientação de sua 

abordagem transversal e integradora (MEC, 2019a). Além disso, a BNCC ampliou 

para quinze TCTs, dispostos em seis macroáreas temáticas (Cidadania e Civismo, 

Ciência e Tecnologia, Economia, Meio Ambiente, Multiculturalismo e Saúde): Ciência 

e Tecnologia, Direitos da Criança e do Adolescente; Diversidade Cultural, Educação 

Alimentar e Nutricional, Educação Ambiental; Educação para valorização do 

multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras; Educação em 

Direitos Humanos; Educação Financeira; Educação Fiscal; Educação para o 

Consumo; Educação para o Trânsito; Processo de envelhecimento, respeito e 

valorização do Idoso; Saúde; Trabalho e Vida Familiar e Social (BRASIL, 2017).   

Nesta nova conformação proposta pela BNCC, os TCTs são os eixos 

integradores das habilidades de cada componente curricular, portanto, as 

possibilidades didático-pedagógicas assumem uma abordagem intradisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar. De acordo com o MEC (2019a, p. 18-19, grifo 

nosso): 



46 

 

[...] intradisciplinar pressupõe a abordagem dos conteúdos relacionados 
aos temas contemporâneos de forma integrada aos conteúdos de cada 
componente curricular. Não se trata, portanto, de abordar o tema 
paralelamente, mas de trazer para os conteúdos e para a metodologia da 
área a perspectiva dos Temas Contemporâneos Transversais.  

[...] a interdisciplinaridade implica um diálogo entre os campos dos 
saberes, em que cada componente acolhe as contribuições dos outros, ou 
seja, há uma interação entre eles. Nesse pressuposto, um TCT pode ser 
trabalhado envolvendo dois ou mais componentes curriculares.  

[...] transdisciplinar contribui para que o conhecimento construído 
extrapole o conteúdo escolar, uma vez que favorece a flexibilização das 
barreiras que possam existir entre as diversas áreas do conhecimento, 
possibilitando a abertura para a articulação entre elas. Essa abordagem 
contribui para reduzir a fragmentação do conhecimento ao mesmo tempo 
em que busca compreender os múltiplos e complexos elementos da 
realidade que afetam a vida em sociedade. 

Finalmente, é preciso salientar que, diferentemente do evidenciado nos 

PCNs, os documentos da BNCC não apresentam orientações específicas para cada 

TCT, sendo apresentados em abordagem conjunta nos materiais de apoio, além de 

citados nas habilidades dos componentes curriculares (BRASIL, 2017; MEC, 2019b). 

Para auxiliar os professores e gestores na (re)elaboração curricular, o documento 

traz modelos de cruzamento da intradisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade com as esferas de organização do trabalho pedagógico: 

Currículos, Projetos Pedagógicos e Planos de Aula (MEC, 2019b). 

Dentro deste ângulo educativo, para que o professor seja capaz de realizar a 

integração transversal interdisciplinar do currículo, objetivo assumido pela BNCC, 

segundo Marchelli (2017, p. 56), ele “precisa de uma formação inicial absolutamente 

diferente daquela atualmente praticada pelos cursos de licenciatura que estão em 

funcionamento no Brasil”. Nessa direção, fica clara a necessidade de revisar a 

formação inicial e continuada docente, conforme destacado no próprio documento 

da BNCC: 

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 
formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A 
ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que 
responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara 
grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância 
dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos 
alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da 
BNCC (BRASIL, 2017, p. 21). 

Sabemos que, a produção do conhecimento na contemporaneidade 

apresenta-se como um processo complexo, em que influências sociais, políticas e 
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econômicas afetam diretamente a educação e, portanto, a formação e o trabalho 

docente (MIGUEL; FERREIRA, 2015). Nesse sentido, procuramos nesta seção 

abordar os conceitos da transversalidade e da interdisciplinaridade a partir dos 

propósitos postos nos documentos oficiais para a educação básica. Dando 

continuidade, no que diz respeito aos TCTs, são objetos da próxima seção deste 

capítulo as políticas públicas de educação alimentar e nutricional e a sua inserção 

no contexto escolar. 

 

2.3 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

2.3.1 Políticas públicas de educação alimentar e nutricional  

 

Propõe-se abordar neste texto a evolução histórica e política da EAN. Para 

tanto, faz-se necessário apresentar alguns conceitos basilares na construção da 

temática que será aqui abordada: Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) 

e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

O DHAA tem origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 

1948, na qual foi estabelecido que “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação” (ONU, 1948, artigo 25, § 1°). Em 1999, o Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas definiu que o DHAA é realizado quando: 

[...] cada homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outros, 
tem acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada 
ou aos meios para sua obtenção. O direito à alimentação adequada não 
deverá, portanto, ser interpretado em um sentido estrito ou restritivo, que o 
equaciona em termos de um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros 
nutrientes específicos (ONU, 199922 apud TEO et al., 2017, p. 246). 

No Brasil, o conceito de SAN vem sendo utilizado para se referir a uma 

estratégia de grande importância para a garantia do DHAA. A Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional conceitua a SAN como sendo um:  

                                                 
22 ONU, Organizações das Nações Unidas. Comentário Geral nº 12: o direito humano a alimentação 
adequada (art. 11). [S.l.: s.n.], 1999. In: VALENTE, F. L. (org.). Direito humano à alimentação: 
desafios e conquistas. São Paulo: Cortez; 2002. 
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[...] direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural e socialmente sustentável (BRASIL, 2006b, art. 3º). 

Assim, a EAN deve considerar o contexto para a realização do DHAA e da 

SAN, compreendendo os diferentes campos de saberes e práticas, científico e 

popular, e as múltiplas dimensões, abrangendo desde os aspectos relacionados ao 

alimento e alimentação, os processos de produção, abastecimento e transformação 

aos aspectos nutricionais (BRASIL, 2012). Nesse sentido, a EAN pode ser definida 

como: 

[...] um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática 
autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN 
deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e 
ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar 
e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar 
(BRASIL, 2012, p. 23). 

2.3.1.1 Evolução histórica e política da Educação Alimentar e Nutricional  

 

As primeiras estratégias governamentais dirigidas à EAN remontam à década 

de 1930, tendo como foco de atenção os trabalhadores e suas famílias (BRASIL, 

2012). Nesse período, a educação alimentar sofreu influências de ordem política e 

ideológica, na perspectiva de impulsionar mudanças significativas nas condições de 

alimentação da população trabalhadora (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; 

SANTIAGO, 2016; BOOG, 1997). 

Essas primeiras ações estiveram fundamentadas em uma abordagem 

atualmente considerada preconceituosa, pois centravam-se em campanhas para o 

consumo de alimentos não usuais e de práticas educativas orientadas, 

principalmente, às camadas de menor renda. A intervenção ocorria em visita aos 

domicílios com o objetivo de realizar a educação alimentar preconizada na época, a 

partir de recomendações que ensinassem a população a comer (BRASIL, 2012). 

Nas décadas de 1950 e 1960, as ações no campo da EAN estiveram ligadas 

à introdução da soja na alimentação e a utilização dos produtos obtidos mediante 

um convênio do MEC com a United States Agency for International Development 

(BOOG, 1997). Desse modo, as estratégias “educativas” implantadas pelo governo 
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brasileiro privilegiavam o interesse econômico, sendo utilizadas para induzir a 

população a consumir os excedentes agrícolas americanos, a fim de manter o preço 

dos cereais no mercado internacional, garantindo o recebimento nacional da ajuda 

financeira externa (BOOG, 1997). 

Já nas décadas de 1970 e 1980, em face dos resultados de pesquisas 

realizadas, afirmou-se a relação “alimentação e renda”, cujo principal obstáculo à 

alimentação não era a educação, mas sim a falta de renda para comprar alimentos. 

Dessa forma, a política alimentar centrou-se nos programas de distribuição de 

alimentos como instrumentos de redistribuição de renda (CASTRO; PELIANO, 

198523 apud CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). Os processos dos 

I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento, no transcorrer do regime militar, 

nortearam as políticas alimentares pelo pensamento técnico-científico que procurou 

racionalizar as atividades de produção de alimentos e suplementação alimentar, 

estreitando o regime de colaboração entre o setor produtivo, que interessava-se pela 

pesquisa de tecnologias e produção de “novos produtos”, e o Estado que se 

propunha a adquiri-los para distribuir nos programas sociais de suplementação 

alimentar (BOOG, 1997). 

Até então, referente às práticas desenvolvidas, prevaleceu, de um lado, 

resultados questionáveis; e, de outro, à desqualificação da EAN enquanto sua 

legitimidade e o seu papel (BRASIL, 2012). 

Como disciplina e como estratégia de política pública, o tema emergiu a partir 

da década de 1990, quando as evidências científicas apontavam para a emergência 

da obesidade como um grave problema de saúde pública, anunciando rupturas 

ideológicas sobre relação entre o “problema da alimentação” e falta de renda 

(BOOG, 2011).  

Nessa conjuntura, iniciou-se, em âmbito global, um intenso processo de 

reformulação das ações e propostas no âmbito da Promoção da Saúde e, 

concomitantemente, da educação em saúde, inspirada por Paulo Freire. 

Consequentemente, essa “educação baseada na ação crítica, contextualizada, com 

relações horizontais e com valorização dos saberes e práticas populares, alinhou-se 

aos movimentos de democratização e de equidade” (BRASIL, 2012, p. 17). 

                                                 
23 CASTRO, C.; PELIANO, A. M. Novos alimentos, velhos hábitos e o espaço para ações 
educativas. In: CASTRO; COIMBRA (Org.). O problema alimentar no Brasil. 1. ed. São Paulo: 
Unicamp, 1985. p. 195-213. 
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A partir do final dos anos 1990, o termo “promoção de práticas alimentares 

saudáveis” começa a ser citado e reconhecido nos documentos oficiais brasileiros 

(BRASIL, 2012). Nesse sentido, as discussões iniciadas na I Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar, realizada em 1994, foram reforçadas, em 2004, pela II 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um marco importante, 

no qual a EAN foi enfatizada como uma estratégia de promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, devendo estar presente nas relações com a comunidade, na 

atenção primária, nas escolas de ensino fundamental e médio (RODRIGUES; 

RONCADA, 2008). 

No ano de 1999, foi aprovada a primeira versão da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) que, por meio do trabalho articulado entre os 

Ministérios da Saúde e Educação, propõe, em termos de EAN, ações centradas: 

[...] na promoção de práticas alimentares e nutricionais saudáveis junto aos 
escolares e seus familiares; [...] na avaliação da qualidade da merenda 
escolar e de seu impacto sobre o crescimento e desenvolvimento do aluno, 
a capacidade de aprendizagem e o rendimento escolar; na avaliação da 
influência das transformações de atitudes e potencial de extensão à família 
e à comunidade, em termos da incorporação de novos e melhores hábitos 
alimentares; na análise da introdução de conteúdos educativos de saúde, 
alimentação e nutrição, nos currículos do ensino fundamental, e a 
preparação de material educativo com esta finalidade, inclusive para as 
atividades da educação a distância; na capacitação do professor e na 
reorientação de sua formação para a prática do ensino de temas de saúde e 
nutrição, bem como para identificar problemas nutricionais; na introdução de 
temas de saúde, alimentação e nutrição, entre eles o aleitamento materno, 
nos currículos escolares [...] (BRASIL, 1999, p. 17). 

Ao completar dez anos da publicação da PNAN, iniciou-se um processo de 

atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, com vistas a consolidar-se 

como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da 

alimentação e nutrição (BRASIL, 2013b). Assim, identifica-se no texto atual da 

PNAN, que a EAN está presente, de maneira transversal, em todas as diretrizes:  

A primeira delas, ‘Organização da Atenção Nutricional’, prevê a EAN 
enquanto integrante das ações de promoção, prevenção e tratamento. Na 
diretriz 2 – ‘Promoção da Alimentação Adequada e Saudável’, a EAN está 
contextualizada em um dos campos de ação da promoção da saúde, qual 
seja, o de desenvolvimento de habilidades pessoais, por meio de processos 
participativos e permanentes. Na diretriz 9 – ‘Cooperação e articulação para 
a Segurança Alimentar e Nutricional’ a EAN, aliada às estratégias de 
regulação de alimentos (Diretriz 7), de incentivo à criação de ambientes 
institucionais promotores de alimentação adequada e saudável, é pilar para 
a promoção da alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2012, p. 20-21). 
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Outra estratégia importante, iniciada em 2001, foi do Programa Fome Zero, 

que contemplava a EAN associada a campanhas publicitárias e palestras de 

educação alimentar e educação para o consumo. Havendo, também, um 

tensionamento para que esses temas fossem, obrigatoriamente, incluídos na 

organização curricular do primeiro grau (BRASIL, 2012). A partir de 2006, os projetos 

de EAN que estavam sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome foram agrupados sob uma única Coordenação, a Coordenação 

Geral de Educação Alimentar e Nutricional (CGEAN). Dentre os diversos projetos 

implementados e apoiados pela CGEAN, que tinham por público alvo preferencial os 

escolares, destacam-se: Educação a Mesa, Criança Saudável, Educação Dez, 

Cozinha Brasil, Alimentação Inteligente e Eu aprendi, eu ensinei (DE OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2008).  

Da mesma forma, na Política Nacional de Promoção da Saúde, implementada 

em 2006 e redefinida em 2014, consta ações de promoção da alimentação saudável, 

na qual a EAN aparece como estratégia de atuação (CERVATO-MANCUSO; 

VINCHA; SANTIAGO, 2016; BRASIL, 2014b). Também, entre as diretrizes da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), sancionada em 

2010, está previsto a instituição de processos permanentes de EAN (CERVATO-

MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). A partir dessa política, foi elaborado o 

Plano Nacional de SAN (PLANSAN), estabelecendo as metas prioritárias e diretrizes 

para a atuação das políticas públicas sociais (CAISAN, 2011). O primeiro PLANSAN 

previu ações para o período entre 2012 e 2015 (CAISAN, 2011).  

No atual PLANSAN, com referência para o período entre 2016 e 2019, a EAN 

está detalhada no “desafio nº 5”, que a coloca como uma estratégia fundamental 

para promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população 

brasileira, bem como garantir o DHAA (CAISAN, 2018).  

A EAN está ainda presente em outras políticas e documentos normativos tais 

como a Portaria nº 1.010/2006, que estabelece as bases da promoção da 

alimentação saudável nas escolas (BRASIL, 2006a), o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (BRASIL, 2009), o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil para 2011-2022 

(BRASIL, 2011), bem como em vários documentos orientativos publicados pelo 

Ministério da Saúde (MS, 2018). 
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A partir do atual contexto apresentado acima, observa-se que a EAN 

prevalece como uma importante atividade estratégica, porém, ao mesmo tempo, o 

seu espaço de ação não é claramente definido (VIVIAN, 2017; DE AZEVEDO 

GREENWOOD; FONSECA, 2016). Desse modo, a próxima seção irá apresentar 

sobre a EAN no contexto escolar. 

 

2.3.2 Educação Alimentar e Nutricional no contexto escolar  

 

Entre meados da década de 1930 e início da década de 1940, a EAN foi 

citada como proposta de ações a serem implementadas no contexto escolar. Os 

intelectuais, na época, propunham duas dimensões para a EAN: inserção de 

conhecimentos sobre nutrição nos currículos escolares e intervenções de natureza 

governamental. 

Nesse contexto, em 1954 foi publicado, pelo Ministério da Educação, a 

Cartilha de Merenda Escolar, sob a presidência de Josué de Castro, a qual afirmava 

que: 

Através desse programa as crianças devem receber uma suplementação 
alimentar capaz de corrigir ou pelo menos de minorar as deficiências 
nutritivas do cardápio habitual de seus lares. Além desse aspecto 
assistencial, proporciona a instituição da merenda uma excelente 
oportunidade para o desenvolvimento de atividades de tipo educacional, 
tão importante para a formação de bons hábitos alimentares. (SANTOS; 
PAES, 195624 apud BEZERRA, 2018, p. 64, grifo nosso). 

Entre os objetivos, a cartilha apontava para uma oportunidade, através da 

“merenda escolar”, do desenvolvimento de programas de educação alimentar, os 

quais deveriam ser associados aos demais ensinamentos ministrados na escola. 

Também, que os conhecimentos de alimentação adquiridos pelos alunos iriam 

influenciar os hábitos alimentares em seus lares, melhorando as condições gerais de 

nutrição da coletividade (SANTOS; PAES, 1956 apud BEZERRA, 2018). 

Na década de 1960, foi implementado o Programa de Educação Alimentar 

para o Curso Primário, o qual afirmava não se constituir uma disciplina específica no 

currículo, sendo que seus conceitos e atividades deveriam ser incorporados aos 

conteúdos das diferentes matérias do ensino primário (BEZERRA, 2018).  

                                                 
24 SANTOS, W.; PAES, J. D. Cartilha da merenda escolar. 2a. ed. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Cultura, Divisão de Educação Extra-Escolar, Campanha de Merenda Escolar, 1956. 
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Já durante o período de 1970 e 1980 prevaleceu a não articulação entre 

alimentação e nutrição por meio do desenvolvimento de ações educativas em 

políticas públicas (BRASIL, 2012). “Ressaltava-se ou educação alimentar ou 

educação nutricional” (BEZERRA, 2018, p. 68). 

Em 1994, com a descentralização do PNAE, o programa passou por um 

processo de reestruturação que refletiu também nas suas questões educacionais 

(FERNANDES; FONSECA, SILVA, 2014). Após iniciarmos a década de 1990 com a 

EAN assumindo o slogan “estratégia para a promoção da saúde”, a alimentação 

escolar passa a ser abordada com outro enfoque pelos pesquisadores da área 

(FERNANDES; FONSECA, SILVA, 2014).  

Neste contexto, em 2006, foram determinadas, pela já supracitada Portaria 

Interministerial nº 1.010/2006, as diretrizes para a promoção da alimentação 

saudável nas escolas, o que reforçou a prática de atividades, tendo a EAN como um 

dos eixos prioritários (BRASIL, 2006a). É também previsto nessa portaria a 

incorporação do tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da 

escola, transversalmente à todas as áreas de estudo, propiciando experiências no 

cotidiano das atividades escolares (BRASIL, 2006a). 

Pode-se considerar, também, como uma outra iniciativa de valorização das 

ações na escola, a instituição, em 2007, do Programa Saúde na Escola (PSE), com 

objetivo de contribuir para a formação do estudante por meio de ações relacionadas 

à prevenção, atenção e promoção à saúde, incluindo nesse contexto a promoção da 

alimentação saudável (BRASIL, 2007). 

No âmbito do MEC, a EAN no contexto escolar25 foi regulamentada na Lei nº 

11.947/ 2009, onde uma diretriz prevê:  

II -  a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2009, art. 2º). 

Para fins do PNAE, são consideradas os seguintes princípios no processo de 

ensino e aprendizagem das ações de EAN: 

                                                 
25 Para fins do PNAE, a EAN se caracteriza como sendo um “[...] conjunto de ações formativas, de 
prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular 
a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a 
aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo” (BRASIL, 2020a, art. 
14, § 1º). 
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I – sustentabilidade social, ambiental e econômica; II – abordagem do 
sistema alimentar, na sua integralidade; III – valorização da cultura alimentar 
local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a 
legitimidade dos saberes de diferentes naturezas; IV – a comida e o 
alimento como referências; valorização da culinária enquanto prática 
emancipatória; V – a promoção do autocuidado e da autonomia; VI – a 
educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e 
participação ativa e informada dos sujeito; VII – a diversidade nos cenários 
de prática; VIII – intersetorialidade; e IX – planejamento, avaliação e 
monitoramento das ações” (BRASIL, 2020a, art. 14, § 3º grifo nosso) .  

Contudo, apesar de a Saúde estar incluída como tema transversal nos PCNs, 

a EAN permaneceu citada de forma explícita apenas nos textos do MEC referentes 

ao PNAE (BIZZO; LEDER, 2005). Somente em 2018, com a publicação da Lei nº 

13.666/2018, a EAN torna-se tema transversal no currículo escolar.  

Conforme definido na LDBN (BRASIL, 1996), a EAN foi assegurada na 

BNCC, documento de caráter normativo, que deverá nortear os currículos dos 

sistemas e redes de ensino e as propostas pedagógicas de todas as escolas 

brasileiras (BRASIL 2017).  

Contudo, aliado à crescente importância dada à EAN no campo escolar, abre-

se uma discussão, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, sobre a barreira 

existente entre o que acontece na escola – nas salas de aulas e em seus diversos 

outros cenários e momentos educativos – e a alimentação escolar (MCCAUGHTRY, 

2011; JONES; ZIDENBERG-CHERR, 2015; BEZERRA, 2018). No Brasil, apesar de 

já proposta na década de 1940, a alimentação escolar em sua dimensão pedagógica 

e educativa é pouco ou nada explorada nesses espaços (BEZERRA, 2018).  

São poucos avanços em termos práticos da EAN, a grande maioria das 

publicações apresentam experiências pontuais, embora, algumas exitosas, não 

existem práticas consistentes e continuadas de EAN (RODRIGUES; RONCADA, 

2008; RAMOS; SANTOS; REIS, 2013; BEZERRA, 2018). Dos estudos encontrados, 

são poucos os trabalhos de intervenção realizados por educadores e professores 

(ZANCUL, 2017). 

Além disso, ainda prevalece, de acordo com Santos (2012), uma ênfase maior 

na informação e uma indefinição de referências teórico-metodológicas que 

subsidiem as práticas de EAN. Ainda sobre esta questão, Santos (2012), explicita 

que nos documentos oficiais, a EAN está direcionada à perspectiva piagetiana, com 

ênfase na dialogicidade e na autonomia do sujeito. Nesta direção, os discursos 

sinalizam a ênfase na problematização, “a fim de promover uma prática reflexiva dos 
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sujeitos sobre si e sobre as questões pertinentes às suas práticas alimentares” 

(SANTOS, 2012, p. 456). 

A abordagem pedagógica sociointeracionista concebe a educação como um 

processo que acontece na interação entre as pessoas. “Inacabados que somos, 

sempre podemos tecer novos saberes, que criamos, reformulamos e 

compartilhamos” (BRASIL, 2018b). Nessa concepção, os professores, por meio da 

EAN, têm o potencial de influenciar os hábitos alimentares dos alunos, através da 

experiência positiva e promoção de práticas alimentares saudáveis (METOS; 

SARNOFF; JORDAN, 2019).  Para tal, os professores precisam se sentir confiantes 

em sua capacidade de transmitir os ensinamentos sobre alimentação e nutrição 

(METOS; SARNOFF; JORDAN, 2019). No entanto, predomina a falta de preparo das 

escolas e desses profissionais para tratar a temática (METOS; SARNOFF; JORDAN, 

2019; ZANCUL, 2017). 

No que diz respeito aos livros didáticos disponibilizados pelo PNLD, admite-se 

que são ferramentas amplamente utilizadas, úteis para ajudar os professores a 

abordar a EAN e, consequentemente, são promotores de hábitos alimentares 

saudáveis (NOBRE et al., 2018). No entanto, pesquisas afirmam que apesar dos 

movimentos e iniciativas governamentais nesse campo (FNDE, 2015; FNDE, 2019), 

os livros ainda apresentam predominantemente um enfoque biológico da 

alimentação (GREENWOOD; FONSECA, 2016). Nobre et al. (2018), em pesquisa de 

avaliação de livros didáticos utilizados no ensino fundamental, mostraram que a EAN 

é temática pouco abordada, e foi mais frequentemente identificada em livros de 

ciências. 

Ao partir dos referenciais descritos acima, pode-se constatar o progressivo 

reconhecimento da EAN como estratégia de promoção da alimentação saudável, 

bem como do interesse dos órgãos governamentais em incluí-la nas diferentes 

políticas relacionadas ao tema. Entretanto, a EAN no contexto escolar, por um lado, 

ainda significa tão somente uma ação pontual vinculada à alimentação escolar 

(BEZERRA, 2018), de outro, parece estar em curso a sua estruturação enquanto 

TCT do currículo escolar. 

Como percurso deste capítulo, em um primeiro momento, foi apresentada a 

política educacional no Brasil, tecendo sobre a sua história, na sequência discorreu-

se sobre o currículo da educação básica no Estado democrático, apresentando um 

breve histórico da “legislação educacional” para a currículo da educação básica e 
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para a transversalidade e interdisciplinaridade; e na última seção foram abordadas 

as políticas públicas de educação alimentar e nutricional e a sua inserção no 

contexto escolar. O próximo capítulo descreve o método que será utilizado para a 

realização da pesquisa, na sequência a análise e discussão dos resultados e, 

finalmente, as conclusões da pesquisa, seguido das referências utilizadas e 

apêndices. 
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3 METODOLOGIA 

          

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA EM TEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19) 

 

Como já exposto, em 2020, a pandemia da COVID-19 impôs a necessidade 

de rápida reorganização do sistema educacional o que forçou a novos 

direcionamentos de atuação do órgão gestor da rede pública de ensino e dos 

professores da Educação Básica de Porto Alegre. Dentre eles, a implementação do 

ensino remoto emergencial e a distribuição de Kits de alimentos aos pais ou 

responsáveis dos alunos, com o objetivo de garantir o direito à educação e à 

alimentação.  

Nesse contexto, foi suspenso temporariamente o regime de trabalho 

presencial nas escolas municipais, cujo retorno das atividades docentes do ensino 

fundamental, deu-se somente a partir do mês de outubro.  

Em paralelo, houve o adiamento das eleições municipais brasileiras de 2020. 

Ainda que o processo de campanha eleitoral não tenha afetado a realização desta 

pesquisa, importa destacar que coincidiu com a perda do mandato 2017-2020 e a 

alteração dos gestores locais. 

 

3.1.2 Modificações do projeto original 

 

A metodologia originalmente proposta e aprovada pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa previa uma abordagem concomitante qualitativa e quantitativa, sendo a 

coleta de dados qualitativa, uma entrevista, que seria realizada na Secretaria 

Municipal de Educação, no local de trabalho dos participantes do órgão gestor da 

rede pública de ensino – Secretário(a) Municipal de Educação e o(a) coordenador(a) 

da Coordenadoria-Geral Pedagógica e do Programa de Qualidade da Educação de 

Porto Alegre.  

Considerando as dificuldades operacionais decorrentes de todas as medidas 

impostas e, principalmente, o direcionamento da atuação dos gestores para a 

pandemia e assuntos relacionados às eleições, optou-se por prorrogar o cronograma 

e restringir ao campo de pesquisa quantitativa.  

A continuidade da pesquisa sem a etapa qualitativa, sendo preservados os 

procedimentos e instrumentos da pesquisa quantitativa, não acarretou mudanças 
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essenciais nos objetivos do estudo. No que se refere à exploração do objeto, foram 

mantidos quatro dos seis objetivos específicos propostos originalmente.26 Outrossim, 

devido a característica da análise e interpretação quantitativa, a pesquisa é apoiada 

pelo método dedutivo e, não mais, indutivo, como previamente estabelecido no 

projeto.  

A estruturação do presente capítulo se dá através de cinco tópicos. O primeiro 

apresenta o delineamento de pesquisa. O segundo, os dados da população e 

amostragem. No terceiro tópico se permitirá abordar os aspectos éticos de pesquisa. 

O quarto tópico, apresenta os procedimentos metodológicos e operacionais da 

pesquisa e, o quinto, como se dará a análise dos dados. 

  

3.2 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

O termo “método” é derivado do latim methodus, significando “caminho para 

chegar a um fim” (DAL-FARRA; FETTERS, 2017). No que se refere ao delineamento 

metodológico quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva de corte 

transversal, com base de dados primários, coletados no período de 01 de novembro 

a 07 de dezembro de 2020. 

Justifica-se o estudo descritivo por ser mais apropriado à proposta deste 

trabalho.  De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), o objetivo principal de tais 

estudos é descrever os fatos e fenômenos observados para determinada realidade. 

Nesse sentido, segundo Vergara (2000), apesar de não ter o compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, esse delineamento metodológico serve de 

base para tal explicação. Como observado por Raupp e Beuren (2003, p. 81), trata-

se de uma modalidade “intermediária entre a pesquisa exploratória e a explicativa 

[...]. Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, comparar, entre outros 

aspectos”.  

                                                 
26 Eram objetivos específicos no projeto original: “1. Descrever as ferramentas educacionais e os 

recursos utilizados pela rede pública municipal de ensino para a integralização curricular com a EAN 
e/ou temas transversais. 2. Identificar se há professores da Educação Básica que aplicam a EAN na 
prática pedagógica. 3. Conhecer as barreiras existentes na rede municipal de ensino para a aplicação 
da Lei nº 13.666/2018. 4. Analisar a formação e o conhecimento dos professores da Educação Básica 
da rede municipal de ensino sobre a EAN. 5. Conhecer a autopercepção do órgão gestor da rede 
pública de ensino sobre a sua atuação interdisciplinar e transversal no processo educativo. 6. 
 Conhecer a autopercepção do órgão gestor da rede pública de ensino sobre a aplicação da Lei nº 
13.666/2018.” 
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Com a finalidade de obter-se uma maior representatividade e completude do 

fenômeno, optou-se pelo levantamento de dados primários, realizado junto aos 

participantes, “em primeira mão” (HIRANO, 1979, p. 37), com recorte transversal, em 

que os dados foram coletados em um ponto no tempo, para descrever o objeto 

nesse determinado momento (RICHARDSON, 1999). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população de estudo foi constituída por professores da Educação Básica 

em efetivo exercício no município de Porto Alegre. Foram convidados a participar 

todos os professores das 49 escolas municipais de Ensino Fundamental, que 

ministram aulas da pré-escola (Jardim) até o 9º ano (N27 2931).  

A amostragem não probabilística desta população foi obtida por conveniência 

de acesso. Incluíram-se inicialmente 115 professores que desejaram participar da 

pesquisa; desses, 1 individuo foi excluído por não informar a área de formação 

docente. Assim, a amostra final constou de 114 participantes (n28). 

O convite à participação foi realizado indiretamente. Os diretores das escolas 

municipais de Ensino Fundamental foram contatados, via e-mail e telefonemas, a fim 

de informar sobre a pesquisa e solicitar o apoio na comunicação, mediante o envio 

das cartas-convite (Apêndice A) aos professores da Educação Básica de Porto 

Alegre. Após 20 e 30 dias úteis, estabeleceu-se novo contato, e, caso 

concordassem, eles receberiam uma mensagem por aplicativo (por exemplo, 

mensageiros instantâneos como WhatsApp) para encaminharem aos professores. 

Também, foi publicizado um cartaz digital (Apêndice B), contendo o link de 

acesso ao questionário, como uma ferramenta adicional para a divulgação da 

pesquisa. Desse modo, esta abordagem utilizada garantiu a não identificação da 

escola e do professor participante. 

 

 

 

                                                 
27 N: símbolo utilizado para representar o tamanho da população ou universo estatístico. 
28 n: símbolo utilizado para representar o tamanho da amostra ou de um conjunto de dados. 
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O protocolo metodológico deste estudo foi elaborado de acordo com os 

princípios éticos da pesquisa com seres humanos descritos na Resolução nº 

510/2016 e atendendo a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2013c; BRASIL, 2016), sendo previamente aprovado pelos Comitês de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (CEP-UERGS / 

Parecer nº 4.053.292) e da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (CEP-

SMSPA / Parecer nº 4.160.324). O Termo de Anuência Institucional foi assinado do 

representante legal da Secretaria Municipal de Educação (Apêndice C). 

Todos os participantes assinalaram, após a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D), o aceite de participação da 

pesquisa, sendo requisito obrigatório para que tivessem acesso ao questionário de 

pesquisa. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.5.1 Desenho de pesquisa 

  

O desenho consistiu em um método científico de caráter dedutivo, de 

abordagem quantitativa (survey), com o objetivo de alcançar a descrição, análise e, 

por fim, a interpretação e conclusão particularizada dos resultados.  

O princípio da dedução científica origina-se da filosofia, mais concretamente 

na área da lógica (GRZYBOVSKI, 2005). O método proposto pelos racionalistas 

(Descartes, Spinoza, Leibniz), de acordo com a acepção clássica, parte de princípios 

a priori verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira 

puramente formal, isto é, em verdades demonstráveis através da razão (GIL, 2008). 

Entrando na lógica argumentativa de Descartes, Grzybovski (2005, p. 8) infere que: 

“refletindo atentamente sobre algo, compreende-se-o de que modo estão implícitos 

um no outro todos os problemas que podem implicar nas relações entre si, e em que 

ordem devem ser indagados”. 

Nesse sentido, Popper (1989, 1998) defende a pesquisa dedutiva é a melhor 

maneira para alcançar um dos pressupostos fundamentais da ciência, o teste crítico 
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das teorias. Segundo a proposta o autor, esse processo dedutivo se dá em duas 

etapas:  

 

(i) de uma nova ideia, tiram-se conclusões derivadas por dedução, ainda 
que estas não estejam justificadas, e; (ii) comparam-se tais conclusões com 
outra e com outras afirmações relevantes de modo a encontrar relações 
lógicas entre elas (DE BENEDICTO et al., 2012, p. 10). 
 

 

E, essa compreensão, a julgar pela natureza do presente estudo, é mais 

apropriada tanto no plano analítico proposto quanto de resultados práticos. Nesse 

sentido, desde a identificação do objeto de pesquisa (necessidades e capacidades), 

busca-se, através do suporte analítico dedutivo, obter afirmativas defensáveis para 

compreender e explicar o fenômeno estudado (aplicação da Lei nº 13.666/2018). 

Portanto, apoiada no raciocínio dedutivo, esta pesquisa foi desenvolvida a 

partir dos seguintes passos: 1) revisão bibliográfica; 2) pesquisa quantitativa com os 

professores da Educação Básica; 3) análise descritiva dos dados; 4) estatística 

analítica; 5) comparações e interpretação teórica do conjunto de dados; 7) possíveis 

conclusões para fenômeno estudado. 

 

3.5.2 Instrumentação e coleta de dados 

 

Os dados foram coletados através de um questionário eletrônico, utilizando-se 

uma ferramenta da Web 2.0, o Google Docs. Esse foi enviado aos professores, com 

data de retorno programada, juntamente com as informações da pesquisa e o TCLE. 

Como instrumento, foi utilizado o questionário proposto por Jones e 

Zidenberg-Cherr (2015), traduzido e adaptado para o contexto local (APÊNDICE E). 

Esta versão adaptada inclui 14 questões fechadas, de múltipla escolha e com 

respostas dispostas em escala Likert de três e quatro pontos, e engloba aspectos 

como: características, formação inicial e atuação do docente; aplicação da EAN na 

prática pedagógica; barreiras à inclusão da EAN; ferramentas de planejamento e 

integralização do ensino e recursos potenciais. 

Para confiabilidade, a versão adaptada foi submetida à análise crítica de 

conteúdo por três especialistas das áreas de Educação, Nutrição e Gestão Pública e 

à aplicação de um pré-teste com uma amostra de 10 professores da Educação 

Básica de Porto Alegre. Após a aplicação do pré-teste, foram realizadas adaptações 
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na estrutura de algumas frases, com o objetivo de simplificar a compreensão, e foi 

acrescido um enunciado referente à falta de profissional com habilidades técnicas na 

escola.  

 

3.5.3 Variáveis 

 

As necessidades e capacidades foram descritas considerando as respostas 

obtidas por meio do instrumento de coleta de dados e, foram analisadas, como 

variáveis qualitativas nominais ou qualitativas ordinais. 

Na avaliação das ferramentas e recursos de planejamento e integralização do 

ensino, as respostas foram organizadas hierarquicamente em quatro categorias 

(“uso frequentemente”, “às vezes uso”, “sei da existência, mas nunca usei”, “nunca 

ouvi falar deste recurso”). 

As variáveis referentes às barreiras à inclusão da EAN foram classificadas em 

três níveis de resposta possíveis ("não é uma razão", "razão menor" e "razão 

principal"). Da mesma forma, as variáveis referentes aos recursos potenciais, 

segundo o grau de favorecimento à inclusão da EAN: "não é provável”, “um pouco 

provável" e "muito provável". 

Características dos participantes referem-se aos dados demográficos como 

idade, gênero, grau de formação acadêmica e anos de exercício da profissão.  

As variáveis referentes à formação e atuação do docente correspondem às 

disciplinas lecionadas, área de formação, experiência inicial sobre EAN, participação 

em eventos de EAN (capacitação/curso/seminário/congresso) e realização de projeto 

de cunho pedagógico. 

A amostra foi agrupada em cinco áreas de formação, estratificadas de acordo 

com a Classificação da BNCC para o Ensino Fundamental. Utilizaram-se apenas as 

respostas de formação inicial (graduação). Para aqueles com mais de uma 

graduação, de diferentes áreas, foram consideradas todas as respostas válidas. As 

composição desse agrupamento está descrita na tabela 1. 

A fim de analisar a formação e a atuação em EAN, compararam-se as 

variáveis entre os grupos de disciplinas lecionadas e de formação inicial. 

Adicionalmente, estratificaram-se as disciplinas lecionadas em dois subgrupos: anos 

iniciais e anos finais. 
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Tabela 1: Área de formação inicial conforme agrupamento. 

Área Formação 

Pedagogia ou 
magistério 

Magistério em nível de 2º grau; licenciatura plena em pedagogia; 
licenciatura em pedagogia para séries iniciais e licenciatura em 
educação especial 

 
Linguagens Licenciatura em educação artística/ artes plásticas, artes visuais, 

desenho e plástica ou ensino da arte na diversidade; licenciatura em 
educação física; licenciatura letras/ inglês ou outra língua estrangeira; 
licenciatura em letras/ português e literatura da língua portuguesa 
 

Matemática Licenciatura em matemática ou em ciências/ matemática 
 

Ciências humanas e 
sociais 

Licenciatura em história; licenciatura em ciências sociais; licenciatura 
em geografia e licenciatura plena em filosofia 
 

Ciências da natureza  Licenciatura em ciências/ biologia ou outra habilitação, história natural 
ou ciências biológicas 

Fonte: Adaptado de BNCC (BRASIL, 2018c). 

 

Não foi objetivo analisar as causas de aplicar ou não a EAN na prática 

pedagógica, pois o uso isolado do instrumento de coleta de dados não seria capaz 

de responder a tal problemática, contudo, buscou-se rastrear a associação entre as 

barreiras existentes, a formação e atuação do docente e a aplicação da EAN. Para, 

assim, contribuir com aspectos importantes que podem ser objeto de análise 

específica em futuras pesquisas. 

A variável dependente do presente estudo é a aplicação da EAN na prática 

pedagógica, sendo classificada em dicotômica ("não" ou "sim"). Com propósito de 

verificar a possível existência de associação, consideraram-se como variáveis 

independentes as características dos participantes, a formação e atuação do 

docente e as barreiras à inclusão da EAN.  

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise e tratamento dos dados qualitativos, foram utilizados os 

fundamentos da estatística descritiva e analítica. Para tal, utilizou-se o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.  

Para a identificação do objeto estudado (necessidades e capacidades), 

realizou-se a análise descritiva dos resultados, apresentados pela distribuição das 

frequências absolutas e/ou relativas.  
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Na abordagem analítica, foram realizadas análises bivariada e multivariada. 

Para verificar a associação entre as variáveis nominais, foi adotado o Teste Qui-

quadrado e, quando um dos valores esperados foi menor do que 5, o Teste Exato de 

Fisher-Freeman-Halton. Para a análise comparativa dos níveis de resposta 

(variáveis ordinais) entre os grupos, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. No caso 

de tabelas > 2X2, para identificar quais grupos se diferiram dos demais, realizou-se 

o Teste de Qui-quadrado para Proporções, ajustado pela Correção de Bonferroni, 

considerando os graus de liberdade dos testes planejados (MACDONALD; 

GARDNER, 2000). Foram considerados estatisticamente significantes os valores de 

p29 < 0,05. 

Para a interpretação, através da variável dependente, foram calculadas as 

razões de chances (RC) para todas as variáveis independentes. Posteriormente, foi 

realizada análise multivariada, por regressão logística binária, adotando-se método 

retroceder (backward stepwise). No modelo inicial, todas as variáveis que 

apresentaram p ≤ 0,20 da RC bruta foram incluídas e, nos blocos subsequentes, 

aquelas que apresentaram p ≥ 0,10 no teste de razões de verossimilhança foram 

regressivamente excluídas. No modelo final foram mantidas apenas as variáveis 

com nível de significância p < 0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95%, com cálculo 

das RC ajustadas. Verificou-se a qualidade do ajuste do modelo final pelo teste de 

Hosmer-Lemeshow. 

O n amostral para cada questão variou devido àquelas que apresentaram 

várias categorias como opção de resposta. Sendo assim, todas as respostas 

especificadas foram incluídas no modelo de análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 p ou p-valor: nível exato de significância do teste estatístico aplicado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, propõe-se apresentar os resultados obtidos no processo de 

coleta de dados e discuti-los à luz do referencial bibliográfico. Os dados serão 

organizados da seguinte forma: o primeiro tópico apresenta a descrição e análise 

estatística dos resultados, o segundo tópico apresenta a interpretação teórica do 

conjunto de dados e, na sequência, as potencialidades e limitações da pesquisa. 

 

4.1 RESULTADOS  

 

A tabela 2 mostra as características da amostra. Observa-se que a maioria 

dos professores participantes era do gênero feminino (86%), de meia-idade, tinha 

formação em nível de especialização (64%) e entre 20 – 26 anos (28,1%) de 

exercício da profissão. 

Em relação à área de formação docente, a de maior frequência foi pedagogia 

ou magistério (42,4%), seguida pelas categorias de linguagens, matemática, ciências 

humanas e sociais e ciências da natureza. No que se refere às disciplinas 

lecionadas, 41,5% atuavam como professor generalista dos anos iniciais, ou seja, 

ministravam os diferentes componentes curriculares do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. Para os docentes dos anos finais, a frequência foi maior para 

português e matemática.  

Na tabela 3, estão apresentadas as características de formação e atuação do 

docente. Quanto à experiência acadêmica inicial e à capacitação em EAN, observa-

se que os participantes, em sua maioria, referiram não ter tido contato com essa 

temática. 

Também na tabela 3, verifica-se que a grande maioria dos professores que 

afirmaram aplicar a EAN na prática pedagógica possuíam formação na área de 

pedagogia ou magistério e lecionavam para os anos iniciais. Em contrapartida, a 

maior porcentagem do grupo que referiu não aplicar era da área de linguagens 

(61,5%), seguida de matemática (26,9%), bem como ministrava aula desses 

componentes curriculares. 

Entretanto, não foram observadas diferenças significativas de experiência 

acadêmica inicial e participação em eventos de EAN entre as áreas de formação 

(χ2=7,525, p=0,100 e χ2=0,791, p=0,961, respectivamente). Igualmente, a 
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participação em eventos de EAN não se diferiu entre os grupos de disciplinas 

lecionadas (χ2=9,030, p=0,384). A experiência acadêmica inicial apresentou 

significativa diferença entre os subgrupos de disciplinas lecionadas (χ2=17,483, 

p=0,019). Entretanto, quando comparadas as proporções, apenas Educação Física 

demonstrou diferir-se dos demais. Houve diferenças significativas, tanto para áreas 

de formação quanto disciplinas lecionadas, nos aspectos aplicação da EAN na 

prática pedagógica e realização de projeto específico sobre essa temática. As 

figuras 1 e 2 mostram a comparação destas variáveis. 

 

 
Tabela 2: Características da amostra. 

Características 
% 

(n = 114) 
  

Gênero (n)  
Feminino (98) 86 
Masculino (15) 13,2 
Não respondeu (1) 0,9 
  
Idade (n)  
≥ 20 – 29 anos (4) 3,5 
≥ 30 – 39 anos (24) 21,1 
≥ 40 – 49 anos (48) 42,1 
≥ 50 – 59 anos (32) 28,1 
≥ 60 – 69 anos (6) 5,3 
  
Formação acadêmica (n)  
Magistério em nível de 2º grau (1) 0,9 
Graduação (18) 15,8 
Pós-graduação (73) 64,0 
Mestrado (16) 14,0 
Doutorado (6) 5,3 
  
Anos de exercício da profissão (n)  
< 1 ano (1) 0,9 
≥ 1 – 2 anos (4) 3,5 
≥ 3 – 5 anos (5) 4,4 
≥ 6 – 9 anos (14) 12,3 
≥ 10 – 14 anos (19) 16,7 
≥ 15 – 19 anos (25) 21,9 
≥ 20 – 26 anos (32) 28,1 
≥ 27 – 34 anos (12) 10,5 
≥ 35 anos (2) 1,8 

Nota: n, tamanho amostral. 
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Tabela 3: Características de formação e atuação do docente, segundo variável 

dependente. 

Característica 
n (%) 

Amostra Aplica Não aplica 

Área de formação1 
n = 125 

 
n = 99 n = 26 

Pedagogia ou magistério 53 (42,4) 51 (51,5)* 2 (7,7)* 

Linguagens 37 (29,6) 21 (21,2)* 16 (61,5)* 

Matemática 14 (11,2) 7 (7,1)* 7 (26,9)* 

Ciências humanas e sociais 11 (8,8) 10 (10,1) 1 (3,9) 

Ciências da natureza 10 (8,0) 10 (8,0) 0 (0,0) 

Disciplinas lecionadas1, 2 n = 123 n = 96 n = 27 

Anos iniciaisa 51 (41,5) 49 (51,0)* 2 (7,4)* 

Anos finaisb 72 (58,5) 47 (49,0)* 25 (92,6)* 

Língua portuguesa 15 (12,2) 7 (7,3)* 8 (29,6)* 
Língua estrangeira 5 (4,1) 3 (3,1) 2 (7,4) 
Educação Física 8 (6,5) 7 (7,3) 1 (3,7) 
Artes 4 (3,2) 2 (2,1) 2 (7,4) 
Matemática 15 (12,2) 7 (7,3)* 8 (29,6)* 
Ciências da Natureza  9 (7,3) 9 (9,4) 0 (0,0) 
Geografia 2 (1,6) 1 (1,0) 1 (3,7) 
História 5 (4,1) 4 (4,2) 1 (3,7) 
Outras 9 (7,3) 7 (7,3) 2 (7,4) 

Experiência acadêmica inicial sobre EAN2 n = 114 n = 90 n = 24 

Sim 29 (25,4) 27 (30,0)* 2 (8,3)* 

Não 85 (74,6) 63 (70,0)* 22 (91,7)* 

Participação em eventos na área de EAN2 n = 114 n = 90 n = 24 

Sim 27 (23,7) 25 (27,8)* 2 (8,3)* 

Não 87 (76,3) 65 (72,2)* 22 (91,7)* 

Realiza/ realizou projeto de EAN2 n = 114 n = 90 n = 24 

Sim 65 (57,0) 62 (68,9)* 3 (12,5)* 

Não 49 (43,0) 28 (31,1)* 21 (87,5)* 

Nota: variável dependente corresponde a aplicação da Educação Alimentar e Nutricional na prática pedagógica.  

EAN, Educação Alimentar e Nutricional; n, tamanho amostral. aAnos iniciais: docente leciona os diferentes componentes 

curriculares do ensino do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. aAnos finais: valores obtidos pelo somatório dos grupos de 

disciplinas, exceto “anos iniciais”.  
1Diferença entre grupos avaliada através do Teste Exato de Fisher.  
2Diferença entre grupos avaliada através do Teste Qui-quadrado. *Valores apresentam diferença estatisticamente significativa 

(p < 0,05).   
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Figura 1: Comparativa dos aspectos aplicação da EAN na prática pedagógica 

(A) e realização de projeto sobre EAN (B) entre os grupos de área de formação. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAN, Educação Alimentar e Nutricional; SMED.  
Diferença entre grupos avaliada através do Teste Exato de Fisher e Teste de Qui-quadrado para Proporções, ajustado 
pela Correção de Bonferroni. *p ≤ 0,01, **p = 0,045. 
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Figura 2: Comparativa dos aspectos aplicação da EAN na prática pedagógica 
(A) e realização de projeto sobre EAN (B) entre os grupos de disciplinas 

lecionadas. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAN, Educação Alimentar e Nutricional; SMED.  
Diferença entre grupos avaliada através do Teste Exato de Fisher e Teste de Qui-quadrado para Proporções, ajustado 
pela Correção de Bonferroni. *p ≤ 0,01; **p = 0,045. 
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A tabela 4 apresenta os resultados das barreiras à inclusão da EAN no 

currículo escolar. É significativamente maior a proporção de docentes do grupo que 

referiu não aplicar que escolheu como barreiras a falta de tempo (25% “razão 

principal” e 41,7% “razão menor”), o fato da EAN não possuir relação com a 

disciplina lecionada (12,5% “razão principal” e 41,7% “razão menor”) e de não 

conhecerem o suficiente para ensinar aos alunos (58,3% “razão principal” e 29,2% 

“razão menor”).  Contudo, a percepção negativa sobre a importância de abordar a 

temática não foi considerada uma barreira, sendo que 91,2% dos participantes 

escolheram a resposta ‘‘não é uma razão”. 

A maioria dos professores que afirmaram aplicar a EAN na prática 

pedagógica não consideraram importantes a falta de tempo (60% “não é uma razão”) 

e o fato da EAN não possuir relação com a disciplina lecionada (78,9% “não é uma 

razão”), enquanto o “saber insuficiente” não foi considerada uma razão para 37,8% 

(23,3% “razão principal” e 38,9% “razão menor”).  

 

Tabela 4: Barreiras à inclusão da EAN no currículo escolar, comparadas entre si pelo 
teste de U de Mann-Whitney segundo variável dependente. 

 
 

(continua) 

Razões consideras barreira / 
impeditivo (s) 

(%) Ranking de postos 

Amostra (n = 114) 

Razão 
principal 

Razão 
menor 

Não é 
razão 

Aborda 
(n = 90) 

Não 
aborda 
(n = 24) 

Valor 
p 

Falta de tempo para os conteúdos da 
disciplina convencional 

17,5 28,1 54,4 54,34 69,33 0,028 

EAN não possui relação com a 
disciplina lecionada 

5,3 22,8 71,9 53,43 72,02 0,001 

Eu não sei o suficiente sobre EAN 30,7 36,8 32,5 52,56 76,02 0,001 

Falta de recursos (humanos, 
financeiros, livros e outros materiais) 

39,5 35,1 25,4 56,36 61,79 0,445 

Falta a inclusão na organização 
curricular 

52,6 30,7 16,7 55,12 66,42 0,101 

Recebo planos de aula específicos e 
EAN não está incluída neles 

10,5 15,8 73,7 57,37 58,0 0,914 

O município não exige que EAN seja 
integrado à proposta pedagógica 

21,9 28,1 50,0 56,77 60,23 0,62 

EAN é abordada (em sala de aula ou 
escola) por outra pessoa 

7,9 9,6 82,5 56,92 59,69 0,581 
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(conclusão) 

Razões consideras barreira / 
impeditivo (s) 

(%) Ranking de postos 

Amostra (n = 114) 

Razão 
principal 

Razão 
menor 

Não é 
razão 

Aborda 
(n = 90) 

Não 
aborda 
(n = 24) 

Valor 
p 

Falta articulação/ colaboração entre 
direção, serviço de alimentação escolar 
e demais professores 

29,8 28,1 42,1 56,26 62,17 0,406 

Falta de qualificação e preparo para o 
trabalho intradisciplinar, interdisciplinar 
ou transdisciplinar 

50,0 29,8 20,2 56,09 62,77 0,337 

Falta de apoio ou liderança da direção 7,9 31,6 60,5 56,58 60,94 0,507 

Falta de apoio do pedagógico da 
SMED 

64,9 19,3 15,8 56,26 62,17 0,357 

Falta de apoio do Setor de Nutrição da 
SMED 

50,4 34,5 15,0 56,73 58,0 0,853 

Falta profissional com habilidades 
técnicas na escola 

28,1 42,1 29,8 57,77 56,50 0,859 

Eu não acho importante abordar sobre 
alimentação e nutrição na escola 

4,4 4,4 91,2 57,62 57,04 0,876 

Nota: EAN, Educação Alimentar e Nutricional; SMED, Secretaria Municipal de Educação.  Negrito: estatisticamente significante, 
pelo teste U de Mann-Whitney. 

 

 

As principais barreiras identificadas pelos participantes, independente da 

prática pedagógica, foram: falta de apoio do pedagógico da SMED (64,9%), inclusão 

na organização curricular (52,6%), falta de apoio do Setor de Nutrição da SMED 

(50,4%) e falta de qualificação e preparo para o trabalho intradisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar (50%). 

 A tabela 5 mostra as associações brutas e ajustadas entre a aplicação da 

EAN na prática pedagógica e as variáveis independentes. Evidenciou-se, após 

ajuste, que a área de formação docente, a concepção de que a EAN não possui 

relação com a disciplina lecionada e a falta de conhecimento permaneceram 

associadas ao fato de não a aplicar. A idade também demostrou fraca associação 

significativa (p=0,043). As demais variáveis não foram significativamente associadas.   
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Tabela 5: Associação entre barreiras, características, formação e atuação do 
docente e aplicação da EAN na prática pedagógica. 

 

(continua) 

Variáveis independentes 

RC bruta  Modelo final* 

RC RC 95% p  RC RC 95% p 

Características  
       

Gênero (n=114) 3,176 1,0-10,11 0,05  - - - 

Idade (n=114) 0,656 0,39-1,09 0,10  0,445 0,20-0,98 0,043** 

Formação acadêmica (n=114) 1,249 0,68-2,28 0,47  - - - 

Anos de experiência da profissão 
(n=114) 

0,989 0,75-1,30 0,935  - - - 

Formação e atuação do docente        

Área de formação (n = 125) - - 0,001  - - 0,009** 

Linguagens  19,429 4,1-92,03 <0,001  43,220 4,42-422,60 0,001** 

Matemática  25,50 4,39-148,6 <0,001  28,198 2,44-325,87 0,007** 

Ciências humanas e sociais  2,550 0,21-0,89 0,462  3,503 0,19-66,21 0,403 

Ciências da natureza  0,000 - 0,999  0,000 - 0,999 

Pedagogia ou magistério - 
categoria de referência  

- - -  - - - 

Disciplinas lecionadas (n = 123)     - - - 

Língua estrangeira 16,333 1,67-159,75 0,016  - - - 

Educação Física 3,50 0,28-43,84 0,331  - - - 

Artes 24,50 2,19-274,62 0,009  - - - 

Matemática 28,00 4,91-159,55 <0,001  - - - 

Ciências da Natureza  0,00 - 0,999  - - - 

Geografia 24,50 1,09-550,19 0,044  - - - 

História 6,125 0,45-83,12 0,173  - - - 

Língua Portuguesa 28,00 4,91-159,55 <0,001  - - - 

Outros 7,00 0,85-57,96 0,071  - - - 

Anos finaisa 13,032 2,92-58,10 0,001  - - - 

Anos iniciais - categoria de 
referência 

- - -  - - - 

Experiência acadêmica inicial 
sobre EAN (n = 114) 

4,714 1,04-21,47 0,045  - - - 

Participação em eventos na área 
de EAN (n = 114) 

4,231 0,93-19,33 0,063  - - - 

Realiza/ realizou projeto de EAN        
(n = 114) 

15,500 4,27-56,27 <0,001  10,448 2,23-48,87 0,003** 
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(conclusão) 

Variáveis independentes 

RC bruta  Modelo final* 

RC RC 95% p  RC RC 95% p 

Barreiras        

Falta de tempo 1,796 1,02-3,17 0,044  - - - 

EAN não possui relação com a 
disciplina lecionada 

3,052 1,47-6,35 0,003  3,432 1,11-10,62 0,032** 

Eu não sei o suficiente sobre EAN 2,871 1,48-5,56 0,002  3,268 1,22-8,72 0,018** 

Falta de recursos (humanos, 
financeiros, livros e outros 
materiais) 

1,252 0,70-2,24 0,447  - - - 

Falta a inclusão na organização 
curricular 

1,758 0,89-3,49 0,107  - - - 

Recebo planos de aula 
específicos e EAN não está 
incluída neles 

0,902 0,45-1,81 0,772  - - - 

O município não exige que EAN 
seja integrado à proposta 
pedagógica 

1,151 0,66-2,00 0,619  - - - 

EAN é abordada (em sala de aula 
ou escola) por outra pessoa 

1,301 0,64-2,63 0,463  - - - 

Falta articulação/ colaboração 
entre direção, serviço de 
alimentação escolar e demais 
professores 

1,245 0,73-2,13 0,421  - - - 

Falta de qualificação e preparo 
para o trabalho intradisciplinar, 
interdisciplinar ou transdisciplinar 

1,420 0,77-2,63 0,263  - - - 

Falta de apoio ou liderança da 
direção 

1,227 0,62-2,43 0,558  - - - 

Falta de apoio do pedagógico da 
SMED 

1,244 0,66-2,35 0,501  - - - 

Falta de apoio do Setor de 
Nutrição da SMED 

0,952 0,51-1,76 0,876  - - - 

Falta profissional com habilidades 
técnicas na escola 

0,949 0,52-1,72 0,861  - - - 

Eu não acho importante abordar 
sobre alimentação e nutrição na 
escola 

0,697 0,21-2,34 0,560  - - - 

Nota: EAN, Educação Alimentar e Nutricional; n, tamanho amostral; RC, Razão de chances; IC95%, intervalo de confiança de 
95%; p, p-valor; SMED, Secretaria Municipal de Educação. Negrito: variáveis que apresentaram p≤ 0,20 da RC bruta. * Análise 
ajustada através da sucessiva remoção das variáveis (backward stepwise): na etapa 2, a variável “falta de tempo”; na etapa 3, 
a variável “experiência acadêmica inicial”; na etapa 4, “gênero”; na etapa 5, a variável “participação em eventos”, na etapa 6 
“disciplinas lecionadas” e na etapa 7 a variável “organização curricular”. ** Estatisticamente significante, pelo teste de razão de 
verossimilhança. 
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Com relação aos recursos propostos como facilitadores à inclusão da EAN, 

todos mostraram maior frequência para a categoria “muito provável”, sendo 

destacada a inclusão na organização curricular (Figura 3).  

Identificou-se a internet como sendo a ferramenta mais utilizada para o 

planejamento pedagógico e integralização dos saberes, seguida dos materiais como 

BNCC, PCNs e outras publicações do MEC. Outros recursos também utilizados pela 

maioria dos professores, porém com menor frequência, foram artigos de revistas e 

de jornais, livros didáticos, filmes, documentários e peças teatrais. As ferramentas 

são apresentadas na tabela 6.  

Os recursos menos conhecidos foram o Programa de Saúde na Escola ou as 

equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde, seguidos pelos materiais publicados 

pelo Ministério da Saúde ou do Programa Nacional de Alimentação / Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (PNAE/FNDE). A maior parte dos participantes 

sabe da existência das ferramentas “serviço de alimentação da escola ou equipe de 

Nutrição da SMED", “parcerias com organizações, universidades ou outras 

instituições públicas ou privadas” e “exploração do território fora da sala de aula”, 

porém apesar de conhecê-las, nunca as utilizou.  

 
Figura 3: Percepção dos docentes sobre os recursos favorecedores à inclusão da 

EAN aos currículos e às propostas pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EAN, Educação Alimentar e Nutricional; SMED, Secretaria Municipal de Educação. 
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Tabela 6: Usabilidade percebida das ferramentas e recursos de planejamento e 
integralização do ensino. 

Ferramentas e recursos 

Valores percentuais (%) 

n = 114 

Uso 

frequente 
Às vezes 

usa 

Sabe da 
existência, 
mas nunca 

usou 

Nunca ouviu 
falar 

Materiais publicados pelo MS ou 
pelo PNAE/FNDE 

8,8 37,7 26,3 27,2 

BNCC, PCNs e outras publicações 
do MEC 57,0 26,3 14,0 2,6 

PSE ou equipe da UBS 
4,4 19,3 39,5 36,8 

Sites da internet 
82,5 9,6 6,1 1,8 

Livros didáticos 
47,4 42,1 7,0 3,5 

Artigos de jornal 
34,2 56,1 5,3 4,4 

Artigos de revista 
29,8 61,4 7,0 1,8 

Filmes, documentários, peças 
teatrais 32,5 54,4 11,4 1,8 

Outros professores da escola ou da 
rede municipal ou estadual de 
ensino 

17,5 48,2 26,3 7,9 

Comunidade escolar (pais, alunos, 
conselhos) 10,5 42,1 35,1 12,3 

Serviço de alimentação da escola ou 
Setor de Nutrição da SMED 5,3 30,7 54,4 9,6 

Organizações, universidades ou 
outras instituições públicas ou 
privadas 

2,6 24,6 50,9 21,9 

Território fora da sala de aula: 
espaços na escola ou na 
comunidade, feiras, mercados, 
propriedades, indústrias 

11,4 30,7 41,2 16,7 

Nota: BNCC, Base Nacional Comum Curricular; EAN, Educação Alimentar e Nutricional; MEC Ministério da Educação; MS, 
Ministério da Saúde; PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais; PNAE/FNDE, Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; PSE, Programa Saúde na Escola; SMED, Secretaria Municipal de 
Educação; UBS, Unidade Básica de Saúde. 
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4.2 DISCUSSÃO   

 

A amostra do presente estudo foi formada, sobretudo, por mulheres, o que 

corrobora com os dados nacionais dos profissionais da educação. Segundo o Censo 

da Educação Básica, a participação feminina na docência é predominante em todas 

as etapas, sendo marcadamente maior na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental (DE CARVALHO, 2018). Esses dados também apontam uma 

tendência das características observadas neste estudo, sendo mais prevalente a 

formação inicial na área de pedagogia ou magistério e a atuação nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Os principais resultados obtidos no âmbito do objeto de investigação  foram: i) 

a maioria dos participantes aplica a EAN na prática pedagógica; ii) a associação 

entre aplicação da EAN e a área de formação inicial, o saber insuficiente e a visão 

do professor referente à relação do tema com a disciplina lecionada; iii) a baixa 

experiência acadêmica e capacitação em EAN dos docentes, independentemente da 

área de formação; iv) as principais barreiras dizem respeito ao trabalho da secretaria 

de educação, a dependência dessa instância para a construção conjunta para a 

inclusão na organização curricular; v) a concepção sobre a importância da EAN não 

ter sido considerada uma razão ou impeditivo; vi) a internet e os documentos oficiais 

para a educação básica como ferramentas mais utilizadas no planejamento 

pedagógico e integralização dos saberes, e os recursos como Programa Saúde na 

Escola (PSE) ou as equipes de saúde os menos conhecidos.  

Evidenciou-se que a maioria dos professores participantes aborda o tema 

EAN no(s) componente(s) lecionado(s). Esse resultado pode ser explicado pelas 

características do professor generalista dos anos iniciais, cuja formação e atuação 

fundamentam-se na articulação das diferentes áreas do conhecimento. Nesse 

sentido, a formação inicial do licenciado em pedagogia, conforme previsto nas 

Diretrizes Curriculares do curso, é voltada para o desenvolvimento de habilidades 

interdisciplinares, trabalhando com diferentes áreas de forma simultânea (BRASIL, 

2006c). 

Por outro lado, o professor que atua na etapa dos anos finais, ou seja, do 6º 

ao 9º ano, possui formação específica em um campo de saber. Sendo assim, é 

natural que haja mais dificuldade de incluir a EAN de forma transversal aos 

conteúdos programáticos. 
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Similarmente ao resultado encontrado no presente estudo, Bezerra et al. 

(2015), estudando os anos iniciais, observaram que o tema “alimentação e nutrição” 

foi abordado por todos os professores, embora não tenham desenvolvido todos os 

tópicos propostos na investigação. Outros estudos (DA SILVA, 2020; ROCHA; 

FACINA, 2017; PICCOLI; JOHANN; CORRÊA, 2010) também evidenciaram um alto 

percentual de professores que desenvolvem atividades de EAN nesta etapa de 

ensino. 

Existe uma escassez de pesquisas nacionais sobre a aplicação da EAN nas 

diferentes disciplinas que compõem o currículo dos anos finais do Ensino 

Fundamental. De modo geral, as publicações focalizam no ensino de Ciências 

(NETO; MENON; BERNARDELLI, 2018; OLIVEIRA; DA SILVA AUGUSTO, 2014; 

PIPITONE, 2003; BOOG, 2010) ou avaliam os resultados de intervenções 

especificas (DE CARVALHO, 2020; DOS REIS; DOS SANTOS REINALDO, 2018; 

DA SILVA, 2018; DAVANÇO; TADDEI; GAGLIANONE, 2004), fato este que não 

permite a comparação dos resultados obtidos neste estudo. A pesquisa de Silva e 

Garcia (2018), realizada com professores de ciências do ensino fundamental II da 

cidade de Petrolina/PE, verificou que 92,3% trabalhavam a EAN. Esse estudo 

também revelou que 23,1% abordavam na disciplina de matemática e nenhum na de 

português. Porém, todos os participantes lecionavam a disciplina de ciências, além 

dessas citadas, isto é, possuíam alguma familiaridade com a temática. 

Em relação aos estudos internacionais, um estudo com professores da África 

do Sul mostrou que a EAN era inserida principalmente como parte do currículo de 

ciências biológicas ou ciências naturais, sendo que apenas 18% dos professores 

ensinavam nutrição integrando-a em outros assuntos (KUPOLATI, 2016). Resultados 

semelhantes também foram encontrados numa coorte espanhola de escolas de 

ensino médio, ao se constatar que as atividades pedagógicas não obrigatórias, ou 

seja, aquelas que não estavam estabelecidas nos currículos de educação física, 

biologia e ciências naturais, foram realizadas essencialmente pelos professores de 

Educação Física (GARRIDO-FERNÁNDEZ, 2020). Corroboram com esses 

resultados as diferenças encontradas neste trabalho para as variáveis “aplicação da 

EAN” e “realização de projeto de EAN”, sendo mais frequentemente realizadas pelos 

professores de ciências e de educação física. 

Jones e Zidenberg-Cherr (2015), em uma amostra de professores de escolas 

públicas da Califórnia, verificaram que a maioria não abordava a temática em sala de 
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aula. Nesse estudo, quando pesquisado os fatores relacionados à aplicação da EAN, 

não foi observada associação com a disciplina ensinada. Na presente investigação, 

constatou-se que esteve associada na análise bruta, porém desapareceu na análise 

ajustada. 

Dentre as variáveis estudadas, houve associação significativa entre aplicação 

da EAN e a área de formação inicial docente, o saber insuficiente e a visão do 

professor referente à relação do tema com a disciplina lecionada. Provavelmente, 

esse resultado possa, em parte, ser explicado à luz das discussões sobre a 

problemática da fragmentação disciplinar. Dados apresentados por Gatti (2010) 

revelam fragilidades curriculares de cursos de formação inicial de licenciaturas, com 

a ausência de um núcleo compartilhado de disciplinas e um eixo formativo claro para 

a docência. Segundo a autora, a fragmentação formativa é evidente, manifesta-se 

nas estruturas institucionais e nos currículos da formação docente, e direciona os 

futuros professores a se afinarem mais com as demandas provenientes da sua área 

específica de conhecimento do que com as demandas gerais da escola básica 

(GATTI,2010). 

De fato, esse assunto não é recente (SOUZA, 1998), mas é notório que está a 

ser alvo de preocupação e interesse, em virtude das transformações pretendidas a 

partir da aprovação da BNCC e da forte tradição positivista (DE SOUZA, 2016), que 

se manifesta na excessiva especialização das ciências nos cursos de formação e na 

separação das disciplinas na escola (GERHARD, 2016). Merece destaque nesta 

abordagem o fato de que a maioria dos professores do grupo que não aplica a EAN 

possuía formação inicial nas áreas de linguagens e matemática. Da mesma forma, 

nesse grupo, foram significativamente maiores as razões atribuídas ao “saber 

insuficiente”, à “falta de relação entre EAN e a disciplina lecionada” e à “falta de 

tempo”, quando comparado ao grupo que aplica a EAN.  

Os cursos de formação de professor, salvo raras exceções, dão tratamento 

inadequado aos conteúdos e, frequentemente são desconsideradas a distinção e a 

necessária relação que existe entre áreas do conhecimento que serão objeto de sua 

atuação didática, os contextos em que se inscrevem e as temáticas transversais ao 

currículo escolar (BRASIL, 2002). Aliado a isso, este profissional enfrenta 

dificuldades para assumir uma postura interdisciplinar, até mesmo por não possuir o 

conhecimento necessário à exata delimitação da especificidade dos conteúdos em 

questão. 
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Vários estudos nacionais e internacionais evidenciam que a falta de 

conhecimento do professor é uma frequente barreira para o desenvolvimento das 

atividades de EAN (GÜREL; GEMALMAZ; DİŞÇİGİL, 2004; KUPOLATI, 2016; 

ROCHA; FACINA, 2017; PEREIRA, 2017; ARAYA; FONSECA, 2017; SILVA; 

GARCIA, 2018). Evidenciou-se nesta pesquisa, que embora tenha sido 

significativamente mais alto no grupo que não aplica a EAN, a maior parte dos 

docentes não tiveram contato com essa temática na formação inicial, bem como não 

participaram de cursos de formação específica em EAN, independentemente da área 

de formação. Metos et al. (2019) confirmaram que o número de horas aplicadas para 

EAN foram significativamente associadas a autoconfiança de professores na sua 

capacidade e no seu conhecimento sobre a temática. 

Dentre as barreiras analisadas no presente estudo, destaca-se a falta de 

apoio do órgão gestor da rede de ensino e a inclusão na organização curricular, 

sendo essas as principais razões indicadas pela maioria dos participantes. Diversos 

estudos têm descrito a falta de tempo como barreira mais frequente e, 

consequentemente, a equivocada incompatibilidade da EAN com as matérias 

essenciais (JONES; ZIDENBERG-CHERR, 2015; HALL; CHAI; ALBRECHT, 2016; 

DE VLIEGER, 2019). Entretanto, Follong et al. (2020) atribuem essa barreira a falta 

de abordar o tema “alimentação e nutrição” de forma integrativa ou transversal ao 

currículo escolar. Nesse sentido, Piccoli et al. (2010) destacam a necessidade de 

implementar uma estratégia para a formação de professores. Posteriormente, eles 

seriam mais propensos a incorporar a EAN nas disciplinas convencionais, como 

matemática, português, entre outras (PERALTA; DUDLEY; COTTON, 2016).  

Embora a organização curricular tenha sido considerada, neste estudo, como 

um recurso “muito provável à inclusão da EAN na prática pedagógica”, na 

elaboração dessa, está prevista a participação do corpo docente. Entretanto, o órgão 

gestor tem papel fundamental na definição e construção (ou reconstrução) dos 

documentos curriculares (BRASIL, 2020b). Segundo o Resolução CME/POA n º 

20/2019, cada escola da rede municipal é responsável por construir seus 

referenciais curriculares, podendo adotar diferentes formas de organização. Nota-se 

que alguns temas contemporâneos transversais, nesse documento, são propostos 

como “projetos curriculares diversificados”, dentre os quais não registrou-se menção 
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à EAN (CME/POA n º 20/2019)30. Lee e Hong (2015), em análise de amostra da 

Coreia do Sul, identificaram, dentre as principais barreiras, a falta de inclusão no 

currículo escolar e/ou obrigatoriedade de ensino.  Li et al. (2020) destacam que tanto 

os gestores escolares quanto os professores precisam aumentar a percepção da 

EAN, sendo necessário reconhecer a importância e estabelecer as estratégias de 

aplicação na prática pedagógica.  

No presente estudo, outra barreira considerada uma “razão principal” foi a 

falta de qualificação e preparo de todos da escola para o trabalho intradisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar. Embora seja o professor um dos principais atores 

para a aplicação e continuidade da EAN (COTTON, 2020), ele integra uma equipe 

de profissionais que devem estar sensibilizados para a construção conjunta do 

trabalho. Dentro desse contexto, Gerhard e Da Rocha Filho (2012) sugerem que a 

escola tenha um programa permanente de associação e colaboração entre os 

conhecimentos disciplinares. Em outras palavras, encontros permanentes para 

discussões e reflexões acerca das relações entre as disciplinas, favorecendo que se 

aprenda por meio do diálogo e da cooperação. 

Ressalta-se o fato de que a grande maioria dos professores participantes do 

presente estudo, considera importante abordar o tema “alimentação e nutrição” na 

escola, tendo em vista que 91,2% respondeu que essa não é uma barreira à 

inclusão da EAN. Outros estudos também encontraram resultados favoráveis nesse 

quesito (JONES; ZIDENBERG-CHERR, 2015; ROCHA; FACINA, 2017; SOARES; 

LAZZARI; FERDINANDI, 2009; MARTINS; SALVADOR; LUZ, 2020). Contudo, 

somente é possível explorar a potencialidade de um tema transversal, como EAN, 

quando conhecê-lo. Entretanto, pesquisas anteriores demonstram que até mesmo 

professores de biologia/ciências possuem deficiente capacitação nessa temática 

(NEVES, 2020; SILVA; GARCIA, 2018), sendo embasados pela visão biologicista da 

                                                 
30 O Parecer CME/POA n° 40/2018, aprovado pela Resolução CME/POA n º 20/2019, ressalta a 

importância dos projetos curriculares diversificados, tais como: educação ambiental, informática, 
robótica, esportes, dança, música, artes visuais e teatro, entre outros. Estes projetos são oriundos de 
leituras das características regionais e locais, da cultura e da economia, e estão especificamente 
voltados para a formação ética, estética e política das comunidades escolares. Também, são 
destacados os conhecimentos históricos, culturais, literários e linguísticos das identidades e 
alteridades negras, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, das pessoas intersex, das 
mulheres, dos idosos, dos imigrantes, da população em situação de rua, entre outros (CME/POA n º 
40/2019). 
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alimentação, deixando clara a problemática das interações transdisciplinares na EAN 

(DA MOTTA; TEIXEIRA, 2012; RANGEL, 2014; CAMOZZI, 2015; ZANCUL, 2017). 

Outro aspecto importante evidenciado refere-se às ferramentas e recursos 

utilizados pelos docentes. Observou-se que os professores recorrem, 

principalmente, aos recursos da internet, às publicações oficiais do MEC, como a 

BNCC e os PCNs, e aos livros didáticos. Esse dado foi consistente com estudos 

nacionais que identificaram uma maior prevalência para o uso da internet e dos 

livros didáticos (PIPITONE et al., 2003; PICCOLI; JOHANN; CORRÊA, 2010; SILVA; 

GARCIA, 2018). Silva e Garcia (2018) consideram que a internet torna mais eficiente 

o acesso às informações, o que também facilita a difusão de assuntos relacionados 

à alimentação e nutrição. Para esses pesquisadores, o problema está na 

confiabilidade de informações encontradas, visto que, não raro, são de cunho não 

científico, imprecisas e desatualizadas. Quanto à internet como recurso 

metodológico, Da Silva et al. (2020) identificaram que apenas 9,5% dos professores 

abordam a temática através dessa tecnologia. Esse resultado vem ao encontro de 

questões como a estrutura das escolas e os recursos que os alunos contam para 

realizar as atividades. 

Conquanto a BNCC, os PCNs e demais materiais publicados pelo MEC 

tenham sido reportados como documentos oficiais que têm como propósito nortear 

e/ou orientar as propostas pedagógicas, outras interpretações permeiam também tal 

compreensão. Nesses documentos, a EAN é apresentada como um tema 

transversal a ser incorporado interdisciplinarmente no currículo, cruzando por todos 

os componentes disciplinares. A esse respeito, Mackedanz e Da Rosa (2016) tecem 

uma reflexão crítica a tais materiais. Por sua parte, consideram que a 

interdisciplinaridade aparece como objetivo, ou como ideal, porém sem defini-la, o 

que não auxilia na construção de abordagens verdadeiramente interdisciplinares. 

Para Neves (2020), com o direcionamento dado aos conteúdos curriculares, a EAN, 

na prática, acaba ficando sob a responsabilidade do ensino de ciências naturais, no 

tema alimentação e nutrição. 

Analisando os materiais voltados para as atividades práticas, identifica-se que 

essas estão ainda timidamente presentes nos documentos da educação (FIORE, 

2012; MOREIRA; STRIEDER, 2019), sendo mais detalhadas nas publicações da 

área de saúde e alimentação escolar - PNAE/FNDE (BRASIL, 2018b; BRASIL, 

2019c). No presente estudo, foi identificado que o trabalho integrado com outros 



82 

 

professores da escola ou da rede municipal ou estadual de ensino é utilizado em 

menor frequência. Já o envolvimento cooperativo ou colaborativo de outros setores, 

profissionais ou instituições, em geral, é reconhecido, mas não é utilizado.  

Por outro lado, e ao contrário do que se espera, as principais ferramentas 

atualmente disponibilizadas para apoiar o planejamento e a aplicação da EAN não 

são conhecidas ou não são utilizadas pela maioria dos participantes. Verificou-se 

que 36,8% dos professores desconhecem o PSE e 39,5% relataram que sabem da 

sua existência, porém nunca utilizaram. Similarmente aos resultados encontrados no 

presente trabalho, Maia Brasil et al. (2017), em estudo realizado no Ceará, 

identificaram que há um desconhecimento e distanciamento das ações, 

principalmente pelos professores, mas também pelos gestores da saúde e da 

educação. Estudos realizados no Paraná, em Foz do Iguaçu e no Rio Grande do Sul, 

em Porto Alegre também evidenciaram dificuldades no desenvolvimento do trabalho 

intersetorial, com baixa participação dos professores nas ações do PSE 

(SOBRINHO, 2017; CORRÊA; TOASSI; FIRMINO, 2018). De forma semelhante, 

vários outros autores sinalizam essa frágil aproximação e integração entre Saúde e 

Educação (MAGALHÃES, 2015; VIEIRA; BELISÁRIO, 2018; CHIARI, 2018). 

Por fim, fica evidente que o diálogo interdisciplinar e a transversalidade 

proposta para a Educação Básica não estão presentes em diversos momentos. A 

incorporação destes temas na execução da política educacional aponta caminhos e 

dificuldades para a prática da EAN. 

 

4.2.1 Potencialidades e limitações   

 

Apesar de fornecer evidências interessantes, recomenda-se cautela na 

generalização dos resultados deste estudo diante de algumas possíveis limitações. 

Primeiro, a dificuldade operacional de condução do protocolo de pesquisa em virtude 

da pandemia da Covid-19, implicando na alteração do cronograma e na exclusão da 

etapa de coleta de dados qualitativa. Por tratar-se de uma abordagem 

exclusivamente quantitativa, não foi possível o aprofundamento da análise subjetiva 

e fazer inferências sob a ótica do órgão gestor. Ainda assim, o delineamento foi 

adequado à investigação do objeto e aos objetivos estabelecidos, permitindo 

alcançar a descrição, análise e interpretação das necessidades e capacidades na 

aplicação da Lei nº 13.666/2018. 
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Um ponto que merece ser mencionado é as condições temporais do trabalho 

de campo (coleta de dados), tendo coincidido com o período do primeiro e segundo 

turno das eleições municipais. Este fato, todavia, não prejudicou a investigação, 

considerando o perfil dos participantes (não gestores) e a utilização de um 

instrumento objetivo de coleta de dados cujos itens não se direcionaram a questões 

específicas no âmbito da gestão pública.  

Outra limitação está associada ao possível viés de seleção, já que os 

professores tinham o controle sobre a participação. Talvez aqueles que 

responderam ao questionário se interessassem mais pela temática de pesquisa, 

sendo mais propensos a abordá-la em sala de aula. Porém, estudos nacionais sobre 

a prática da EAN em ambiente escolar apresentaram resultados semelhantes aos 

encontrados.  

O uso de amostragem não-probabilística pode também ser uma fragilidade, 

sendo que o tamanho pequeno da amostra pode ter limitado a precisão das medidas 

de associação. Apesar dessa delimitação, os trabalhos nacionais, realizados 

anteriormente, foram conduzidos com menor número de participantes e não 

avaliaram os fatores associados à aplicação da EAN por professores de diferentes 

áreas do conhecimento. Assim, este trabalho pode servir de base para novas 

pesquisas sobre o tema. 

O presente estudo traz como desafios a fragmentação dos saberes e o apoio 

do sistema de educação na construção conjunta da integração curricular, o que 

revela a necessidade de investigações específicas para essas variáveis. Futuras 

pesquisas são importantes, não só com a população alvo investigada, mas que 

também envolvam o ponto de vista político-administrativo do sistema de educação, 

tanto na Educação Básica quanto na formação dos licenciados. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Os resultados apontaram vários elementos qualificados como “necessidades”: 

apoio dos setores técnicos da secretaria; construção conjunta da inclusão na 

organização curricular; capacitação/formação continuada em EAN; qualificação e 

preparo para o trabalho intradisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar; 

cooperação de políticas e programas na escola; envolvimento de outros profissionais 

ou instituições. Quanto às capacidades da rede municipal de ensino, destacam-se: 

existência de professores que aplicam a EAN; reconhecimento dos professores 

sobre a importância da EAN na escola; ações/projetos específicos, já realizados, 

sobre nutrição e hábitos alimentares saudáveis. 

Contudo, a área de formação inicial, o saber insuficiente e visão do professor 

referente à relação do tema com a disciplina lecionada foram os fatores 

significativamente associados à aplicação da EAN na prática pedagógica. Os 

professores que não aplicam a EAN são mais propensos a possuírem formação 

inicial em áreas de linguagens e matemática e a considerarem como barreiras o 

conhecimento insuficiente e os fatores da disciplina lecionada, entre eles a falta de 

tempo e os conteúdos que não se relacionam. Esses achados reforçam a clara 

necessidade de construção do conhecimento interdisciplinar, sendo essa uma 

importante condição para a aplicação da Lei nº 13.666/2018. 

Conclui-se que, apesar da presença de barreiras de natureza da área 

docente, marca da fragmentação disciplinar, uma ênfase foi dada ao papel do órgão 

gestor neste processo. Sendo assim, o comprometimento da Secretaria, com 

estratégias de orientação e apoio, é sugerido para favorecer o diálogo das equipes 

de professores e gerar oportunidades para que as abordagens pedagógicas da EAN 

sejam ainda melhores. 
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APÊNDICE B – Cartaz Digital 
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APÊNDICE C – Termo de Anuência Institucional 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE E – Pesquisa Quantitativa (Survey) 

 
 
Características e atuação do docente  
 

1) Gênero: 

( ) Feminino 
( ) Masculino 
( ) Prefiro não responder 
 
2) Idade:  

( ) 20 – 29 anos 
( ) 30 – 39 anos 
( ) 40 – 49 anos 
( ) 50 – 59 anos 
( ) 60 – 69 anos 
( ) Prefiro não responder 
 
3) Formação acadêmica: 

( ) Magistério em nível de 2º grau  
( ) graduação 
( ) pós-graduação 
( ) mestrado 
( ) doutorado 
( ) outro 
 
4) Área de formação docente: 
       Se necessário, marque mais de uma opção. 

 
( ) Magistério em nível de 2º grau com complementação pedagógica (estágio) ou Ensino Médio 
Modalidade normal/séries/anos iniciais 
( ) Licenciatura Plena em Pedagogia 
( ) Licenciatura em Pedagogia/ Séries Iniciais 
( ) Licenciatura em Educação Artística/ Artes Plásticas, Artes Visuais, Desenho e Plástica, Ensino 
da Arte na Diversidade, Música 
( ) Licenciatura em Educação Física 
( ) Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Ciências/ Matemática  
( ) Licenciatura em Licenciatura em História  
( ) Licenciatura em Ciências Sociais  
( ) Licenciatura em Geografia 
( ) Licenciatura em Ciências/ Biologia ou outra habilitação, História Natural, Ciências Biológicas 
( ) Licenciatura Letras / Inglês ou outra Língua Estrangeira  
( ) Licenciatura em Letras/Português e Literatura da Língua Portuguesa 
( ) outro 
 
5) Para quais turmas você dá aula? 
       Se necessário, marque mais de uma opção. 

 
( ) JA 
( ) JB 
( ) 1º ano - A10 
( ) 2º ano - A20 
( ) 3º ano - A30 
( ) 4º ano - B10 
( ) 5º ano - B20 
( ) 6º ano - B30 
( ) 7º ano - C10 
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( ) 8º ano - C20 
( ) 9º ano - C30 
( ) EJA -turmas iniciais 
( ) EJA – turmas finais 
 
 
6) Quais as matérias/disciplinas lecionadas?  

Se necessário, marque mais de uma opção. 

 
( ) Língua Portuguesa 
( ) Língua Inglesa ou outra Língua Estrangeira  
( ) Educação Física 
( ) Arte, dança, música, teatro 
( ) Matemática 
( ) Ciências da Natureza 
( ) Geografia 
( ) História 
( ) Ensino Religioso 
( ) Anos Iniciais 
( ) outra (s) 
 
7) Anos de exercício da profissão:  
 
( ) 1 – 2 anos 
( ) 3 – 5 anos 
( ) 6 – 9 anos 
( ) 10 – 14 anos 
( ) 15 – 19 anos 
( ) 20 – 26 anos 
( ) 27 – 34 anos 
( ) mais de 35 anos 
 
 

Formação inicial, conhecimento e aplicação da Educação Alimentar e 

Nutricional na prática pedagógica 

 
 
8) Você teve alguma experiência em sua formação acadêmica inicial sobre Educação Alimentar 

e Nutricional?  

 Sim  Não 

 
9) Você já participou de capacitação/ curso/seminário/congresso sobre Educação Alimentar e 

Nutricional?  

 Sim  Não 

 
10) Você aborda a temática alimentação saudável e nutrição no conteúdo de ensino da disciplina 

convencional lecionada? 

 Sim  Não 

 
11) Você realiza ou já realizou alguma ação ou projeto pedagógico específico sobre nutrição e 

hábitos alimentares saudáveis? 

 
 Sim  Não 
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Barreiras à inclusão da Educação Alimentar e Nutricional 

 
12) Qual (s) razão (es) você considera como barreira / impeditivo (s) à inclusão da Educação 

Alimentar e Nutricional como parte do currículo da escola? Avalie o grau de importância 

(maior ou menor) dos mesmos.  
Considere: 

Razão principal, alta importância; 

Razão menor, média e baixa importância;  

Não é uma razão, não é importante.   

 
Falta de tempo para abordar os temas de ensino/conteúdos da disciplina que leciono: 

  Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
A temática Alimentação e Nutrição não possui relação com a disciplina que leciono:  

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 

Eu não sei o suficiente sobre alimentação e nutrição para ensinar aos alunos: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 

Falta de recursos (humanos, financeiros, livros e outros materiais): 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

  

Falta de projeto pedagógico que articule os saberes (organização curricular): 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 

Recebo planos de aula específicos e essa temática não está incluída neles: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 

Não é componente curricular obrigatório e o município não exige que o tema seja integrado à 
proposta pedagógica da escola: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
A nutrição e hábitos alimentares saudáveis é ensinada por outra pessoa na minha sala de aula ou 
escola: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
Falta articulação/ colaboração entre direção, serviço de alimentação escolar (nutrição) e os outros 
professores da escola (equipe pedagógica): 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
Falta profissional com habilidades técnicas na escola: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 

Falta de apoio ou liderança da direção da escola: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 
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Falta de apoio do pedagógico da SMED: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
Falta de apoio do Setor de Nutrição da SMED: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
Falta de qualificação e preparo de todos da escola para trabalhar o tema forma intradisciplinar, 
interdisciplinar ou transdisciplinar: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
Eu não acho importante abordar sobre alimentação e nutrição na escola: 

 Razão principal  Razão menor  Não é uma razão 

 
 

Ferramentas de apoio educacional  

 

13) Quais as ferramentas de apoio educacional e os recursos utilizados ou existentes para 

planejar as atividades de ensino e articular do trabalho pedagógico (integralização dos 

conhecimentos)? Selecione a frequência de utilização dos mesmos. 

 

Materiais (manuais, cartilhas, cadernos) publicados pelo Ministério da Saúde ou pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Base Nacional Comum Curricular, Parâmetros Nacionais Curriculares e outras publicações do 
Ministério da Educação: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Programa Saúde na Escola ou equipe da Unidade de Saúde: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Sites da Internet: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Livros didáticos: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
 
Artigos de jornal: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 
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Artigos de revistas: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Filmes, documentários, peças teatrais: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Outros professores da escola ou da rede municipal ou estadual de ensino: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Comunidade escolar (pais, alunos, conselhos):: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Serviço de alimentação da escola ou equipe do Setor de Nutrição da SMED: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Parcerias com Organizações, universidades ou outras instituições públicas ou privadas: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 
Exploração do território e da natureza da escola, visita aos espaços da comunidade, feiras de 
produtos da agroecologia, propriedades rurais de produção de alimentos e indústrias alimentícias: 

 Uso 
frequentemente 

 Às vezes uso  Sei da existência, 
mas nunca usei 

 Nunca ouvi falar 
deste recurso 

 

 

Recursos potenciais 

 
14) Qual (s) o (s) recurso (s) e ferramenta (s) de apoio você considera que favoreceriam à 

inclusão da Educação Alimentar e Nutricional como parte do currículo da escola? Autoanalise 

o grau de favorecimento (maior ou menor) dos mesmos. 

 
Recursos financeiros para compra de materiais de educação nutricional: 

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 
Projeto pedagógico que articule os saberes com Educação Alimentar e Nutricional (organização 
curricular):  

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 
Liderança, iniciativa e comprometimento da direção da escola e do órgão gestor da rede pública de 
ensino:  

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 
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Currículos de formação do docente (licenciatura) alinhados à prática pedagógica da Educação 
Alimentar e Nutricional: 

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 
Materiais de orientação e manuais de apoio à prática pedagógica da Educação Alimentar e 
Nutricional editados pela SMED:  

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 
Capacitação e/ou formação continuada para professores sobre a temática Educação Alimentar e 
Nutricional: 

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 
Horário para planejamento articulado entre direção, serviço de alimentação escolar (nutrição) e os 
outros professores da escola (equipe pedagógica): 

 Muito provável  Um pouco provável  Não é provável 

 

 


