
 

 

MARIA WILMA LIMA DE ALMEIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
              
 
 
 
 

Tese apresentada à Universidade Federal 
de São Paulo para obtenção do Título de 
Mestre Profissional em Ensino em 
Ciências da Saúde 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2011 

 



 

 

MARIA WILMA LIMA DE ALMEIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
              
 
 
 
 

Tese apresentada à Universidade Federal 
de São Paulo para obtenção do Título de 
Mestre Profissional em Ensino em 
Ciências da Saúde. 

 
 
 
 
Orientadora: Profa. Dra. Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2011 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Almeida, Maria Wilma Lima 
Capacitação dos Conselhos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar: Um Estudo Exploratório/ Maria Wilma Lima de Almeida - São 
Paulo, 2011. 

ix, 94p. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola 

Paulista de Medicina. 
Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde. 
 
Título em inglês: Qualification of Councils of the National School Feeding 

Program: exploratory study. 
 

1 Controle Social; 2 Conselho da Alimentação Escolar; 3 Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e 4 Capacitação. 





 

III 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretora do CEDESS:  

Profª Drª Maria Cecília Sonzogno 

 

 

 

Coordenador do Curso de Pós-graduação: 

Profª. Drª. Sylvia Helena Souza da Silva Batista 

 



 

IV 

MARIA WILMA LIMA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitação dos Conselhos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar: Um Estudo Exploratório 
 
 

Presidente da banca: Profª Drª. Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert 
 
 
 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
Profa. Dra. Cláudia M. Bógus ___________________________________________ 
 
 
 
 
Profa. Dra. Neide B. Saisi ______________________________________________ 
 
 
 
 
Profa. Dra. Lidia Ruiz Moreno ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aprovada em: 27 / 07 / 2011 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ao meu eterno e querido esposo, 
meu filho Honosés e minhas filhas 
Haynara e Hayra. 

 



 

VI 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, por mais esta conquista. 
 
A minha orientadora, Profa. Dra. Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert, pelo 
acolhimento desde o primeiro instante, sensibilidade para entender os momentos 
difíceis e me mostrar novos horizontes do pensar e suporte nos encaminhamentos 
administrativos da pesquisa. 
 
A Profa. Dra. Lidia Ruiz Moreno, por ter acreditado em mim.  
  
À minha família, pela compreensão e estímulo na realização desta etapa de minha 
vida profissional. 
 
Ao meu esposo e filhos, pelo amor e compreensão durante estes longos e 
intermináveis trabalhos. 
  
A Lílian, pela participação e apoio nos trabalhos de informática. 
 
Aos amigos, que acompanharam todo o processo, apoiando, compreendendo minha 
ausência e torcendo pelo meu sucesso. 
 
Àqueles que compartilharam comigo, nesses anos, felicidades, descobertas, 
angústias, dúvidas, enfim, um turbilhão de sentimentos. 
 
Aos membros da Banca Examinadora - pela análise, ideias e sugestões. 
 
Aos funcionários do CEDESS, em especial, à secretária Sueli Pedroso, pelo 
constante suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

SUMÁRIO 

 

Dedicatória............................................................................................................. v 

Agradecimentos..................................................................................................... vi  

Lista de Tabelas..................................................................................................... viii 

Lista de Gráficos..................................................................................................... viii 

Lista de Quadros.................................................................................................... viii 

Lista de Lista de Figuras........................................................................................ ix 

Lista de Abreviaturas.............................................................................................. x 

Resumo.................................................................................................................. xi  

Abstract.................................................................................................................. xii 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 1 

2 METODOLOGIA................................................................................................ 7 

3 O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..............................................                                                        11 

    3.1 Segurança Alimentar.................................................................................. 12 

    3. 2 Programa Nacional de Alimentação............................................................ 16 

    3.3 Conselho de Alimentação Escolar – CAE.................................................... 26 

4 REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................ 32 

    4.1 Controle Social............................................................................................ 33 

    4.2 Educação Permanente................................................................................ 36 

5 A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DA 

PROPOSTA À PRÁTICA.................................................................................. 

 

39 

    5.1 Diretrizes da Capacitação............................................................................ 40 

    5.2 Proposta da Capacitação............................................................................. 40 

    5.3 As Capacitações na perspectiva dos conselheiros..................................... 47 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 54 

7 PRODUTO......................................................................................................... 57 

    7.1 Uma Proposta de Intervenção..................................................................... 58 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 76 

9 ANEXOS............................................................................................................ 82 

 
 
 



 

VIII 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Dotação e execução orçamentária, em R$ bilhões – PNAE – 2004 
a 2008................................................................................................ 

 
24 

Tabela 2 -  Relação de conselheiros em cada município do Maranhão que 
participaram da capacitação em 18 e 19 de julho de 2008............... 

                            
49 

Tabela 3 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 
2008................................................................................................... 

 
50 

Tabela 4 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 
2008................................................................................................... 

 
51 

Tabela 5 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 
2008................................................................................................... 

 
51 

Tabela 6 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 
2008................................................................................................... 

 
52 

 

Lista de Quadros 

Quadro 1: PNAE: Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica............... 21 

Quadro 2: Metas físico-financeiras nas três fases – empenho, liquidação e 
pagamento......................................................................................... 

 
23 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1: Índice de execução orçamentária e física do PNAE - 2006 a 2008 24 

Gráfico 2: Evolução da dotação e execução orçamentária do PNAE - 2004 a 
2008................................................................................................... 

 
25 

Gráfico 3: Relação repasse financeiro por aluno entre 2006 a 2008................. 25 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

Lista de Figuras 

Figura 1: Mapa do Estado do Maranhão com os municípios estudados..........  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

Lista de Abreviaturas 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CAE - Conselho de Alimentação Escolar 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

EE - Entidade Executora 

CGU - Controladoria Geral da União 

TCU - Tribunal de Contas da União 

FAO - Food and Agriculture Organization 

ONU - Organização das Nações Unidas 

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional 

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante 

PRONAN - Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

PL - Projeto de Lei 

EJA - Ensino de Jovens e Adultos 

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

CECANE - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa o processo de capacitação dos Conselhos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O controle social constitui o marco 
orientador das ações dos conselheiros da alimentação escolar - CAE, sendo 
entendido como a atuação de grupos sociais no controle da execução das ações 
governamentais e da administração dos gestores públicos. O controle social envolve 
uma ampla discussão da relação entre estado e sociedade civil, uma vez que este 
exerce um papel importante na avaliação de serviços oferecidos e na demanda 
contínua do acompanhamento pelos atores envolvidos. Esta pesquisa busca 
descrever o processo de capacitação do conselheiro do PNAE, tendo em vista o 
cumprimento da legislação por parte do FNDE, no fortalecimento e qualificação das 
atuações que envolvem o controle social no PNAE. Os procedimentos 
metodológicos incluem: revisão de literatura e análise documental. O principal 
material de análise é o questionário de avaliação, aplicado nas capacitações 
realizadas no 2° semestre de 2009, além das legislações federais referentes ao 
controle social e planos das capacitações do PNAE/FNDE. Os resultados revelam 
que ainda existe uma complexidade no processo de capacitação do conselheiro, 
quanto a formação multiplicadora das mudanças na construção do saber e na 
atuação do controle social nas políticas públicas. Ao identificar dificuldades no 
processo de formação dos conselhos, se reconhece que não existe uma única 
abordagem de capacitação dos conselheiros, pois são inerentes a diversidade 
cultural, social e regional desses agentes. Logo não há fórmula mágica e simples 
para trabalhar como conselheiro entre gestão pública e gestor. 

 

Palavras-Chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Controle Social, 
Conselho da Alimentação Escolar, Capacitação, Políticas Públicas 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the training process of the Councils of National School Feeding 
Program - PNAE. Social control is the guiding framework of the actions of School 
Food’s Counselors – CAE, it being understood as an acting of social groups in 
control of the execution of execution of government and administration actions of 
public managers. Social control involves a comprehensive discussion of analogy 
between State and society, because it exerts an important role in evaluation of 
offered services, and it seeks a continuous monitoring by involved players. This 
research investigates the training process of PNAE’s counselor, having in mind the 
legislation fulfillment by FNDE, strengthening and qualification of actions that involve 
the social control in PNAE. The methodological procedures include: Literature 
Review and Documentary Analysis. The main material for analysis is evaluation 
questionnaire, applied in the training that was carried out in second half of 2009, 
beyond federal laws relating to social control; and PNAE/FNDE’s training plans. The 
results show that it has a complexity of the counselors’ training process in multiplier 
development of changes in the construction of knowledge and the role of social 
control in public policy. By identifying these difficulties in the formation of councils, it 
is recognized that no single approach for counselor training, since they are inherent 
cultural, social and regional development of these agents. Therefore, there is no 
magic formula and simple to work as a counselor and manager of public 
management. 

 

Keywords: School Feeding Program Food’s; Social Control; School Council; 
Qualification; Public Policies. 
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Esta pesquisa tem como objeto as capacitações dos Conselhos de 

Alimentação Escolar - CAE - do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

- como instância de controle social e espaços participativos nos quais emerge uma 

nova cultura política, configurando-se como uma prática de diálogo e negociação a 

favor da democracia e da cidadania. 

O cidadão tem o direito público subjetivo de fiscalizar a função administrativa 

do Estado. É direito humano fundamental, expressando-se no exercício da cidadania 

e serve de meio para a proteção dos direitos individuais, coletivos e, mais 

recentemente, dos direitos difusos. (CANTANHÊDE, 2010). No artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988, parágrafo único, fica estabelecido que: “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição.”  

Isto significa que o poder é sempre do povo e quando ele, o povo, não pode 

exercê-lo diretamente é feita uma espécie de procuração, através do voto, para que 

outros exerçam o poder prático em seu nome. Logo, o poder nunca é do agente 

público. Na prática, existe uma relação de comodato entre representante e 

representado, enquanto um tem a posse, o outro tem o domínio do poder 

(CANTANHÊDE, 2010). 

 No Brasil, a maior participação da sociedade na condução ações 

governamentais, preconizada pela Constituição Federal de 1988, ganhou maior 

expressão como a discussão sobre a reforma do Estado e suas novas modalidades 

de relações interinstitucionais, em que se valorizam conceitos como co-

responsabilidade, controle social, parcerias, integração e articulação entre os 

setores público, privado e terceiro setor (NORONHA et al., 1997, p. 9). 
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A participação da comunidade no controle social e acompanhamento das 

ações visa garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada, em 

conformidade com a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009.  

No Brasil, as políticas públicas incluem o controle social no acompanhamento, 

a partir da ótica da segurança alimentar e nutricional. O homem não pode apenas 

alimentar-se, precisa ter consciência que uma boa alimentação o torna mais 

saudável e resistente a várias doenças oportunistas. Qualidade de vida anda junto 

com alimentação adequada e com os conhecimentos de como obtê-la, como 

ressalta Sander (2008). 

Quanto ao PNAE, seu principal objetivo é contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e melhoria do rendimento escolar 

e formação de hábitos alimentares saudáveis e adequados dos alunos. Assim, 

assume a educação alimentar e nutricional e a oferta de refeições que cubram as 

necessidades nutricionais dos alunos, no período letivo, como estratégia 

fundamental (BRASIL, 2009).  

O PNAE atende a todos os alunos matriculados na Educação Básica das 

redes públicas federal, estadual e municipal e escolas das áreas indígenas e 

remanescentes de quilombos (BRASIL, 2009). 

O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE, que repassa os recursos financeiros para as Entidades Executoras. Os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios devem criar o Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE’s), para garantir a eficácia e a eficiência do programa, conforme suas 

atribuições e responsabilidades. Os conselheiros devem participar de todas as fases 
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do programa, assessorando as Entidades Executoras (EEs) na aquisição, 

acompanhamento, fiscalização e aplicação dos recursos financeiros, conforme a 

legislação vigente. Ao término do mandato, devem elaborar e emitir o Parecer 

Conclusivo de Prestação de Contas do PNAE e encaminhá-lo ao FNDE (BRASIL, 

2009). 

Devido à abrangência do PNAE, ocorrem falhas que são apontadas por meio 

das visitas técnicas realizadas pelo FNDE, Controladoria Geral da União (CGU) e 

“denúncias” da sociedade e conselheiros do CAE. 

Tentando minimizar tais deficiências, o Tribunal de Contas da União propôs 

ao FNDE, no Acórdão 158/2003, algumas recomendações: fortalecer as instruções 

para entidades gestoras e CAE’s; observar a periodicidade mensal na transferência 

de recursos, os procedimentos para a análise das contas e fornecer aos 

conselheiros roteiros de verificação, com linguagem simples, para facilitar o exame 

dos documentos a serem encaminhados pela EE para a análise da prestação de 

contas do PNAE (BRASIL, 2009).  

Segundo análise do TCU, os Conselhos aprovam as prestações de contas 

sem avaliar aspectos básicos da execução do programa. Muitos não analisam 

questões relacionadas à aquisição da merenda, sendo que o Parecer do CAE é, na 

maior parte dos casos, sumário e quase invariavelmente concluído pela aprovação 

das contas (PEREIRA; MEDEIROS, 2005). 

É necessário reforçar as orientações aos conselheiros para ampliar e 

aprofundar o acompanhamento dos diferentes aspectos da execução do PNAE, 

garantindo melhor embasamento para o Parecer conclusivo encaminhado ao FNDE. 
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Como analista dos Pareceres dos conselheiros nos últimos anos, tenho 

observado as dificuldades dos CAEs de acompanhar a aplicação dos recursos 

financeiros no Programa, não respeitando as diretrizes e critérios estabelecidos, 

além do pouco ou nenhum conhecimento técnico para a avaliação, o que tem 

mobilizado questionamentos acerca da qualidade do controle social e do papel das 

capacitações dos conselheiros. 

Dessa preocupação surgiu o interesse em estudar as avaliações realizadas 

nas capacitações, por entender que há necessidade de mudanças, que devem ser 

orientadas por estudos criteriosos acerca das práticas desenvolvidas frente às metas 

estabelecidas no PNAE. Nessa direção, estão as questões orientadoras desta 

pesquisa: 

� Quais os ob jetivos e conteúdos das capacitações do CAE /PNAE? 

� Qual a metodologia de ensino aprendizagem desenvolvida e quais os 

critérios para escolha tendo em vista o perfil dos conselheiros a serem capacitados? 

�  Como se processam as avaliações das capacitações pelos 

conselheiros e o que revelam acerca das capacitações? 

Objetivo geral:   

Descrever o processo de capacitação de conselheiros do PNAE, tendo em 

vista o cumprimento da legislação do FNDE, para fortalecimento e qualificação da 

gestão do PNAE. 

o Objetivos específicos: 

� Descrever os objetivos e conteúdos das capacitações; 
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� Descrever a metodologia de ensino aprendizagem desenvolvida, 

identificando critérios para escolha tendo em vista o perfil dos conselheiros a serem 

capacitados; 

� Descrever os resultados das avaliações das capacitações na visão dos 

conselheiros; 

� Identificar as facilidades, fragilidades das capacitações e o nível de 

satisfação frente às necessidades dos conselheiros; 

� Elaborar uma proposta educativa para as capacitações a partir dos 

resultados da pesquisa. 

Acreditamos que os resultados deste trabalho têm o potencial de oferecer 

subsídios para reorientar as práticas das capacitações, assim como aperfeiçoar o 

conhecimento das normas do programa para acompanhar e fiscalizar os recursos 

repassados pelo FNDE e, consequentemente, a elaboração do Parecer conclusivo 

da prestação de contas do PNAE. 
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Esta pesquisa configura-se como um estudo exploratório-descritivo sobre as 

capacitações dos Conselhos do PNAE, desenvolvidas pelo FNDE no 2º semestre de 

2008, na perspectiva de suas avaliações. 

Reconhecemos que a pesquisa exploratória tem por finalidade um maior 

esclarecimento de problemas e soluções propostos, enquanto a pesquisa descritiva 

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1991). 

Piovesan e Temporini (1995, p. 319) definem pesquisa exploratória como um 

estudo preliminar cujo maior propósito é a familiarização com o objeto de 

investigação, com uma variedade de técnicas, que possibilita ao pesquisador definir 

seu problema de pesquisa e formular suas hipóteses de forma mais precisa. O 

método possibilita a escolha da melhor técnica e a decisão sobre as questões mais 

relevantes, podendo, ainda, servir de alerta para potenciais dificuldades, pontos 

sensíveis que merecem cuidado e áreas de resistência. 

No âmbito desses princípios, nossos procedimentos metodológicos 

compreendem a Pesquisa Bib liográfica e a Análise Documental. 

Segundo LUNA (1999), pesquisa bibliográfica é uma análise dos principais 

trabalhos científicos sobre o tema escolhido que possam fornecer dados atuais e 

relevantes, entre outros livros, periódicos científicos, publicações avulsas, jornais, 

revistas, vídeos, internet, etc.  

Nesta pesquisa, foram utilizadas como fontes bibliográficas: periódicos 

científicos, livros e dissertações, que focalizam políticas públicas e controle social, 

educação permanente e temas correlatos. 
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Quanto à análise documental, segundo Ludke e Andre (1986, p. 96), é valiosa 

no processo de sistematização e análise de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou prob lema.  

Nesta pesquisa, são analisados os documentos: Lei 11.947/2009, que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, 

incluindo o ensino médio e educação de jovens e adultos da rede pública; 

Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE; Projeto de capacitação dos conselheiros dos 

programas sociais de educação e os questionários da avaliação das capacitações 

aplicados juntos aos conselheiros. Nesse sentido, busca-se identificar os conteúdos 

e metodologias trabalhadas nos processos de formação, o alcance dos objetivos 

propostos, as facilidades e fragilidades das práticas desenvolvidas, assim como o 

nível de satisfação frente às necessidades dos conselheiros. 

O acesso às avaliações das capacitações se realizou pela consulta aos 

questionários do PNAE/FNDE, que contempla os aspectos: organização e estrutura 

do evento (capacitações); instrutor/facilitador; oficinas do PNAE/FNDE, focalizando 

apenas os dados referentes às avaliações das capacitações realizadas pelos 

conselheiros (Anexo I). 

 Após leitura preliminar dos questionários disponibilizados para o estudo, foi 

escolhido como amostra o Estado do Maranhão, onde o preenchimento dos 

questionários, em 2008, revelou-se mais completo.   
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A análise dos questionários compreendeu as seguintes etapas: 

a) Pré-análise do material selecionado e sistematização das respostas; 

b) Análise das respostas tendo em vista a identificação de eixos temáticos; 

c) Agrupamentos das respostas por eixos temáticos definidos; 

A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

(Anexo V) e o Consentimento Institucional do FNDE/PNAE (Anexo IV). 
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Este capítulo aborda a segurança alimentar e nutricional e apresenta um 

histórico do PNAE e alguns indicadores financeiros e o CAE. 

 

3.1 Segurança Alimentar 

       A criança necessita de boa nutrição, em qualidade e quantidade suficientes, para 

crescimento e desenvolvimento adequados. Como os bons hábitos alimentares 

continuarão na idade adulta, a merenda escolar deve auxiliar na formação desses 

hábitos (DUTRA DE OLIVEIRA, 2000; MADEIRA, 1999). 

A alimentação fornece o necessário à manutenção da vida e propicia a 

socialização das crianças/adolescentes, sua interação e aprendizagem. No Brasil, a 

merenda escolar constitui-se em uma política compensatória, um meio de correção 

nutricional para crianças de classes mais pobres, frequentemente sujeitas aos 

diversos tipos e graus de desnutrição. Assim, deve fornecer os macro e 

micronutrientes necessários à manutenção do organismo (MADEIRA, 1999). 

Programas de alimentação escolar existem desde o início do século XIX em 

algumas comunidades, custeados por sociedades filantrópicas ou caixas escolares. 

O PNAE é o mais antigo programa social do governo federal na área de alimentação 

e nutrição (CARVALHO, 2004; COIMBRA, 1982), sendo considerado um importante 

programa de garantia à segurança alimentar no Brasil (TAKAGI, 2006). 

O conceito de segurança alimentar, definido pela Food and Agriculture 

Organization – FAO em 1996 durante a Cúpula Mundial da Alimentação, 

compreende: 

A segurança alimentar existe, quando toda pessoa, em todo 
momento, tem acesso físico e econômico a alimentos suficientes, 
inócuos e nutritivos para satisfazer suas necessidades alimentares e 
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preferências quanto aos alimentos a fim de levar uma vida saudável 
e ativa. (ONU, 1996)  

 

Observa-se pela definição acima que além das questões originais de 

abastecimento alimentar, os países incorporam outras dimensões à segurança 

alimentar como, por exemplo, os temas ligados à nutrição, inocuidade e preferências 

quanto ao tipo de alimento consumido. Contudo, a definição da FAO sai das 

questões mais gerais, coletivas, e incorpora as questões individuais ligadas à 

satisfação pessoal (BELIK; SILIPRANDI, 2009). 

Como se trata de um conceito em discussão, os movimentos sociais reunidos 

no Fórum Mundial sobre a Soberania Alimentar, realizado em Havana, Cuba em 

2001, modificaram a noção de segurança alimentar introduzindo as questões de 

auto-determinação da produção e do consumo. Esses conceitos foram adotados no 

Brasil durante a II Conferencia de Segurança Alimentar e Nutricional de 2004. 

Cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e 

estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos que 

garantam o direito a alimentação para toda a população respeitando 

as múltiplas características culturais dos povos. (CONSEA, 2004, p. 
4). 

 

 O artigo 25, inciso I, parágrafo 1, da Declaração dos Direitos Humanos 
(1948), dispõe: 

 

Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe 

assegure,assim como à sua família, saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, assistência médica e os serviços 

sociais necessários; tem igualmente direito aos seguros em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda de seus meios de subsistência por circunstâncias 

independentes de sua vontade. 

 

A Declaração reveste-se de caráter político e jurídico, procurando limitar o 

poder dos governantes e garantir direitos para o povo, como a participação e 
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controle das atividades estatais. Desde 1789, com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, já havia o preceito de que “A sociedade tem o direito de pedir 

conta a todo agente público pela sua administração.” 
1 

Nesse contexto, o direito à alimentação é parte dos Direitos Humanos, 

reconhecido no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

de 1966, do qual o Brasil é signatário:  

Art. 11 

§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, 

assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os 

Estados-partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a 

consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a 

importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento. 

§2. Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito 

fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, 

adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as 

medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessários 

para: 

1. Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de 

gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos 

técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação 

nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, 

de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais 

eficazes dos recursos naturais. 

2. Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios 

mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os 

problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores 

de gêneros alimentícios. 

 

                                                                         
1 Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão,  Art. 15: “La societé a le droit de demander compte à tout agent public de 

son administration.”  



15 

 

Em 1999, o Comitê dos Direitos Humanos e Sociais da Organização das 

Nações Unidas formulou uma definição mais detalhada dos direitos à alimentação 

em seu Comentário Geral nº 12: 

 O direito à alimentação adequada é alcançado, quando todos os  

homens, mulheres e crianças, sozinhos ou em comunidade com 

outros, têm acesso físico e econômico, em todos os momentos, à 

alimentação adequada ou meio para a sua obtenção. (ONU, 1999) 

 
Em 2004, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar - CONSEA – 

estabeleceu que o direito à alimentação adequada não deve ser interpretado apenas 

como um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes específicos, mas 

abrange também as condições sociais, econômicas, culturais, climáticas e 

ecológicas, entre outras.  

Maluf, Menezes
 

e Valente (1996) reconhecem o acesso aos alimentos como 

um direito em si mesmo, analisando a relação entre segurança alimentar e 

sustentabilidade, o custo e a qualidade dos alimentos no Brasil e apresentando uma 

proposta de política nacional para a segurança alimentar definida pela I Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar, em 1994, como: 

[..] um conjunto de princípios, políticas, medidas e instrumentos que 

assegure permanentemente o acesso de todos os habitantes em 

território brasileiro aos alimentos, a preços adequados, em 

quantidade e qualidade necessárias para satisfazer as exigências 

nutricionais para uma vida digna e saudável bem como os demais 

direitos da cidadania [..] 

[..] a Segurança Alimentar integra o conjunto de direitos que definem 

a qualidade de vida e pressupõe o fim da exclusão econômico-social 

[..] (CONSEA, p. 13, 1994).  
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Para os autores, é preciso considerar a alimentação no contexto da 

globalização e criar um padrão de desenvolvimento que contemple a equidade e a 

sustentabilidade. 

No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, boa parte da 

população não tem acesso aos alimentos básicos necessários para a vida, 

enfrentando vários problemas, como fome, obesidade, doenças associadas à má 

alimentação, além do consumo inadequado de alimentos prejudiciais à saúde 

(MENEZES; BURLANDY; MALUF, 2004). 

Nas últimas três décadas, foram levantados dados e informações relevantes 

para orientação das políticas públicas na área de Segurança Alimentar e Nutricional 

– SAN - um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta de alimentos a toda 

a população, promovendo a nutrição e a saúde. É uma ação que envolve o governo 

e a sociedade civil organizada, em setores ou áreas de ações diferentes, como 

educação, saúde, trabalho, agricultura, meio ambiente, desenvolvimento social, 

entre outros (MENEZES; BURLANDY; MALUF, 2004). 

 

o 3.2 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 

O PNAE, hoje sob responsabilidade da Fundação de Assistência ao 

Estudante – FAE - e criado oficialmente em 1955, é o mais antigo programa de 

suplementação de alimentação do País. Inicialmente teve como objetivo atender aos 

estudantes carentes do Nordeste, por meio da distribuição de leite em pó, a partir 

dos excedentes da safra americana doados ao Brasil. Quando cessaram esses 

donativos, o Programa da Merenda foi assumido financeiramente pelo governo 
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brasileiro, em face da impossibilidade política de interrompê-lo. Conforme os 

Decretos Federais nº - 31.106/1955, 72.034/1973 e outros, o programa tinha como 

um dos seus objetivos melhorar as condições nutricionais das crianças e diminuir os 

índices de evasão e repetência, com a consequente melhoria do rendimento escolar 

(ABREU, 1995). 

Na década de 1930, as escolas já se organizavam por meio de iniciativas, 

como as Caixas Escolares, que forneciam alimentação a todos os alunos ou apenas 

aos carentes, a critério de cada escola. Tal proposta, de cunho assistencialista, 

desenvolveu um rol expressivo de serviços de fornecimento de merendas e sopas 

escolares (CARVALHO, 2004; COIMBRA, 1982). 

 O Programa passou por várias mudanças e, somente a partir de 1970, os 

gêneros alimentícios passaram a ser adquiridos no mercado nacional, dando início à 

introdução de novos alimentos, inclusive os formulados, considerados alimentos de 

baixo valor nutritivo. Segundo o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN-I), a merenda escolar deveria ser uma suplementação alimentar capaz de 

atender pelo menos 15% das necessidades individuais diárias quanto aos principais 

nutrientes (COIMBRA, 1982, p. 583).  

A justificativa para essa porcentagem não ficou esclarecida. Na época, a 

explicação dada foi que 2/3 da alimentação diária decorrem do almoço e do jantar, 

sendo o terço restante dividido entre o café da manhã e a merenda. Para alguns 

autores, a população tinha as três primeiras refeições em casa e apenas 15% 

seriam providas pelo Estado. Para outros, o número decorria de uma divisão dos 

100% das necessidades no decorrer de 24h. Como a criança passa 4 horas na 

escola, aí deveria receber 1/6 das necessidades diárias. Dessa forma, fixou-se a 

proporção de 15% para a alimentação escolar, referendada pela Caracterização 
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Operacional da Merenda Escolar (COMEB), que tomou esse valor como parâmetro 

para todos os cálculos (COIMBRA, 1982), o que permaneceu até a última Resolução 

FNDE/CD nº 32, de 10 de agosto de 2006. 

Ao longo dos anos, ocorreram várias modificações na forma de execução do 

Programa. Desde sua criação até 1993, a execução do programa se deu de forma 

centralizada, ou seja, o órgão gerenciador planejava os cardápios, adquiria os 

gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios especializados para efetuar 

o controle de qualidade e  responsabilizava-se pela distribuição dos alimentos em 

todo o território nacional.  

 Em 1994, a Lei no. 8.913, de 12/7/1994, institui a descentralização dos 

recursos para execução do Programa, mediante celebração de convênios com os 

municípios e com o envolvimento das Secretarias de Educação dos Estados e do 

Distrito Federal, delegando-lhes  competência para atendimento aos alunos de suas 

redes e das redes municipais das Prefeituras que não haviam aderido à 

descentralização. Nesse período, o número de municípios que aderiram à 

descentralização evoluiu de 1.532, em 1994, para 4.314, em 1998, representando 

mais de 70% dos municípios brasileiros (BRASIL, 2010).  

A consolidação da descentralização, já sob o gerenciamento do FNDE,  deu-se com a Medida 

Provisória n° 1.784, de 14/12/1998, que determinou, que, além do repasse direto a todos os 

municípios e Secretarias de Educação, a transferência automática, sem necessidade de convênios ou 

outros instrumentos similares, permitindo maior agilidade ao processo. Nessa época, o valor diário 

per capita era de R$ 0,13, ou US$ 0,13 (o câmbio real/dólar nesse período era de 1/1) (BRASIL, 

2010). 

A reedição da Medida Provisória nº 1.784/1998, em 2 de junho de 2000, sob o 

número 1979-19, determina a criação de um Conselho de Alimentação Escolar – 

CAE - em cada município, como órgão deliberativo, fiscalizador e de 
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assessoramento para a execução do PNAE, a ser formado por membros da 

comunidade, professores, pais de alunos e representantes dos poderes executivo e 

legislativo (BRASIL, 2010). 

 A descentralização significou a transferência de execução do programa do 

nível federal para o nível estadual e, principalmente, municipal. A aquisição dos 

produtos e a elaboração dos cardápios passaram à esfera estadual e municipal que, 

sob a orientação de nutricionista e supervisão do CAE, respeitando os hábitos 

alimentares locais, a vocação agrícola da região e a utilização de produtos in natura. 

O FNDE, órgão gerenciador do PNAE, dando continuidade à política de 

melhor gerenciamento e desempenho do programa, transfere os recursos 

financeiros, diretamente, aos Estados, Distrito Federal e Municípios sem 

necessidade de convênios, acordos, contratos e ajustes, conforme dispõe a Medida 

Provisória nº 2.178/36, de 24 de agosto de 2001 (FNDE, 2009).  

No entanto, a partir de 1998, os repasses passaram a ser feitos diretamente 

do FNDE às EEs por meio de contas específicas. No contexto da descentralização 

do Programa, surgiu a necessidade de intensificar os mecanismos de 

acompanhamento e controle dos recursos do PNAE, com o objetivo de acompanhar, 

fiscalizar e assessorar as Entidades Executoras, a legislação do programa prevê a 

criação dos CAEs, no âmbito de cada EE, como condição para a liberação dos 

recursos (BRASIL, 2009). 

A descentralização do PNAE foi facilitada porque o programa federal 

apresentava poucas exigências para sua adesão: que os Estados e municípios 

estejam em dia com os impostos federais, cumpram a vinculação constitucional com 

gasto e criem os CAE’s. A própria natureza do serviço oferecido não envolve 

elevados custos de investimento ou custeio. Oferecer alimentos gratuitamente à 
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população escolar contribui para angariar benefícios políticos com baixos custos 

financeiros, já que não existe um rigoroso controle de qualidade no preparo das 

refeições, o que permite a contratação de funcionários de baixa qualificação e baixos 

salários (ARRETCHE, 1999).  

Segundo dados do FNDE, atualmente, o Programa beneficia 45,6 milhões de 

alunos matriculados na educação infantil (creches e pré-escolas) e no ensino 

fundamental (1ª a 8ª série) da rede pública e das escolas mantidas por entidades 

filantrópicas cadastradas no Censo Escolar e registradas no CNAS - Conselho 

Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2010). Como uma política pública contínua, 

de abrangência nacional e, reconhecidamente, necessária ao desenvolvimento 

social, visa possibilitar melhor qualidade de vida para a população  em fase de 

formação educacional e assegurar melhores condições de aprendizagem em todos 

os domínios – cognitivos, afetivos e psicomotores: elevar a autoestima do educando 

e transformar a escola num local de exercício da cidadania plena (BRASIL, 2009).  

O Quadro 1 apresenta uma síntese do PNAE, sua finalidade, descrição das 

atividades e as unidades de gestão da ação da alimentação escolar. 
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QUADRO  1: PNA E: Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica 
 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
Atributos Detalhamento 
Finalidade  
 

Atender as necessidades nutricionais dos alunos, durante sua 
permanência na escola, contribuindo para o seu crescimento e desenv olvimento, 
para a aprendizagem e o rendimento escolar, bem como para a f ormação de 
hábitos alimentares saudáv eis. 

Descrição 
 

Ef etuar transf erência direta de recursos f inanceiros às Secretarias de 
Educação dos Estados e do Distrito Federal, às Pref eituras municipais e às 
escolas federais para atender alunos da educação básica matriculados em 
escolas públicas e nas f ilantrópicas, que tenham registro e certif icado no CNAS e 
que of erecem alimentação escolar e, ainda, as escolas indígenas e escolas 
localizadas em comunidades quilombolas declaradas no censo escolar. 

Gestão da ação 
 

Unidade administrativa responsável 
� Fundo Nacional de Desenv olvimento da Educação - FNDE 

Unidade executora 
� Fundo Nacional de Desenv olvimento da Educação - FNDE 

Unidade regimental responsável 
� Coordenação-Geral de Programas de Alimentação Escolar – 

CGPAE/DIRAE/FNDE 
Coordenador da ação 

Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 (2009). 
 

 

O PNAE, com o “Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica”, objetiva 

suprir as necessidades alimentares e nutricionais dos alunos matriculados em 

creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental, na promoção de hábitos 

alimentares saudáveis que contribuam para o desenvolvimento físico/mental dos 

alunos, a aprendizagem e o rendimento escolar, assim como para o fomento da 

economia local (BRASIL, 2009).  

Na execução do Programa, os recursos são repassados em dez parcelas 

mensais às Entidades Executoras para o atendimento de 20 dias/mês, o que totaliza 

200 dias letivos. O cálculo do montante a ser repassado é feito com base no número 

de alunos registrados no Censo Escolar realizado, anualmente, pelo INEP/MEC. Os 

recursos recebidos à conta do PNAE devem ser empregados, exclusivamente, na 

aquisição de gêneros alimentícios e 70%, em produtos básicos, ou seja, em 

alimentos semielaborados ou in natura (BRASIL, 2009). 
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Em 2008, não ocorreu o atendimento à totalidade dos alunos da educação 

básica. Em fevereiro de 2008, foi enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

(PL) 2.877/2008, que previa que o PNAE, além do atendimento a alunos de creche, 

pré-escola e ensino fundamental, passaria a atender também aqueles matriculados 

no ensino médio e na EJA. As estimativas de atendimento, tanto orçamentária como 

física, foram calculadas, inicialmente, estendendo o alcance do programa a todas as 

etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2009). 

Por força da expectativa da aprovação do PL, foi orçado, para 2008, o 

montante de R$ 0,22 de recursos per capita para atender, aproximadamente, 10 

milhões a mais de alunos (o valor estimado para o atendimento adicional, em razão 

da frustração, foi remanejado, para outras ações do Governo Federal), em relação a 

exercícios anteriores. Tomando-se por base o tempo de tramitação do PL nas casas 

legislativas no último ano, a execução prevista para esses alunos adicionais não 

compreenderia os 200 dias letivos, mas o equivalente à metade desse período 

(BRASIL, 2009). 

Conforme os dados do Quadro 2, foram repassados aos Estados, Municípios 

e escolas federais R$ 1,49 bilhão, para a aquisição de gêneros alimentícios 

destinados ao atendimento da alimentação escolar, o que corresponde a 97,37% do 

orçamento autorizado.  
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QUADRO 2: Metas físico-f inanceiras nas três fases – empenho, liquidação e pagamento 
 

PNAE – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica 
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Detalhamento  Valor em  
R$ 1,00 * 

em relação à 
dotação (%) 

em relação 
ao empenho 

(%) 

em relação 
à liquidação 

(%) Dotação f inal ***  1.530.624.608,00 
Empenhado  1.490.402.104,66 97,37 
Liquidado  1.488.681.928,56 97,26 99,88 
Pago  1.488.063.870,98 97,22 99,84 99,96 

DESEMPENHO FÍSICO 
Meta ** Produto: aluno atendido 

Estimada (a)  
Realizada (b) 

44.009.761 
36.458.256 

- 
(b/a)x100 

% 
82,84 

 
Unidade de medida: 
unidade 

Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 (2009) (adaptado pela autora). 

 

Com esses recursos foram atendidos 78,50% do número de alunos 

estimados. Como motivos que contribuíram para que a meta não fosse atingida em 

sua totalidade aponta-se a não aprovação do Projeto de Lei 2.877/2008 pelo 

Congresso Nacional, que previa que o PNAE atenderia também alunos matriculados 

no ensino médio e na EJA, a inadimplência dos municípios quanto à prestação de 

contas do exercício anterior (e outras improbidades na gestão do Programa) e a não 

formalização do CAE (BRASIL, 2009). 

Essa situação levou à distorção da trajetória da eficácia orçamentária e física 

do Programa, demonstrada no Gráfico 1, mas que não deve ser considerada, haja 

vista as razões que levaram à mudança da tendência demonstrada na curva. 
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GRÁFICO 1: Índice de execução orçamentária e física do PNAE - 2006 a 2008 
 

 
       Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 (2009) 

 
 

A partir dos dados apresentados na Tabela 1, é possível verificar que, entre 

2004 e 2008, as metas de atendimento, tanto orçamentária como física, não foram 

atingidas em sua totalidade, em virtude de não ter atendido o total de alunos da 

educação básica. O Gráfico 2 mostra, nesse período, a dotação orçamentária em 

cada ano e o montante (R$ em bilhões) repassado a Estados, Municípios e escolas 

federais, nesse período,  e a evolução entre a dotação orçamentária prevista e o que 

foi executado. 

TABELA 1: Dotação e execução orçamentária do PNA E, em R$ bilhões – PNA E –  
2004 a 2008 

ANO DOTAÇÃO EXECUÇÃO 

2004 1,02 1,01 
2005 1,26 1,22 
2006 1,50 1,48 
2007 1,53 1,52 
2008 1,53 1,49 

Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 (2009) 
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GRÁFICO 2: Evolução da dotação e execução orçamentária do PNA E - 2004 a 2008 

 

     Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 

 

  

GRÁFICO 3: Relação repasse f inanceiro por aluno entre 2006 a 2008 
 

 
        Fonte: Relatório de Gestão do FNDE: exercício de 2008 (2009) 
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O aumento justifica-se pelo atendimento de 386.763 alunos da educação 

integral em 1.400 escolas, participantes do Programa Mais Educação
2. O 

investimento da alimentação escolar para os alunos desse Programa, em 2008, foi 

de R$ 13.614.057,60, divididos em quatro parcelas, para atendimento em 80 dias 

(de agosto a novembro). Conforme a Resolução CD/FNDE nº 38, de 19 de agosto 

de 2008, cada aluno recebeu o valor de R$ 0,66/dia, para a realização de, no 

mínimo, três refeições diárias, durante a permanência mínima de sete horas em sala 

de aula (BRASIL, 2009). 

 

3.3 Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

Da sua criação até 1993, a execução do PNAE era de forma centralizada, ou 

seja, a Fundação de Assistência ao Educando (FAE), órgão gerenciador, era 

responsável pelo planejamento dos cardápios, aquisição dos gêneros alimentícios, 

processo licitatório e distribuição dos alimentos em todo o território nacional.  

O processo de descentralização dos recursos financeiros para o PNAE 

ocorreu em 1994, mediante a Lei n° 8.913, com a celebração de convênios com os 

municípios e com o envolvimento das Secretarias de Educação dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, às quais delegou-se competência para atendimento 

aos alunos de suas redes e das redes municipais que não haviam aderido à 

descentralização (BRASIL, 2009). 

Cabe destacar que o objetivo principal da descentralização é reduzir os 

custos operacionais e obter recursos para investimentos indispensáveis para o 

                                                                         
2 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a of erta educativ a nas 
escolas públicas por meio de atividades optativ as que f oram agrupadas em macrocampos como 
acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, 
prev enção e promoção da saúde, educomunicação, educação científ ica e educação econômica, v isando 
f omentar atividades para melhorar o ambiente escolar. 
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desenvolvimento de programas e projetos federais, sobretudo, na área social, como 

saúde e educação, e, ainda, dar maior autonomia aos demais entes da Federação 

(BUANI, 2005). 

A Medida Provisória 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, estabelece que o 

repasse dos recursos federais às Entidades Executoras seja realizado diretamente 

pelos Estados, Distrito Federal e municípios, dispensando a formalização de 

convênios ou outros instrumentos similares, depositando-os em contas bancárias 

específicas, abertas pelo FNDE, autarquia federal, vinculada ao Ministério da 

Educação e atual gerenciador do PNAE. Compete às EEs a complementação 

financeira para melhoria do cardápio, conforme prevê a Constituição Federal. 

Os CAEs, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo 

e de assessoramento, foram criados pela Lei 8.913/94 e constituem-se em estímulo 

à participação popular no conjunto das ações sociais,  como uma instância 

importante para o bom funcionamento do Programa (BRASIL, 2009). 

Para a formação do CAE, o artigo 26 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de 

julho de 2009, dispõe: 

I - um representante indicado pelo Poder Executivo; 

II - dois representantes dentre as entidades de docentes, discentes 

ou trabalhadores na área de educação, indicados pelo respectivo 

órgão de classe, a serem escolhidos por meio de assembléia 

específica para tal fim, registrada em ata, sendo que um deles 

deverá ser representado pelos docentes e, ainda, os discentes só 

poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou 

emancipados; 

III - dois representantes de pais de alunos, indicados pelos 

Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades  

similares, escolhidos por meio de assembléia específica para tal fim, 

registrada em ata; e 

IV - dois representantes indicados por entidades civis organizadas, 

escolhidos em assembléia específica para tal fim, registrada em ata. 
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§ 1º Na EE com mais de 100 (cem) escolas da educação básica, a 

composição do CAE poderá ser de até 3 (três) vezes o número de 

membros estipulado no caput deste artigo, obedecida a 

proporcionalidade definida nos incisos I a IV deste artigo. 

§ 2º Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo 

segmento representado, com exceção aos membros titulares do 

inciso II deste artigo, os quais poderão ter como suplentes qualquer 

um dos segmentos citados no referido inciso. 

§ 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser 

reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos 

segmentos. 

§ 4º Em caso de não existência de órgãos de classe, conforme 

estabelecido no inciso II deste artigo, deverão os docentes, discentes 

ou trabalhadores na área de educação realizar reunião, convocada 

especificamente para esse fim e devidamente registrada em ata. 

§ 5º Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas das 

Entidades Executoras para compor o Conselho de Alimentação 

Escolar. 

 § 6º [...]o CAE dos Estados e dos Municípios que possuem alunos 

matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas ou em 

áreas remanescentes de quilombos tenha, em sua composição, pelo 

menos um membro representante desses povos ou comunidades 

tradicionais, dentre os segmentos estabelecidos nos incisos I a IV 

deste artigo. (BRASIL, 2009)  

 

Sobre a nomeação dos membros do CAE, o art. 26 dispõe: 

§ 7º O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado 

serviço público relevante e não será remunerado. 

§ 8º A nomeação dos membros do CAE deverá ser feita por decreto 

ou portaria, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis 

Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as 

disposições previstas neste artigo, obrigando-se a Entidade 

Executora a acatar todas as indicações dos segmentos 

representados. 

§ 9° Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela 

Entidade Executora por meio do cadastro disponível no sítio do 

FNDE www.fnde.gov.br e, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da data do ato de nomeação, deverão ser encaminhados ao 

FNDE o ofício de indicação do representante do Poder Executivo, as  

atas relativas aos incisos II, III e IV deste artigo e o decreto ou 

portaria de nomeação do CAE, bem como a ata de eleição do 

Presidente e do Vice-Presidente do Conselho. 
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§ 10. Para eleição do Presidente e Vice-Presidente do CAE, deverão 

ser observados os seguintes critérios: 

I - o CAE terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos 

entre os membros titulares, por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 

conselheiros titulares, em sessão plenária especialmente voltada 

para este fim, com o mandato coincidente com o do Conselho, 

podendo ser reeleitos uma única vez; 

II - o Presidente e/ou o Vice-Presidente poderá(ão) ser destituído(s), 

em conformidade ao disposto no Regimento Interno do CAE, sendo 

imediatamente eleito(s) outro(s) membro(s) para completar o período 

restante do respectivo mandato; 

III - a escolha do Presidente e do Vice-Presidente somente deverá 

recair entre os representantes previstos nos incisos II, III e IV, deste 

artigo. 

§ 11. Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar-

se-ão somente nos seguintes casos: 

I - mediante renúncia expressa do conselheiro; 

II - por deliberação do segmento representado; 

III - pelo não comparecimento às sessões do CAE, observada a 

presença mínima estabelecida no Regimento Interno; 

IV - pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento 

Interno de cada Conselho, desde que aprovada em reunião 

convocada para discutir esta pauta específica”. (BRASIL, 2009)  

 

Cabe ao CAE não apenas a fiscalização do PNAE, mas, sobretudo, a garantia 

de boas condições para o fornecimento da merenda escolar, priorizando as 

potencialidades locais, os benefícios que pode trazer ao programa e o fortalecimento 

da participação ativa da sociedade civil no controle dos programas sociais 

(MIELNICZUK, 2005). 

Segundo o artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, 

são atribuições do CAE: 

  
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento do disposto nos arts. 2º e 

3º desta Resolução; 
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II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à 

alimentação escolar; 

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 

condições higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios 

oferecidos; e 

IV - receber o Relatório Anual de Gestão do PNAE (anexo IX), 

conforme art. 34 e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou 

não da execução do Programa. 

§ 1º Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de 

cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional 

estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar 

as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - CONSEA. 

§ 2º Compete, ainda, ao Conselho de Alimentação Escolar: 

I – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-

Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de 

controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, 

inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob pena 

de responsabilidade solidária de seus membros; 

II – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do 

acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado; 

III - realizar reunião específica para apreciação da prestação de 

contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 

conselheiros titulares; 

IV - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta 

Resolução (BRASIL, 2009).  

 

Para que os conselheiros possam exercer plenamente suas atribuições, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem:  

I - garantir ao CAE, [...],  a infraestrutura necessária à plena execução 

das atividades de sua competência, tais como: 

a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do 

Conselho; 

b) disponibilidade de equipamento de informática; 

c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao 

exercício de sua competência, inclusive, para as reuniões ordinárias 

e extraordinárias do CAE; e 

d) disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de 

apoio, com vistas a desenvolver as atividades com competência e 

efetividade... (BRASIL, 2009). 
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As Entidades Executoras são obrigadas a 

[...] fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e 

informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, 

tais como: editais de licitação, extratos bancários, cardápios, notas 

fiscais de compras e demais documentos necessários ao 

desempenho das atividades de sua competência (BRASIL, 2009).  

 
O Regimento Interno do CAE, sem prejuízo de suas competências, deve ser 

feito pelo próprio conselho, dentro dos limites da lei, contemplando as regras,  

informações e mecanismos que nortearão as ações dos conselheiros, conforme o 

artigo 29 da Resolução nº 38/2009: 

 

O Regimento Interno a ser instituído pelo CAE deverá observar o 

disposto nos arts. 26, 27 e 28 desta Resolução. 

Parágrafo único. A aprovação ou as modificações no Regimento 

Interno do CAE somente poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 

2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares. (BRASIL, 2009). 

 

Percebe-se importância do CAE para a plena execução do PNAE, uma vez 

que cabe a ele participar de todas as fases do Programa, fiscalizando, 

acompanhando e assessorando as entidades executoras na utilização dos recursos 

financeiros. 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1994, o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar instituiu o CAE, dentro dos princípios de universalidade, 

continuidade e descentralização, além de promover a participação social, para um 

atendimento equânime. Assim, os cidadãos podem acompanhá-lo e fiscalizá-lo 

adequadamente desde o repasse de recursos até a fase de distribuição das 

refeições aos alunos. O PNAE é um dos programas sociais alvo do processo de 

descentralização, na direção dos municípios, os quais hoje contam com recursos 

federais para sua gestão autônoma (SILVA, 2009).  
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A existência de um efetivo controle social da ação governamental, 
em todos os níveis, é requisito essencial à adequada implementação 
da proposta de construção do sistema municipal de ensino, 
entendido o controle como exercício da cidadania. O cumprimento 
desse requisito transcende a ação estatal e exige organizações 
legítimas de representação de interesses dos diversos segmentos 
sociais. Implica, porém, a existência, no âmbito das agências 
públicas, de mecanismos que assegurem as condições de acesso a 
informações e democratização dos processos decisórios (BRASIL, 
1993, p. 33, adaptado).  

 

4.1 Controle Social 

Controle social é a ação exercida, de forma organizada, sistemática e 

individualizada, pela sociedade civil sobre o Estado, em particular sobre o poder 

executivo, relacionada ao acompanhamento e fiscalização das políticas públicas 

implementadas pelos diversos níveis de governo (federal, estadual e municipal), 

principalmente no que se refere à aplicação dos recursos públicos. O controle social 

é um direito público subjetivo que, embora pertencendo à categoria dos direitos e 

garantias individuais, não se limita ao atendimento dos interesses pessoais, mas 

visa sobretudo ao interesse da sociedade, coletividade, cidadania e da própria 

finalidade do Estado. Para desenvolver o trabalho de controle social, a sociedade 

luta contra o tradicionalismo de pessoas e setores que não reconhecem como 

legítima a participação cidadã. Desse modo, práticas de não-transparência, não-

aproximação do cidadão e cooptação ainda são comuns na Administração Pública. 

As pessoas eleitas ou indicadas para cargos e funções públicas tornam-se 

“prisioneiras” dos interesses dos eleitos. A cooptação é uma via de mão dupla, 

estabelecida entre os que a propõem e os que a aceitam. Nessa perspectiva, o 

controle social representa uma mudança enorme em nossa cultura política. No caso 

do conselho de alimentação escolar, por exemplo, a participação dos conselheiros 

garante a prática da cidadania, com envolvimento e fiscalização (BRASIL, 2010).  
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O controle social possibilita o acompanhamento e fiscalização do 

cumprimento das diretrizes do PNAE, propondo a substituição do representante do 

Poder Legislativo local por mais um representante da sociedade civil, e ainda, 

possibilita a participação de representantes de alunos e trabalhadores na área da 

educação (BRASIL, 2010). 

� Hoje, podemos afirmar que o controle social é um direito 

historicamente conquistado em quase todos os países do mundo. 

A Constituição Federal (1988) menciona o termo controle nos artigos 37, § 8º, 

II, 49, X, 204, II, quando trata da avaliação de desempenho e responsabilidade dos 

dirigentes, competências do Congresso Nacional, fiscalização, formulação de 

políticas públicas e serviços nas áreas de saúde e assistência social. 

O inciso II, do parágrafo 8º, do artigo 37, refere-se aos controles e critérios de 

avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, 

quando de contratos realizados entre os órgãos da administração direta e  indireta e 

o Poder Público para ampliação da autonomia.  

O inciso X, do artigo 49, determina que é competência exclusiva do 

Congresso Nacional [...] fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 

Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 

O termo “controle”, neste caso, indica capacidade de realizar a fiscalização 

das atividades contábeis, financeiras e orçamentárias da União, demonstrando que 

as funções administrativas dos Poderes da República estão limitadas pelas normas 

constitucionais. 

O artigo 204, inciso II, trata da participação popular na formulação de políticas 

referentes à assistência social e seu controle, o que torna inadmissível o controle 
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jurisdicional, uma vez que é subjetiva a fiscalização das atividades da Administração 

Pública. 

Em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) 

propõe implantar um novo modelo gerencial para administração pública, a fim de 

torná-la mais eficiente, trazendo a descentralização para Estados e Municípios na 

execução das políticas públicas, com o objetivo de diminuir os custos operacionais e 

obter recursos para o investimento e o desenvolvimento de programa e projetos 

federais, na área social.  

A cidadania é um processo em construção, uma dinâmica que implica o 

reconhecimento das identidades dos sujeitos sociais envolvidos, suas necessidades 

e a definição de novas agendas de gestão, o que implica articular fatores de 

governabilidade e representação e a participação e controle pelo cidadão da gestão 

governamental. 

A participação de novos sujeitos coletivos nos processos decisórios não se 

confunde com os movimentos sociais que permanecem autônomos em relação ao 

Estado. Os conselhos, colegiados deliberativos, constituídos no âmbito jurisdicional 

das Entidades Executoras, são a forma de a sociedade participar das ações das 

políticas públicas (BUANI, 2005).  

Como um esforço contínuo de democratização no âmbito local, implica o 

estabelecimento de uma nova sociabilidade política e um novo espaço de cidadania, 

no qual o cidadão deve ser o centro do processo. 

Para  Oliveira (1998), a participação da sociedade está também presente nos 

discursos dos governantes descomprometidos com quaisquer propostas de 
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democratização do poder, uma vez que essa participação é requisito para liberação 

de recursos federais  para os Estados e Municípios. 

Nesse contexto, surgiram, ao longo dos últimos anos, vários órgãos de 

participação popular (NORONHA et al., 1997). 

O conselheiro deve acompanhar a execução do PNAE em todos os níveis, 

desde o recebimento do recurso até a prestação de contas com o intuito de 

identificar e corrigir os problemas, para que o programa funcione cada vez melhor. 

O exercício da cidadania é um direito previsto no modelo de democracia 

representativa, que prevê a criação de canais institucionais, por parte dos diferentes 

níveis de governo, a fim de possibilitar à população uma dinâmica participativa, 

inspirada nos princípios da ética,  autonomia e liberdade.   

A atuação do conselheiro deve ser pautada por algumas atitudes: iniciativa, 

para buscar as informações que permitam conhecer a execução do Programa; 

responsabilidade, para efetuar  as verificações e relatar as irregularidades aos 

órgãos de controle; compromisso, para promover a constante melhoria do Programa; 

independência, porque seu compromisso  não é com  a entidade executora e, sim, 

com a sociedade (BRASIL, 2010). 

 

4.2 Educação Permanente  

A educação para transformação das práticas profissionais deve basear-se na 

reflexão crítica, a partir da problematização do processo de trabalho. Nesse sentido, 

a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da transformação das 

práticas e não seu foco central (CECILIO, 1999; SEGNINI, 2000). 
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A reflexão sinaliza hipóteses de solução para os problemas levantados. 

Conforme Freire, o indivíduo é possuidor de uma vocação para sujeito da história e 

não para objeto e, por meio da educação, deve contribuir para a mudança da 

realidade posta. A relação entre o educador e o sujeito da aprendizagem deve ser 

horizontal por meio do “diálogo amoroso” e convivência, compartilhando seus 

problemas e linguagem. A problematização da realidade leva à conscientização, que 

leva a ações político-sociais, visando à “liberdade de todos os homens da opressão”. 

(SAUPE; BRITO; GIORGI, 1998) 

        È preciso superar as concepções tradicionais de educação e constituir uma 

cultura crítica entre educadores e agentes dos conselhos, capaz de levar adiante 

práticas inovadoras para a efetivação das mudanças necessárias à formação 

técnica, graduação,  pós-graduação e implementação da educação permanente em 

alimentação e saúde (BRASIL, 2004). 

À medida que se utiliza a pedagogia da problematização, os interlocutores 

tornam-se mais críticos, responsáveis, com habilidades de observação, análise e 

generalização e mais solidários. Dessa maneira, a comunidade transforma o grau de 

conhecimento de sua realidade; busca por meio da cooperação a solução de seus 

problemas e tem menor necessidade de líderes (BRASIL, 2005). 

O processo de ensino–aprendizagem apresenta duas fases: continuidade – 

ligação entre a experiência concreta do aluno com o conteúdo a ser apreendido – e 

ruptura – momento em que o aluno ultrapassa o conhecimento espontâneo para 

atingir um conhecimento sistematizado e crítico (BRASIL, 2005).  

O curso de formação de facilitadores é uma estratégia de intervenção na 

interface da educação e da alimentação. O facilitador é um educador, caminha junto 

com o sujeito da aprendizagem e, quando necessário, intervém com informações 
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mais sistematizadas. Assim, o processo educativo se faz a partir da expressão do 

grupo, embora não se encerre aí: o facilitador estabelece uma ponte entre o 

conhecimento pré-existente do aluno-sujeito, geralmente desorganizado e 

espontâneo, com o conteúdo a ser trabalhado, utilizando a reflexão crítica do 

contexto social, com vistas à superação de estereótipos (GADOTTI, 2001). 

São desafios para a implantação da educação permanente: articular os vários 

agentes envolvidos com as ações de educação em alimentação e saúde; pactuar 

estratégias para a implementação das ações; identificar novos parceiros, a fim de 

facilitar a integração e a troca de experiências; contribuir para a ampliação das 

relações entre os processos educativos dos trabalhadores da alimentação e 

fomentar a gestão setorial, o desenvolvimento institucional e o controle social da 

alimentação (GADOTTI, 2001). 
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5 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DA ALIMENTAÇÃO  

ESCOLAR – DA PROPOSTA À PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Este capítulo apresenta o projeto de formação dos Conselheiros da 

Alimentação Escolar, suas diretrizes, a proposta de formação - objetivos, conteúdos 

e metodologia -, e a avaliação dos conselheiros das atividades de capacitação 

realizadas em 2008. 

 

5.1 Diretrizes da Capacitação dos Conselheiros da Alimentação Escolar  

As constantes alterações nos instrumentos normativos das políticas públicas 

sociais e a necessidade de qualificar a implantação dos programas sociais da 

educação, tendo em vista  melhor eficiência da gestão pública local,  levam a propor 

e realizar  projetos de formação. Seus atores assumem um trabalho desafiador que 

exige domínio de habilidades, instrumentos e conhecimentos fundamentais para 

fazer o controle social. 

A proposta das capacitações é orientada pela premissa que os processos de 

formação podem contribuir para a diminuição das irregularidades apontadas por meio 

de auditorias dos Órgãos de Controle Internos e Externos, com vista ao 

aprimoramento da sistemática de funcionamento dos programas, e que constitui 

espaço para repassar orientações para a correta aplicação dos recursos públicos, 

permitindo uma atuação mais adequada dos órgãos de Controle e dos que 

gerenciam os Programas (BRASIL, 2009). 

   

5.2 Proposta da Capacitação 

O poder público e as instituições ou entidades representadas no órgão devem 

promover ações de capacitação dos seus membros, principalmente em relação a 
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conhecimentos de legislação e políticas educacionais, na perspectiva da gestão 

democrática das políticas públicas (BRASIL, 2004). 

A proposta da capacitação dos Conselheiros busca oferecer instrumentos, 

subsídios e desenvolver habilidades e conhecimentos na área de gestão educacional 

para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas em 

educação, com vista à construção da autonomia municipal nos processos de gestão 

(BRASILIA, 2008). 

Evidencia-se que há o reconhecimento que, a partir da Constituição Federal de 

1988, ocorre maior demanda da sociedade pela transparência das ações públicas, 

por meio dos Conselhos, principalmente nas áreas da saúde e educação. O povo 

reivindica participar do processo de decisão das políticas públicas, desde o 

planejamento, execução, acompanhamento e controle. Tal participação  incrementa o 

relacionamento com o poder público, contribuindo para a diminuição dos desvios e 

má aplicação ou utilização de recursos públicos, havendo, assim, o crescimento da 

transparência (BRASILIA, 2008). 

Nesta direção, a capacitação pretende contribuir para a formação e 

acompanhamento dos programas sociais da educação, envolvendo a equidade, 

qualidade e eficiência, com o objetivo de democratizar o acesso à educação pública 

de qualidade (BRASILIA, 2008). 

 O Projeto da Capacitação dos Conselheiros tem por objetivos: 

� Fortalecer a atuação dos agentes envolvidos no 

acompanhamento e assessoramento dos sistemas de ensino e das 

políticas educacionais.  

� Fortalecer a democracia e a cidadania, promovendo o 

empoderamento da sociedade civil, por meio da aquisição do 

conhecimento para atuar no controle social das políticas públicas, 
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contribuindo para surgimento de uma sociedade justa e solidária, 

através da defesa do bem comum. 

� Apresentar os programas sociais da educação para os agentes 

de Controle Social; 

� Repassar as atuais diretrizes dos programas educacionais; 

� Promover a integração dos programas sociais da educação, a 

fim de contribuir na divulgação e no aprimoramento das ações 

desses programas; 

� Reforçar as orientações sugeridas pelo Tribunal de Contas da 

União - TCU, quanto à correta aplicação dos recursos públicos; 

� Desenvolver conhecimentos, habilidades e instrumentos de 

gestão educacional empreendedora com foco na obtenção de 

resultados; e 

� Orientar lideranças para desenvolver a capacidade de mediar, 

integrar e catalisar esforços para a concretização e realização de 

ações e propostas educativas capazes de promover na sociedade 

uma visão empreendedora para o desenvolvimento local. 

(BRASILIA, 2008, p. 57) 

 
A expectativa é que o desenvolvimento de competências para o cargo 

contribua para a transformação das práticas pedagógicas em saúde, educação e 

alimentação, visando à organização dos serviços.  

      Nessa perspectiva, surgem os Centros Colaboradores em Alimentação e 

Nutrição do Escolar – CECANEs3, que entre suas atividades está a formação de 

agentes envolvidos com o PNAE. 

 
      Esses Centros foram implantados pela Portaria Interministerial nº 1010 de 08 

de maio de 2006, elaborada conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação. Seu principal objetivo é instituir diretrizes para a Promoção da 

                                                                         

3 Os CECANEs, além de dar apoio técnico e operacional à gestão do PNAE nos Estados e Municípios, realizam 
pesquisas, promov em capacitação e desenvolv em projetos relacionados à alimentação e à nutrição dos 
estudantes das redes públicas de ensino, tendo como universidades federais parceiras UFBA (Bahia),  UFPR 
(Paraná),  UFRGS (Rio Grande do Sul),  Unif esp  (São Paulo),  UnB (Brasília), UfOP (Ouro Preto), UFPE 
(Pernambuco), UFSC (Santa Catarina) e UFG (Goiás) (BRASIL, 2006). 
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Alimentação Saudável nas escolas de Educação Infantil, Fundamental e Ensino 

Médio, favorecendo a adoção de hábitos saudáveis no ambiente escolar.     

  Nesta direção, os CECANEs têm os principais objetivos: capacitação os 

agentes envolvidos no PNAE no apoio técnico e a assessoria aos municípios dos 

Estados no planejamento, gestão e execução do Programa, visando à concretização 

de uma política de educação permanente; o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa na área de alimentação e nutrição escolar e de extensão universitária 

voltados para o desenvolvimento de estratégias para a garantia da alimentação 

escolar saudável (BRASIL, 2006).  

  Conteúdos do Projeto de Capacitação:  

� fundamentação dos programas sociais da educação  

� planejamento e execução do PNAE 

� papel dos órgãos de controle externo e interno (BRASILIA, 2008). 

Com esta proposta, objetiva-se destacar a importância dos conselheiros e 

oferecer orientações gerais sobre o trabalho de acompanhamento e análise da 

prestação de contas do PNAE (BRASILIA, 2008). 

Ao se descrever esta proposta de formação, é importante salientar que a 

Constituição Federal de 1988 determina que: 

Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

 

 



44 

 

Neste contexto, o TCU, órgão do governo federal, tem a missão de garantir a 

correta utilização dos recursos públicos federais, que de acordo com o artigo 71 da 

Constituição Federal/1988, tem as seguintes competências: 

  [...] 

II – julgar as contas dos administradores de demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; 

[...] 

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; (BRASIL, 1988)  

 

Neste sentido, o conselheiro do CAE participa do acompanhamento de um 

dos mais importantes programas do Ministério da Educação. São mais de R$ 2,5 

bilhões por ano a serem utilizados na alimentação oferecida pelas escolas, para 

ajudar a garantir a presença dos alunos e favorecer o aprendizado: um investimento 

nos cidadãos de amanhã (BRASIL, 2010). 

Por tanto, conhecer o PNAE e as formas de controle de sua execução, por 

meio da capacitação dos conselheiros, é um possível caminho para garantir que os 

alunos tenham seus direitos respeitados no contexto escolar e, consequentemente, 

o uso adequado das verbas públicas.  

Acompanhar o PNAE é tarefa difícil e que exige responsabilidade social, pois 

alcança mais de cinco mil Municípios em todo o País. Assim, a contribuição do 

conselheiro do CAE é muito importante, pois possibilita ao FNDE e aos demais 

órgãos responsáveis pelo controle dos programas federais conhecer o 

funcionamento do PNAE em cada município e identificar rapidamente os problemas, 

para tomar as providências necessárias à solução (BRASIL, 2010). 
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 O CAE confere, com independência, tudo o que está sendo realizado pela EE 

e deve apontar as falhas (Art. 274, § 2º da Resolução/FNDE/CD nº 38, de 

16/07/2009). Estas atribuições exigem de cada conselheiro o conhecimento dos 

fundamentos dos programas sociais da educação, seu planejamento e execução, 

licitações, contratos e prestação de contas.  

Os extratos das contas bancárias (Art. 30, inciso VII da Resolução/FNDE/CD 

nº 38, de 16/07/2009), as notas fiscais de compras de alimentos, cópias dos editais 

das licitações realizadas e outros documentos são importantes para saber como o 

recurso está sendo gasto (BRASIL, 2010).  

No início do ano, os conselheiros devem analisar a prestação de contas do 

ano anterior, enviada pela Prefeitura, e dar o Parecer final: aprovada ou reprovada, 

que possibilita concluir sobre a regularidade ou irregularidade da execução do 

Programa. O Parecer é encaminhado ao FNDE (BRASIL, 2010). 

Neste Parecer (ANEXO VI) deve conter o Relatório Anual de Gestão e o 

Demonstrativo da Execução. Devem ser apresentados também os extratos 

bancários e uma lista indicando, para cada débito na conta bancária, a despesa 

correspondente, com a nota fiscal (conciliação bancária). O Conselho deve analisar 

a prestação de contas, elaborar parecer concluindo se a aplicação do dinheiro foi 

regular ou não e encaminhá-lo ao FNDE até o dia 31 de março do ano seguinte 

(BRASIL, 2010). 

                                                                         
4 § 2º Compete, ainda, ao Conselho de Alimentação Escolar:  
I – comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de 
controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, sob 
pena de responsabilidade solidária de seus membros; 
II – fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado; 
III - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros titulares; 
IV - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução. 
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O controle interno dos programas sociais como o PNAE, exercido pelos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário integrados, devem obrigatoriamente 

orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 
Art. 74 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 

e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração federal, 

[...] 

III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional (BRASIL, 1988). 

 

 Assim sendo, cabe aos conselheiros da Alimentação Escolar: 

� observar todas as normas legais; 

� atingir a meta fixada; 

� evitar desperdício de dinheiro, tempo e recursos humanos e logísticos. 

(BRASIL, 2010) 

   

Metodologia do Projeto de Capacitação 

 

A análise do Projeto de Capacitação dos Conselheiros permite identiificar que 

as estratégias de ensino aprendizagem são: Palestras e oficinas de trabalho, com o 

uso de material impresso, objetivando oferecer informações organizadas e 

sistematizadas com base na legislação. É expresso que se busca criar espaços para 

discussão da formulação e execução das políticas públicas no âmbito da 

competência municipal, conforme indicado no Projeto: 

Durante o período das palestras haverá espaço aberto para discussões, 

sugestões e questionamentos, além disso, serão formados grupos de 
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acordo com o número de participantes, para a realização de oficinas de 

trabalho, onde tratarão, de forma mais detalhada, assuntos atinentes à 

execução, licitação, prestação de contas, e orientação, bem como reforçar 

os conceitos norteadores acerca dos Programas Sociais de Educação 

(BRASILIA, 2008). 

 

O material a que se teve acesso para esta pesquisa apresenta pouca 

informação sobre a metodologia e os recursos didáticos. São apenas indicadas as 

possíveis estratégias, o que não permitiu uma análise mais detalhada da 

metodologia e dos critérios que fundamentam as escolhas tendo em vista o perfil do 

grupo de conselheiros a serem capacitados. Ao mesmo tempo, tem a sinalização da 

necessidade de se investir na definição teórico metodológica da capacitação que 

poderá nortear as escolhas, garantindo a efetiva participação e desenvolvimento de 

competências necessárias para o controle social do PNAE. 

   

5. 3 As Capacitações na Perspectiva dos Conselheiros 

 

A Figura 1 e Tabela 2 identificam os 30 municípios do Maranhão que 

participaram das Capacitações dos Conselheiros. 
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Figura 1 – Mapa do Estado do Maranhão com os munic ípios estudados 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o (adaptado pela autora) 
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TABELA 2: Conselheiros em cada município do Maranhão que participaram da capacitação 
de 18 a 19 de julho de 2008 

 

MUNICÍPIOS Nº DE CONSELHEIROS 

Afonso Cunha 3 

Aldeias Altas 1 

Alto Parnaíba 2 

Anapurus 2 

Arari 1 

Axixá 1 

Barreirinhas 2 

Brejo 3 

Buriti 3 

Buriticupu 1 

Cajari 2 

Chapadinha 3 

Esperantinópolis 1 

Governador Newton Bello 2 

Jenipapo dos Vieiras 3 

Lago do Junco 4 

Lago da Pedra 2 

Lago dos Rodrigues 1 

Lima Campos 3 

Maranhãozinho 3 

Matinha 3 

Nova Olinda do Maranhão 3 

Paulino Neves 3 

Paulo Ramos 3 

Penalva 2 

Presidente Dutra 2 

Primeira Cruz 0 

Santa Inês 1 

Santo Amaro do Maranhão 1 

Urbano Santos 3 

TOTAL 64 
Fonte: Questionário aplicado aos conselheiros do Estado do Maranhão em 2008 
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Conteúdo dos questionários de avaliação das capacitações: estrutura e 

organização das Capacitações, instrutor/ facilitador e oficinas do PNAE/FNDE. 

 A análise das avaliações dos Conselheiros considerou os seguintes itens: 

alcance dos objetivos, atualidade das informações, aplicab ilidade no trabalho, 

informações novas e carga horária.  

Na maioria dos itens avaliados, mais de 90% dos conselheiros atribuíram 

notas acima de 7, menos de 7% dos conselheiros atribuíram notas, conforme a 

Tabela 3. O índice de respostas foi bastante alto, de 95,55% a 98,89%. Apenas o 

item Carga Horária teve 83,33% de respostas.  

 
TABELA 3 – Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNA E – 2008.  

PROPOSTA 
Notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 

respondidos 
% Não 

respondidos 
% Total 

respondidos 
Alcance dos 
objetiv os 

0 0 0 0 2 2 13 33 37 2 89 1,11 98,89 

Atualização das 
inf ormações 
apresentadas 

0 0 0 0 0 2 5 24 43 13 87 3,33 96,67 

Aplicabilidade no 
trabalho 

0 0 0 0 0 6 10 27 40 4 87 3,33 96,67 

Inf ormações 
nov as 

0 0 0 0 1 2 3 19 45 16 86 4,44 95,55 

Carga horária 0 0 0 1 3 3 15 20 26 6 75 16,66 83,33 
Fonte: Questionário aplicado aos conselheiros do Estado do Maranhão na Capacitação em 2008 

 

Quanto ao item instrutor/ facilitador, mais de 80% do total de conselheiros 

deram nota entre 7 e 10 nos cinco itens avaliados (conhecimentos dos palestrantes, 

conteúdo abordado, administração do tempo, comunicação dos palestrantes e 

relação palestrante-capacitando), como mostra a Tabela 4. Nesses itens, prevalece 

a nota 8, que corresponde a 38% do total dos respondentes. 
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TABELA 4 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 2008 

 
INSTRUTOR/ FACILITADOR 

Notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 
respondidos 

% Não 
respondidos 

% Total 
respondidos 

Conhecimentos 
dos Palestrantes 

0 0 0 0 2 0 4 15 47 22 90 0 100 

Conteúdo 
abordado 

0 0 0 0 0 2 3 19 46 20 90 0 100 

Administração do 
tempo 

0 0 1 0 2 2 14 31 34 5 89 1,11 98,89 

Comunicação dos 
Palestrantes 

0 0 0 0 2 0 1 21 43 23 90 0 100 

Relação 
Palestrante- 
Capacitando 

0 0 0 0 0 2 5 16 46 18 87 3,33 96,67 

Fonte: Questionário aplicado aos conselheiros do Estado do Maranhão na Capacitação em 2008 
 

A Tabela 5 aponta que pouco mais de 92% do total de conselheiros avaliaram 

as oficinas do PNAE, predominando as notas maiores que 7. 

 
TABELA 5 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 2008 

OFICINAS DO PNAE 
Notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 

respondidos 
% Não 

respondidos 
% Total 

respondidos 
Palestra Gestão 
do PNAE 

0 0 0 0 0 2 3 17 22 9 53 41,11 58,89 

Palestra Controle 
Social – CAE 

0 0 0 0 0 2 4 11 21 17 55 38,89 61,11 

Palestra 
Alimentação e 
Nutrição 

0 0 0 0 0 0 5 12 24 13 54 40,00 60,00 

Palestra 
Programa de 
Aquisição de 
Alimentos – PAA 

0 0 0 0 0 0 10 15 24 3 52 42,22 57,78 

Palestra Oficina 
de Prestação de 
Contas 

0 0 0 0 0 0 5 14 25 14 58 35,56 64,44 

Fonte: Questionário aplicado aos conselheiros do Estado do Maranhão na Capacitação em 2008 

 

Quanto à organização das capacitações, foram avaliados  os itens: local, 

material de apoio e recursos didáticos. Na avaliação do local e material de apoio 

prevaleceram as notas 8 e 9; ao item recursos didáticos responderam 87 

conselheiros (96%) predominando as notas 8 e 9, como mostra a Tabela 6.  

 

 



52 

 

TABELA 6 - Avaliação do Projeto de Capacitação dos Conselheiros do PNAE – 2008.  
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

Notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 
respondidos 

% Não 
respondidos 

% Total 
respondidos 

Local 5 6 1 3 12 8 13 21 12 9 90 0 100 
Material de 
apoio 

0 0 3 1 5 4 14 30 27 6 90 0 100 

Recursos 
Didáticos 

0 0 3 1 3 5 13 28 24 3 87 3,33 96,67 

Fonte: Questionário aplicado aos conselheiros do Estado do Maranhão na Capacitação em 2008. 

 
 

Reconhecemos as limitações inerentes ao instrumento (questionário) de 

avaliação das capacitações para apreender de forma mais aprofundada os 

processos de formação dos conselheiros. Entretanto, os dados analisados mostram 

a intencionalidade da proposta e evidenciam que a maioria dos conselheiros 

apresenta uma avaliação positiva das capacitações realizadas no Estado do 

Maranhão em 2008.  

Contudo, se considerarmos as atribuições dos conselheiros no âmbito do 

controle social, os objetivos do PNAE e proposta de formação desenvolvida, 

acreditamos que avanços se fazem necessários do ponto de vista pedagógico, 

principalmente quando se considera o perfil desses atores sociais.   

Para dinamizar e tornar mais prático e consistente o processo de capacitação, 

sugere-se: 

• Traçar um panorama histórico e cultural do processo de formação; 

• A educação deve ser permanente, não limitada a alguns cursos ou eventos; 

• Metodologias diversificadas, contemplando as dimensões inter e intra 

subjetivas com trabalhos individuais, seminários, levantamentos em grupo, 

dinâmicas grupais, espaços virtuais e outros; 
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• Conteúdos relevantes, tendo como parâmetro as condições sociais, a 

realidade e a motivação do sujeito que aprende; 

• Contextualização e historicidade dos temas abordados e sua relação com a 

prática do controle social; 

• Valorização do grupo como espaço que fortalece a aprendizagem, fazendo 

emergir ideias e saberes diferentes; 

• Pedagogia centrada na problematização para promoção e apropriação do 

saber científico, por meio da prática dialógica (BRASIL, 2011) 

Diversos saberes e práticas se cruzam e se alimentam, possibilitando pensar 

uma formação contextualizada, fincada na vivência e experiências dos diferentes 

sujeitos, para que a alimentação do escolar constitua-se em uma estratégia de 

democratização e transformação das relações sociais (BRASIL, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Embora os resultados alcançados tenham sido positivos na avaliação dos 

conselheiros sobre as capacitações no amplo do PNAE, a revisão da literatura 

revela a complexidade do processo de capacitação do conselheiro do PNAE. É 

importante conhecer, avaliar e desenvolver atitudes em sua atuação no controle 

social das políticas públicas. O referencial teórico, a análise descritiva do Projeto de 

Capacitação e as respostas aos questionários de avaliação permitem que façamos 

alguns destaques para reflexão: 

� As atividades realizadas no CAE e pela Supervisão do PNAE não 

incluem uma avaliação sistemática no decorrer do mandato dos conselheiros para 

acompanhar, a partir da capacitação, a qualidade da atuação de controle social;  

� O modelo de avaliação utilizado (aplicação de questionários 

imediatamente após as atividades de capacitação) não permite revelar as 

dificuldades e fragilidades vivenciadas pelos conselheiros no processo de 

capacitação; 

� A necessidade de implementar um modelo de avaliação formativa das 

atividades da capacitação a fim de constituir-se uma ação orientadora e interativa do 

processo de formação, potencializando a introdução de novos conhecimentos e 

mudanças de atitudes na atuação do controle social da gestão pública; 

� A necessidade do planejamento e execução das capacitações de 

forma continuada; 

� As propostas de capacitação devem levar em conta a dimensão 

geográfica, a diversidade regional e cultural, o contexto de trabalho e atuação de 

cada conselheiro; 
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�  Valorização da dimensão pedagógica, mobilizando a aproximação do 

conselheiro com a comunidade escolar; 

� Práticas de capacitação realizadas a partir do método da 

problematização, em pequenos grupos, têm possibilidades de favorecer uma relação 

mais colaborativa entre os conselheiros; 

� A necessidade de ampliação da autonomia e responsabilidade dos 

conselheiros no processo de construção do conhecimento, principalmente em 

relação à legislação e às atribuições na gestão do controle social.  

Reconhecemos que não é possível uma única abordagem no processo de 

capacitação dos conselheiros, frente à diversidade cultural, social e regional, que 

requer conhecer a linguagem, o contexto, as necessidades, as dificuldades e 

peculiaridades de cada grupo, descartando-se as receitas prontas em âmbito 

nacional. 

Assim sendo, é fundamental admitir, como afirma KRAMER (1997, p. 19) que: 

“uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta 

pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta pedagógica tem 

uma história que precisa ser contada”. 
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7 PRODUTO 
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“Saber que ensinar não é transferir conhecimento,  

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”  

(Freire, p. 47, 1996). 

 

A pesquisa sobre a Capacitação de Conselheiros da Alimentação Escolar 

sinaliza possibilidades de aperfeiçoamento das práticas educativas direcionadas ao 

conselheiros na perspectiva de proporcionar o acesso a informações, 

conhecimentos, práticas e troca de experiências, considerados aspectos 

fundamentais para o controle social do uso das verbas públicas em um setor vital 

como a alimentação escolar. 

7.1 Uma proposta de intervenção educativa 

A construção do plano de capacitação deve ter como ponto de partida a 

identificação das necessidades, demandas e territórios de atuação, além do perfil do 

grupo de conselheiros. Afinal, o desenvolvimento desses atores sociais significa 

levar em conta a realidade e a cultura nos quais se inserem na execução do PNAE. 

Os conselheiros bem esclarecidos e (in) formados podem participar ativamente da 

orientação e supervisão da alimentação escolar.   

Metas: formação e aperfeiçoamento do conselheiro para atuação eficaz e 

qualificada no controle de programas sociais. A capacitação, em âmbito nacional, 

dos conselheiros, deve procurar agregar as instituições e atores nos Estados e 

Municípios, com o objetivo de discutir objetivos, metas, conteúdos, metodologia e 

avaliação do trabalho de controle social das políticas públicas. 

Metodologia: A qualidade e o êxito de processos de formação estão também 

intimamente relacionados aos pressupostos teórico metodológicos e às estratégias 

de ensino aprendizagem desenvolvidas.  
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Ao se considerar que os integrantes do CEA são adultos com experiências 

diversas (educacional, cultural, regional, laboral, entre outras), assumir os princípios 

da Aprendizagem de Adultos e o Método da Problematização de Paulo Freire 

mostra-se um caminho viável a ser trilhado nas capacitações dos Conselheiros. 

A Aprendizagem de Adulto congrega pressupostos que orientam as práticas 

educativas: a necessidade do adulto de aprender; o auto conceito do adulto de que é 

responsável por suas decisões; disposição do adulto aprender o que precisa saber e 

fazer; motivação para o auto desenvolvimento e auto crescimento; valorização das 

experiências do adulto, relacionando-as aos objetos de ensino aprendizagem. Por 

tanto, é fundamental considerar o adulto a ser formado e decidir por práticas 

educativas que contextualizem suas experiências e saberes, mobilizando processos 

de capacitação crítico e criativo do cidadão. (MITRE, 2008) 

O Método da Problematização alicerça-se na relação dialógica entre formador 

e formando, e admite que ambos são construtores de conhecimentos, 

potencializados numa relação social democrática (FREIRE, 2001). Nesta direção, 

Ação – Reflexão – Ação constitui a base do método. Em outras palavras, parte da 

observação da realidade, levantando questões e hipóteses; define as questões 

(problemas) prioritárias que demandam solução; constrói teorização sobre o objeto 

em estudo; elabora propostas de intervenção e aplica à realidade. Esta dinâmica 

favorece a participação colaborativa e a reflexão sobre os compromissos em torno 

das ações que os atores devem desenvolver. (MITRE et al., 2008).  

Material Didático: Múltiplos são os recursos que podem auxiliar as atividades 

de aprendizagem no âmbito das capacitações dos conselheiros (cartilhas, guias de 

consulta, folders, entre outros), além de favorecer a capacitação continuada do 
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conselheiro com ênfase no papel, funções e atribuições do CAE e na legislação 

vigente do PNAE. 

As cartilhas educativas podem permitir aos conselheiros uma leitura posterior 

às atividades de capacitação, reforçando a compreensão dos temas abordados, e 

servindo como um guia de orientações nos casos de dúvidas, além de auxiliar nas 

tomadas de decisões do cotidiano. Esses objetivos podem ser alcançados ao se 

elaborar mensagens que tenham vocabulário coerente com o público-alvo, 

convidativas, de fácil leitura e entendimento (FREITAS & CABRAL, 2008). É 

importante que a cartilha tenha figuras didáticas e atrativas e linguagem acessível 

potencializando a auto educação.  

Na produção e uso de material desta natureza, assume-se a filosofia 

freireana, isto é a premissa que a educação se processa numa relação horizontal, 

dialógica, recíproca e verdadeiramente humana, onde abrem-se espaços para 

mobilizar de forma eficaz a auto educação (FREIRE, 1988). 

Desta perspectiva e tendo em vista as fragilidades na metodologia da 

capacitação que se revelaram na pesquisa, apresento a seguir uma proposta de 

material didático pedagógico – uma Cartilha para as atividades de formação dos 

Conselheiros.  
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Almeida, Maria Wilma Lima 
Orientadora: Profª Drª. Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert 
Diretrizes para Elaboração de uma Cartilha para Conselheiros do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ Maria Wilma Lima de Almeida – São Paulo, 
2011. 

16p. 
 
Cartilha de Diretrizes - Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São 

Paulo. Escola 
Paulista de Medicina. 
Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde. 
 
1. Controle Social 2. Conselho da Alimentação Escolar  3. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar  4. Capacitação. 
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“Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade” 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - O Direito à Vida, 
artigo 1º (ONU, 1948) 
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    
 

 Esta cartilha tem por finalidade contribuir para o processo de capacitação do 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

–PNAE. 

 Apresenta os fundamentos básicos do controle social, o papel do CAE e as 

atribuições dos conselheiros com o objetivo de incentivar e aprimorar a atuação dos 

CAEs no acompanhamento da execução do PNAE.  

 É uma iniciativa da pesquisa Capacitação dos Conselhos do Programa NacCapacitação dos Conselhos do Programa NacCapacitação dos Conselhos do Programa NacCapacitação dos Conselhos do Programa Nacional ional ional ional 

de Alimentação Escolar: Um Estudo Exploratóriode Alimentação Escolar: Um Estudo Exploratóriode Alimentação Escolar: Um Estudo Exploratóriode Alimentação Escolar: Um Estudo Exploratório, cujo objetivo principal foi descrever o 

processo de capacitação de conselheiros do PNAE, tendo em vista o cumprimento da 

legislação do FNDE, para fortalecimento e qualificação da gestão do PNAE. 

 Tem-se a expectativa que esta Cartilha seja usada nos cursos de capacitação de 

conselheiros ou mesmo no aproveitamento de leituras coletivas e/ou individuais, 

mobilizando a socialização de conhecimentos e experiências referentes ao controle social 

e a qualificação do PNAE. 

 
Bom aproveitamento! 
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MISSÃO DA CAPACITAÇÃO DO PNAEMISSÃO DA CAPACITAÇÃO DO PNAEMISSÃO DA CAPACITAÇÃO DO PNAEMISSÃO DA CAPACITAÇÃO DO PNAE    

Destacar a importância dos conselheiros e dar orientações 

gerais sobre o trabalho de acompanhamento e análise de prestação de 

contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 

VISÃO DO FUTUROVISÃO DO FUTUROVISÃO DO FUTUROVISÃO DO FUTURO    

O conselheiro ser reconhecido pela excelência no seu exercício 

do seu papel no acompanhamento e na execução das ações do 

programa. 

 

 

PRINCÍPIOS E VALORESPRINCÍPIOS E VALORESPRINCÍPIOS E VALORESPRINCÍPIOS E VALORES    

Ética, transparência, integração, 
comprometimento, igualdade. 
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CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR ESCOLAR ESCOLAR ESCOLAR ––––    CAECAECAECAE    

    

 Foi criado pela Lei 8.913, em 12 de junho de 1994, período de 
redemocratização das políticas sociais brasileiras, marcado pelo estímulo à 
participação popular no conjunto das ações sociais desenvolvidas pela União, 
Estados e Municípios. 

 

 

O que é 
Conselho de 
Alimentação 

Escolar? 

É um grupo de pessoas 
que acompanha a 

execução da 
Alimentação Escolar. 

Quem faz 
parte do 
Conselho? 

Educadores, pais, 
sociedade e 

representantes do 
prefeito. 
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Quem orienta 
o conselheiro 
para que possa 
fazer um bom 

trabalho? 

 

O FNDE. 

Como o 
FNDE 
orienta? 

Capacitando os 
recursos humanos 
envolvidos na 

execução e gestão 
do PNAE. 



68 

 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: http://www.anvisa.gov.br/institucional/snvs/coprh/cartilha.pdf (com alterações). 

O que você quer 
aprender na capacitação? 

Então, devemos 
ficar antenados na 

capacitação e 
entender a 

legislação do 
Programa. 
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Atribuições eAtribuições eAtribuições eAtribuições e    Competências do CAE Competências do CAE Competências do CAE Competências do CAE     
(Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009)    

    

 
 

Quais são as 
atribuições do 

CAE ? 

� Acompanhar e fiscalizar a destinação dos alimentos nas 

escolas públicas, incluindo as modalidades de ensino de  

educação de jovens e adultos; 

� Acompanhar o processo licitatório para a compra de  
alimentos; 

� Zelar pela qualidade dos alimentos comprados para a 

merenda escolar, bem como a aceitabilidade  dos cardápios 

oferecidos, as condições de transporte, armazenamento e 

preparo;  

� Receber e analisar a prestação de contas preparada pela 
Entidade Executora e emitir parecer conclusivo que 
deverá ser encaminhado ao FNDE com a aprovação ou 
não das contas. 

� Apoiar o trabalho da nutricionista na elaboração dos 
cardápios a serem utilizados nas escolas;  

� Visitar as escolas ao longo do ano e verificar in loco a 
qualidade da merenda servida.  
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O que compete 
ao CAE? 

� Comunicar à Prefeitura quando 

houver problemas com os 

alimentos;  

� Fornecer informações e 

apresentar relatórios acerca do 

acompanhamento da execução 

do PNAE;  

� Realizar reunião específica para 

apreciação da prestação de 

contas com, no mínimo, 2/3 

(dois terços) dos conselheiros 

titulares. 
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Como o CAE é 
regulamentado? Lei e 

Regimento 
Interno. 

 

Quais as 
atribuições e 
competências 
do CAE? 

O Conselho deve se 
conscientizar dos 
objetivos, da sua 

organização e de sua 
importância na 
contribuição no 

controle social nas 
políticas públicas. 
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A Atuação do CAE é A Atuação do CAE é A Atuação do CAE é A Atuação do CAE é 
muito importante!muito importante!muito importante!muito importante! Só 
vocês, conselheiros, 

podem acompanhar o 
funcionamento do 

PNAE no seu 
município com mais 
frequência e mais de 
perto para identificar 

rapidamente os 
problemas e tomar as 

providências necessárias 
à solução. 
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AGENDA DO CONSELHEIRO (FNDE, 2005)AGENDA DO CONSELHEIRO (FNDE, 2005)AGENDA DO CONSELHEIRO (FNDE, 2005)AGENDA DO CONSELHEIRO (FNDE, 2005)    
    

 

� INICIATIVAINICIATIVAINICIATIVAINICIATIVA, para buscar as informações que permitam conhecer a 
execução do Programa.  

� EQUILÍBRIOEQUILÍBRIOEQUILÍBRIOEQUILÍBRIO, para verificar, sem confiar, nem desconfiar. 

� PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO, para que, com a ajuda de todos os conselheiros, a 
atuação do CAE seja eficiente. 

� BOM SENSOBOM SENSOBOM SENSOBOM SENSO, para distinguir as falhas das irregularidades graves.  

� RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE, para verificar e relatar as irregularidades 
graves aos órgãos de controle. 

� COMPROMISSO COMPROMISSO COMPROMISSO COMPROMISSO com a constante melhoria do programa. 

� INDEPENDÊNCIA, INDEPENDÊNCIA, INDEPENDÊNCIA, INDEPENDÊNCIA, porque o compromisso do conselheiro não é 
com o prefeito, é com a sociedade. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

O PNAE é um programa muito importante e a 
responsabilidade pela sua melhoria é de todos. A 

atuação do CAE é fundamental para o funcionamento 
correto do PNAE, porque são os conselheiros que 

podem acompanhar mais de perto todas as etapas do 
fornecimento da alimentação escolar. 

A sociedade conta com vocês, Conselheiros! 
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Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: http://www.fnde.gov.br/images/stories/ConsultasOnline/cs_cae.gif    

    
    
    
    
    
    
    

'' A felicidade de qualquer ação educativa deve ser a 
produção de conhecimentos que aumenta a consciência e a 
capacidade de iniciativa transformadora dos grupos.''    (Paulo (Paulo (Paulo (Paulo 

Freire)Freire)Freire)Freire)    
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ANEXO I – Questionário de Avaliação de Reação do Capacitando 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO  
Evento: 
Período: 
Carga horária: 
           A presente avaliação tem como objetivo verificar se este evento atingiu o impacto desejado e, por 
conseguinte, promover os aprimoramentos que se fizerem necessários. 
           Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário, assinalando com um “x”, ao 
lado de cada item, o que melhor expressar a sua opinião, dentro da escala: 
QUANTO A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: 
1. Local. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Material 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Recursos didáticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUANTO A ESTRUTURA DO EVENTO: 
1. Alcance dos objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Atualização das informações apresentadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Aplicabil idade no trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Informações novas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Carga horária 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUANTO AO INSTRUTOR/FACILITADOR: 
1. Conhecimentos dos Palestrantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Conteúdo Abordado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Administração do tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Comunicação dos Palestrantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Relação Palestrante – Capacitado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUANTO A OFICINA DO PNAE: 
1. Palestra: Gestão do PNAE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Palestra Controle Social - CAE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Palestra Alimentação e Nutrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Palestra Programa de Aquisição de 
Alimentos PAA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Palestra Oficina de Prestação de Contas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUANTO A OFICINA DO FUNDEB/PNATE 
1. Palestra FUNDEB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Palestra PNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Oficina do FUNDEB/PNATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Prestação de contas do FUNDEB/PNAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
QUANTO A OFICINA DO PDDE: 
Palestra Gestão do PDDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Palestra Prestação de Contas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES  
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ANEXO II – Plano de Capacitação 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SBS – Quadra 2 – Bloco “F”- Edifício FNDE – 6º Andar 

CEP: 70.070-929 – Brasília – DF 
Fones (61) 3966-4980/4976 – e-mail: gepae@fnde.gov.br 

 
 
 
 

PROJETO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DOS PROGRAMAS 

SOCIAIS DE EDUCAÇÃO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este Projeto tem por finalidade difundir os conhecimentos sobre as atuais 

diretrizes estabelecidas para os programas sociais da educação, direcionados aos 

conselheiros, responsáveis pelo Controle Social dos Programas Sociais de 

Educação, levando em consideração as atualizações dos instrumentos normativos, 

bem como a correta aplicação dos recursos públicos repassados às Entidades 

Executoras. 

Tal iniciativa busca oferecer instrumentos, subsídios e desenvolver 

habilidades e conhecimentos na área de gestão educacional para o planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas em educação, com vista 

à construção da autonomia municipal quanto à qualificação dos processos de 

gestão. Entendendo que “o desempenho escolar dos alunos é determinado pela 

qualidade das escolas que freqüentam, e essa qualidade depende, também, do 

apoio, orientações e influências que recebem do órgão central, pois esses fatores 

determinam, em alguma medida, a forma como as escolas podem se organizar 

(MEC/FUNDESCOLA, 2001)”. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A partir da Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, 

pois estabelece no seu art. 1º a participação popular – direta ou indiretamente, no 

processo de tomada de decisões – escolhas, gestão e controle dos bens públicos 
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(gestão social) – a sociedade começou a demandar uma maior transparência das 

ações públicas, por meio dos Conselhos de políticas públicas, principalmente 

aqueles que tratam de serviços essenciais, como saúde e educação. A gestão social 

ocorre com a democratização do processo de decisão, transformando a decisão 

para o povo em decisão com a participação deste; quando é voltada para o processo 

em si e durante e não somente para resultados a posteriori; quando promove a 

aferição, por parte de toda comunidade, do diversos fluxos do processo de execução 

das políticas públicas, desde o planejamento, execução, acompanhamento e 

controle, valorizando o exercício da cidadania com gerenciamento mais participativo, 

diálogo, onde as decisões são tomadas por diferentes sujeitos sociais. Ao contar 

com a participação da sociedade em suas estruturas, os Conselhos permitem 

incrementar o relacionamento entre poder público e sociedade. A sua participação 

ativa contribui para a diminuição rigorosa dos desvios de verbas e de má aplicação 

ou utilização de recursos públicos, concomitantemente ao crescimento da 

transparência na execução desses recursos. 

Por esta razão é fundamental aprimorar as instituições de Controle Social, 

contribuindo, assim, para a formação de grupos mais eficientes no atendimento às 

demandas sociais, uma vez que eles representam a possibilidade da sociedade 

participar diretamente nas decisões e na execução das políticas públicas. 

A realização deste projeto justifica-se, ainda, pela necessidade de atualizar o 

conhecimento dos conselheiros municipais, tendo em vista as constantes alterações 

nos instrumentos normativos e a necessidade dos programas sociais da educação 

em se aperfeiçoar para uma melhor eficiência da gestão pública local, visto que 

esses atores assumirão um trabalho desafiador que exigirá domínio de habilidades, 

instrumentos e conhecimentos que serão novos. Nesse sentido, a capacitação 

pretende contribuir para a formação, bem como para um melhor acompanhamento 

dos programas sociais da educação, envolvendo compromissos com a eqüidade, 

qualidade e eficiência, no sentido de democratizar o acesso à educação pública de 

qualidade. Além disso, a capacitação contribuirá para a diminuição das 

irregularidades apontadas por meio de auditorias oriundas dos Órgãos de Controle, 

com vista ao aprimoramento da sistemática de funcionamento dos Programas 

Sociais da Educação. 
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3. OBJETIVO GERAL: 

Fortalecer a atuação dos agentes envolvidos no acompanhamento e 

assessoramento dos sistemas de ensino e das políticas educacionais.  

Fortalecer a democracia e a cidadania, promovendo o empoderamento da 

sociedade civil, por meio da aquisição do conhecimento para atuar no controle social 

das políticas públicas, contribuindo para surgimento de uma sociedade justa e 

solidária, através da defesa do bem comum. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Apresentar os programas sociais da educação para os agentes de Controle 

Social; 

• Repassar as atuais diretrizes dos programas educacionais; 

• Promover a integração dos programas sociais da educação, a fim de 

contribuir na divulgação e no aprimoramento das ações desses programas; 

• Reforçar as orientações sugeridas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, 

quanto à correta aplicação dos recursos públicos; 

• Desenvolver conhecimentos, habilidades e instrumentos de gestão 

educacional empreendedora com foco na obtenção de resultados; e 

• Orientar lideranças para desenvolver a capacidade de mediar, integrar e 

catalisar esforços para a concretização e realização de ações e propostas 

educativas capazes de promover na sociedade uma visão empreendedora 

para o desenvolvimento local. 

 

4. PARCEIROS ENVOLVIDOS 

�FNDE/ PNAE 

�CONSEA/ MA 

�SEDUC 

�SEDES 

�PREFEITURAS MUNICIPAIS 

 

4.1  RESPONSABILIDADES DE CADA PARCEIRO 

� FNDE/ PNAE fica responsável pelo pagamento das diárias para os membros 

participantes do evento e pelos palestrantes e monitores da capacitação. 
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�O CONSEA/ MA juntamente com o SEDUC e SEDES ficarão responsáveis pela 

infra-estrutura do evento, ou seja, local adequado para 150 pessoas, com sistema 

de ventilação adequado e salão equipado com data-show, sistema de som com 

microfone, etc. e lanche duas vezes por dia, bem como água e café para todos os 

participantes durante o período de evento; 

�Prefeituras municipais deverão arcar com o transporte dos participantes, seja 

por meio de transporte próprio ou com pagamento de passagens de ida e volta 

até o município pólo. 

 

4.2  PÚBLICO ENVOLVIDO 

Conselheiros de Alimentação Escolar, Conselheiros do FUNDEB, PNATE, 

Nutricionistas, Coordenadores de Merenda e Diretores de Escolas atendidas pelos 

programas sociais da educação. 

Alunos, professores e a comunidade serão beneficiados indiretamente pelo 

projeto, pois o fortalecimento da atuação do controle social de educação contribuirá, 

entre outras ações, para a melhoria da qualidade do ensino. 

  

5. METODOLOGIA 

A operacionalização deste projeto de capacitação dar-se-á por meio de 

palestras e oficinas de trabalho, utilizando material impresso, permitindo aos atores 

envolvidos informações organizadas e sistematizadas, com base na legislação das 

políticas educacionais em vigor, bem como discutir a formulação e a execução 

dessas políticas no âmbito da competência municipal. 

A Capacitação abordará vários temas, tais como: o papel dos Órgãos de 

Controle Interno e Externo, fundamentação dos programas sociais da educação, 

planejamento e execução, assuntos relacionados às áreas de licitações, contratos e 

prestação de contas, dentre outros temas a serem definidos pelo grupo de 

elaboração do projeto. Durante o período das palestras haverá espaço aberto para 

discussões, sugestões e questionamentos, além disso, serão formados grupos de 

acordo com o número de participantes, para a realização de oficinas de trabalho, 

onde tratarão, de forma mais detalhada, assuntos atinentes à execução, licitação, 

prestação de contas, e orientação, bem como reforçar os conceitos norteadores 

acerca dos Programas Sociais de Educação. 
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A capacitação será realizada por meio de palestras e oficinas de trabalho, a 

serem realizadas pelos técnicos do PNAE e das demais áreas do FNDE juntamente 

com os demais participantes. 

 

6. PROPOSTA DIDÁTICA 

A proposta metodológica foi elaborada para que os conteúdos programáticos 

fossem desenvolvidos, levando-se em consideração o tempo para cada atividade e a 

aplicação didática mais aprimorada e viável. 

 

7. PROGRAMAÇÃO 

Este trabalho será desenvolvido em 03 dias, com duração de 08 horas diárias 

de acordo com a programação a seguir: 

As despesas com a realização das capacitações serão custeadas pelo FNDE 

e pelos Municípios participantes, da seguinte forma: 

•O FNDE pagará as diárias dos participantes convidados (Conselheiros de 

Alimentação Escolar, FUNDEB/ PNATE, Nutricionistas, Diretores de Escolas); 

•A Prefeitura do Município pólo providenciará o espaço físico, infra-estrutura 

necessária e lanche para os participantes do evento; 

•O deslocamento dos participantes será de responsabilidade de cada um dos 

municípios participantes; 

Os recursos financeiros do FNDE para as despesas com diárias dos 

participantes do evento deverão correr à conta nº (Capacitação para o exercício do 

Controle Social). 

 

Alaíde Oliveira do Nascimento 
Maria do Carmo de Jesus Botafogo 

Técnicas do PNAE 
 
 

Albaneide Peixinho 

Coordenadora-Geral do PNAE 
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ANEXO III – Ofício Circular do Encontro de Conselheiros dos Programas Sociais de 
Educação 
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ANEXO IV  – Autorização para o desenvolvimento da Pesquisa 

 

 

 
 
 
 
 
 



91 

 

ANEXO V – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - UNIFESP 
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Anexo VI – Parecer Conclusivo do CAE 

 
 


