
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 

 

BRUNA ELISA BRINCKER 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2019 



2 
 

BRUNA ELISA BRINCKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de 

graduação em nutrição da Universidade 

de Brasília, como requisito para obtenção 

do Título de Bacharel em Nutrição. 

 

Orientador(a): Prof. Dra Verônica Cortez Ginani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2019 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Primeiramente agradeço a Deus pelo dom da vida e por mais esta conquista 

em minha vida, sem Ele nada seria possível, e a Nossa Senhora pela intercessão, 

proteção e amor durante esta fase. 

 As minhas orientadoras Prof. Verônica Cortez Ginani e Alessandra Cupertino, 

pela oportunidade, por todo o auxílio e paciência durante o desenvolvimento deste 

trabalho. E a todos os professores que contribuíram na minha formação ao longo 

desses anos. 

 A minha amada família por todo apoio e incentivo aos meus estudos, que 

desde sempre fizeram muitos sacrifícios para me proporcionar uma boa educação, 

pela paciência e todo amor.  

 Ao meu noivo por todo o incentivo e paciência comigo durante essa fase, que 

com muito amor me motivou a prosseguir e conquistar meus sonhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 8 

2. OBJETIVOS 12 

4. METODOLOGIA 13 

4.1. Delineamento do estudo 13 

4.2  Seleção da amostra 13 

4.3  Teste de aceitabilidade 14 

4.4  Análise dos Dados 15 

4.5  Aspectos éticos 15 

5.  RESULTADOS 16 

6. DISCUSSÃO 20 

6. CONCLUSÃO 22 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Cardápios semanais servidos nas escolas                                             16 

Tabela 2.  Número total de alunos, respondentes e não respondentes                  17 

Tabela 3. Resultado das questões descritivas do teste das preparações que tiveram 

aceitação igual ou superior a 85%                                                                          20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Percentual de aceitabilidade das preparações maior ou igual a 85%      18                          

Gráfico 2. Percentual de aceitabilidade das preparações inferior a 85%                  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMO 

 

A alimentação escolar, presente no Brasil há mais de 50 anos, vem auxiliando 

no crescimento, desenvolvimento, na aprendizagem e rendimento dos escolares. A 

alimentação adequada durante a idade escolar é extremamente importante por 

influenciar na formação de hábitos alimentares, impactando diretamente nas fases 

posteriores da vida. O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade da 

alimentação escolar servida em 5 escolas da rede de ensino pública, do Distrito 

Federal. Foram aplicados testes de aceitabilidade (BRASIL, 2017) com escala 

hedônica facial de 5 pontos aos escolares de 1º ao 5 ano durante 5 dias 

consecutivos de cardápio. Os resultados demonstram que dentre 24 preparações de 

cardápio analisadas, apenas 7 apresentaram boa aceitabilidade. Contudo, pode ser 

que a baixa aceitabilidade não esteja relacionada diretamente com a rejeição das 

refeições servidas e sim ao instrumento utilizado. Assim, faz-se necessário novos 

estudos sobre aceitabilidade da alimentação escolar que utilizem o mesmo 

instrumento para avaliar melhor a aceitabilidade dos cardápios escolares. 

.  

 

 

 

Palavras-chaves: Alimentação escolar; escolares; aceitabilidade; cardápio. 
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1. INTRODUÇÃO 

A alimentação é uma condição fundamental para a sobrevivência e é um 

direito universal, desde 1948, garantido a todos os povos (UNITED NATIONS, 1948). 

No Brasil está inserida na Constituição Federal de 1988, alterada pela emenda 

constitucional nº 64 de 2010, sendo dever do Estado assegurar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) tendo como obrigação respeitar, proteger, promover 

e prover a alimentação da população. Assim, a alimentação deve ser adequada no 

sentido social, econômico, do contexto cultural, climático e ecológico de cada 

pessoa, etnia, cultura ou grupo social (BRASIL, 2016). 

Para que o Estado garanta o DHAA a qualquer indivíduo, devem-se incluir 

ações de promoção da alimentação saudável para grupos populacionais específicos, 

principalmente os mais vulneráveis (BRASIL, 2006; DOMENE, 2003; PEREZ-

ESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008; BELIK, 2003; BURLANDY; COSTA, 2007). 

Nesse sentido, a alimentação escolar é um direito garantido, assegurado pelo art. 28 

da Constituição de 88, que consiste em uma condição fundamental para uma vida 

digna e para o bem-estar coletivo (BRASIL, 2017).  

Assim, entende-se por alimentação escolar como todo o alimento que é 

servido no ambiente escolar, durante o período letivo. Ela contribui para o 

crescimento e o desenvolvimento das crianças em diversos aspectos, especialmente 

o nutricional, por apresentar refeições nutritivas e saudáveis, além de ações de 

educação alimentar e nutricional (MENEGAZZO et al., 2011). Entretanto, a 

alimentação inadequada no período escolar pode resultar na alteração do 

aprendizado e da atenção, baixo rendimento escolar, aumento do número de 

repetências ou carências nutricionais (PECKENPAUGH; POLEMAN, 1997; 

KACHANI et al., 2005). 

Dessa forma a alimentação escolar deve ser entendida como uma política, 

norteada a crianças e adolescentes, viabilizando o complemento das necessidades 

nutricionais, e consequente, o bem-estar físico durante a permanência na escola. O 

ambiente escolar é de extrema importância possibilitando novas experiências 

alimentares a partir do contato com os alimentos, contribuindo na formação dos 

hábitos alimentares saudáveis e consequentemente impactam na qualidade de vida. 
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(ISSA et al., 2014; SANTOS; XIMENES; PRADO, 2008). Portanto, o programa de 

alimentação escolar deve estar incluso junto às atividades pedagógicas, atrelado 

numa proposta educacional (Lei de Diretrizes e Bases LDB/9394/96).  

Neste contexto, está inserido o PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), presente em nosso país desde 1955, sendo um dos mais abrangentes 

programas de alimentação escolar do mundo e de garantia do direito humano a 

alimentação adequada e saudável. O PNAE é o único programa capaz de atender 

todos os alunos da rede pública de ensino, preparado para atender toda a 

diversidade da população brasileira, respeitando os hábitos alimentares e costumes. 

Inclui, assim, em sua abrangência, comunidades indígenas e quilombolas, além de 

oferecer um cardápio especial para os alunos com necessidades alimentares 

especiais devido a patologias específicas, alergias e intolerâncias alimentares 

(BRASIL, 2014). 

 Seu objetivo visa atender as necessidades nutricionais através dos cardápios 

escolares durante sua permanência dentro da escola, além de contribuir para a 

formação de hábitos alimentares saudáveis, além de contribuir na aprendizagem, 

rendimento escolar e na redução da evasão escolar (PEIXINHO, 2011; FNDE, 2012; 

BRASIL, 2013).  

Assim sendo, a elaboração dos cardápios deve ser feita por profissionais 

capacitados, sendo de responsabilidade de nutricionistas, atendendo todas as 

premissas e objetivos do PNAE, avaliando sua aceitabilidade e realizando 

modificações sempre que necessário (PNAE 2010). Assim, o cardápio é de fato a 

materialização da alimentação escolar devendo ser planejado de modo a suprir no 

mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos beneficiados em 

tempo parcial, e até 70% em período integral (BRASIL, 2009). 

A inserção do nutricionista na alimentação escolar é indispensável, sendo sua 

presença no PNAE exigida apenas em 2009, assumindo o papel de responsável 

técnico pela alimentação escolar. Dentre suas responsabilidades estão, a 

elaboração de cardápio, a cultura e a tradição da localidade e consequentemente, o 

acompanhamento e sua execução tendo em vista a atender as necessidades 

nutricionais dos estudantes, aplicando testes de aceitabilidade e realizando 
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modificações quando necessário, e ainda a realização de ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) nas escolas (BRASIL, 2009). 

Como consequência determinou-se, a partir da a Resolução CD/ FNDE nº 15 

de 25/08/2000 e revisada pela Medida Provisória nº 2178-36 de 2001, como um dos 

pontos de controle de qualidade da alimentação escolar servida, à aplicação de 

testes de aceitabilidade. Além disso, evita o desperdício de recursos públicos na 

compra de gêneros alimentícios desprezados (CECANE, 2010). Caso a escola não 

realize os testes de aceitabilidade, assim como o controle dos gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos financeiros do PNAE pode ocorrer a suspensão do repasse 

desses recursos do PNAE aos Estados, Distrito Federal e Municípios (CECANE,, 

2010).  

A aplicação dos testes de aceitabilidade deve ser realizada sempre que o 

cardápio apresentar a introdução de um novo alimento ou alterações inovadoras, 

abrangendo técnicas de preparo ou para avaliar a aceitação dos cardápios das 

escolas. A aplicação do teste é planejada e coordenada pelo nutricionista 

responsável técnico vinculado ao PNAE e estão excluídas do teste de aceitabilidade 

crianças com idades entre 0 e 3 anos que frequentam creches (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, para averiguar a aceitação de um certo tipo de alimento, o teste de 

aceitabilidade é uma ferramenta primordial, tendo em vista, sua fácil aplicação 

proporcionando a constatação da preferência dos alimentos (ABNT, 1993). 

O teste de aceitabilidade é um instrumento utilizado para avaliar o índice de 

aceitação da alimentação oferecida aos alunos, aplicado por meio de procedimentos 

metodológicos, como restos de ingestão ou escala hedônica. Estão inclusos a 

análise sensorial dos alimentos, da percepção por meio de órgãos sensoriais. Para a 

aplicação do teste não é necessário provadores treinados, pois avaliam somente a 

aceitação e a preferência dos produtos. Uma alimentação aceita e saudável favorece 

a adesão na escola, melhora o desenvolvimento do estudante em sala de aula e 

promove formação de bons hábitos alimentares (CECANE,, 2010). 

A escala hedônica facial é indicada para o uso em crianças pois utiliza 

ilustrações representadas por expressões faciais, facilitando a compreensão da 

criança, sendo utilizada para alunos de 1º a 5º ano (CECANE,, 2010).  
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Alguns fatores podem influenciar na aceitação da alimentação escolar como 

os hábitos alimentares individuais, hábitos alimentares dos pais e familiares, 

influências de colegas e professores, aspectos sensoriais como cor, odor e o sabor e 

a apresentação do prato servido. Diversos fatores contribuem para que essas 

situações sejam vivenciadas na escola, como a propaganda transmitida pela 

televisão, que estimula crianças a consumirem alimentos industrializados, cujo valor 

nutritivo é limitado, têm alto teor energético, contém relevantes quantidades de 

açúcar, gordura e sal fornecendo pouco ou nenhum micronutriente (PONTES, 2009). 

Os estudos realizados sobre a alimentação escolar, até o presente momento, 

apresentam uma baixa aceitabilidade por parte dos estudantes (SILVA et al., 2015; 

TEO et al., 2009; MUNIZ 2007; Hernández et al., 2008) e também, ainda não 

existem estudos com o teste de aceitabilidade proposto e revisado pelo FNDE 2017. 

Portanto, avaliar a aceitabilidade, especialmente no que se refere à 

alimentação escolar, é um ponto chave para se determinar o que é aceito ou 

rejeitado. Além disso, evita desperdícios e consequentemente recursos públicos 

(CECANE,, 2010). 

Com isso, o objetivo do presente trabalho é avaliar a aceitabilidade da 

alimentação escolar de alunos do ensino fundamental da rede pública do Distrito 

Federal, por meio da aplicação de teste de aceitabilidade.  
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2. OBJETIVOS 

  

2.1.    Objetivo Geral 

Avaliar a aceitabilidade da alimentação escolar dos alunos do ensino 

fundamental da rede pública de ensino. 

  

2.2.    Objetivos Específicos 

• Acompanhar os cardápios servidos nas escolas; 

• Classificar as preparações com maior aceitabilidade; 

• Classificar as preparações com menor aceitabilidade 
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4. METODOLOGIA 

O presente estudo está inserido em um projeto de pesquisa maior, da UNB, 

que tem como título “Alimentação saudável e a cadeia produtiva da alimentação 

escolar: o que acontece nas escolas públicas do Distrito Federal (DF)”. 

4.1. Delineamento do estudo 

Estudo transversal, quali-quantitativo realizado entre os alunos de ensino 

fundamental de escolas públicas do turno matutino, sendo eles do 1º ao 5º ano, 

situadas no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada no período de agosto a 

setembro do ano de 2019. 

4.2  Seleção da amostra 

Como critério de inclusão na pesquisa as escolas deveriam estar aderidas ao 

PSE (Programa Saúde nas Escolas) e que realizavam ações relacionadas à 

“Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil”. A amostra 

foi selecionada por conveniência, dentro da amostra total do projeto de pesquisa, da 

UnB sobre “Alimentação saudável e a cadeia produtiva da alimentação escolar: o 

que acontece nas escolas públicas do Distrito Federal (DF)”.  

Sendo assim, o número de escolas públicas do DF que atenderam a esses 

quesitos, equivale a 142 unidades com total de 95.085 estudantes, distribuídos nas 

14 Coordenações Regionais de Ensino (CRE). A amostra escolhida conveniência, 

sendo avaliadas 5 escolas, ensino fundamental situadas na cidade de Taguatinga 

Distrito Federal, sendo a amostra composta em média 370 estudantes. 

Na semana anterior a coleta de dados, foi enviada na agenda dos escolares 

uma carta de apresentação do estudo, juntamente com duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Uma cópia deste termo, devidamente 

assinado, permaneceu com a equipe responsável pela pesquisa, enquanto a outra 

cópia permaneceu com os responsáveis pelo participante. O Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (TALE) foi entregue para os estudantes no momento da coleta de 

dados, onde uma cópia assinada permaneceu com o estudante e outra com a 
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equipe. O projeto também foi submetido à avaliação pelo Centro de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais de Educação, setor vinculado à Secretaria de Estado de Educação 

(SEE/DF) responsável por autorizar a pesquisa nas unidades escolares. 

E também, foi solicitado a lista dos alunos do 1º ao 5º ano, do turno matutino 

para que fossem identificados os nomes das crianças nos testes, a fim de facilitar o 

momento da aplicação do teste. O sigilo foi garantido onde os sujeitos da pesquisa 

não foram identificados em nenhum momento e sendo os nomes dos participantes 

utilizados apenas para o controle do pesquisador. 

4.3  Teste de aceitabilidade 

O Teste de aceitabilidade foi aplicado aos escolares do 1º ao 5º ano, em 

período matutino, de acordo com o PNAE, utilizando a escala hedônica facial de 

cinco pontos, onde há uma escala de 1 a 5 onde um representa “detestei” e “adorei” 

respectivamente. A escala hedônica facial é indicada para o uso em crianças pois há 

rostinho ilustrativos com expressões faciais que facilitam a compreensão da criança 

quanto a realização do teste (figura 1). 

Figura 1. Ficha do teste de aceitabilidade indicado para escolares de 1º a 5º ano.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2017. 

O Teste foi aplicado em ambos os sexos, durante 5 dias consecutivos de 

cardápio. A aplicação do teste se deu imediatamente após os alunos consumirem a 
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alimentação escolar, conforme orientação, e desde que não interferisse no horário 

de recreio da escola, caso contrário, o teste foi aplicado imediatamente no retorno do 

recreio.  

Para cada dia foram selecionadas no mínimo uma turma de cada série, 

totalizando em média 209 respondentes por dia. Dessa forma, em um dia eram 

aplicados os testes nas turmas “A”, no dia seguinte as turmas “B” e assim 

sucessivamente. 

Durante o período de coleta de dados, ocorreram alguns imprevistos como 

paralisação de transportes públicos no Distrito Federal resultando na dispensa de 

alunos e funcionários em um dia. A falta ou abono de professores também resultou 

na liberação de turmas, refletindo no número de alunos respondentes do teste de 

aceitabilidade.   

4.4  Análise dos Dados 

Para a análise dos dados coletados nas amostras buscou-se a obtenção de 

parâmetros estatísticos de medida de tendência central: média e desvio padrão e 

frequência. Os dados foram tabulados com auxílio do software Excel ®.   

O parâmetro adotado para aceitabilidade ser considerada positiva, seguiu o 

Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade do PNAE, a partir da soma dos 

itens 4 e 5 da escala hedônica do teste de aceitabilidade, sendo no mínimo 85% 

(BRASIL,2017).  

4.5  Aspectos éticos 

A Pesquisa iniciou-se após a aprovação do Projeto da UNB no Comitê de 

Ética em Pesquisa Universidade de Brasília em 05 de fevereiro de 2019, CAAE: 

02033218.0.0000.0030.  
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5.  RESULTADOS 

Na tabela a seguir, estão descritos os cardápios semanais oferecidos nas 

escolas de segunda a sexta feira, das cinco escolas avaliadas.  

 

Tabela1. Cardápios semanais servidos nas escolas.  

Cardápio Semanal 

Escola Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Escola 

1 

Baião de dois Não teve aula  Vitamina de 

morango com 

biscoito Cram 

Cracker 

Arroz, pirão de 

peixe com 

abóbora e 

melão 

Galinhada, 

cenoura cozida, 

salada de tomate 

com brócolis e 

batata cozida. 

Escola 

2 

Arroz com 

carne suína 

Sopa de 

macarrão com 

frango e 

abóbora 

Galinhada, farofa 

de couve e maçã 

Pão com frango 

e suco de 

abacaxi 

Arroz, peixe, 

batata cozida e 

salada de 

beterraba com 

tomate 

Escola 

3 

Composto 

Lácteo sabor 

café com leite 

com biscoito 

maisena 

Macarrão com 

peito de frango 

e abóbora 

Galinhada, maçã 

e salada de 

repolho e pepino 

Pão com frango 

e cenoura com 

suco de 

morango 

Macarrão com filé 

de peixe, batata 

cozida e maçã 

Escola 

4 

Arroz Doce Macarrão com 

peito de frango 

e abóbora 

Pão com peito de 

frango e suco de 

abacaxi 

Suco de 

morango e 

biscoito 

amanteigado 

Galinhada, 

cenoura e salada 

de mamão e 

beterraba 

Escola 

5 

Biscoito 

Maisena com 

leite integral 

Macarrão com 

peito de frango 

e abóbora 

Pão com peito de 

frango e suco de 

morango 

Strogonoff de 

frango, arroz 

branco, banana 

e salada de 

cenoura, 

tomate, cebola, 

Galinhada, 

abóbora e melão.  
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pepino e 

vinagre) 

 

 

Na tabela seguinte, estão contidos o número de alunos presentes em cada 

escola no momento da aplicação do testes de aceitabilidade, o número de alunos 

que consumiram a alimentação escolar e responderam ao teste, assim como o 

número de alunos que não consumiram a alimentação escolar mas que estavam 

presentes em sala de aula e a média de alunos. 

 

 

Tabela 2. Número total de alunos, respondentes e não respondentes. 

Escola Total de 

alunos 

Alunos 

respondentes 

% Alunos não 

respondentes 

% 

Escola 1 310 152 49 158 51 

Escola 2 366 207 56 162 44 

Escola 3 394 249 63 145 37 

Escola 4 365 189 52 176 48 

Escola 5 416 247 59 169 41 

Total 1.851 1.044 56 807 44 

 

 

No gráfico 1, em que se encontra os resultados percentuais referente as 

preparações do cardápio, com aceitação igual ou superior a 85%.  
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Preparações aceitabilidade igual ou superior 85%

Aceitabilidade

Gráfico 1. Percentual de aceitabilidade das preparações maior ou igual a 85%. 

 

No gráfico 2, estão dispostos os resultados das preparações do cardápio que 

apresentaram percentual de aceitabilidade inferior a 85%. 

 

Gráfico 2. Percentual de aceitabilidade das preparações inferiores a 85%. 
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Portanto, para as questões descritivas do teste como “o que você mais gostou 

da preparação” e “o que você menos gostou da preparação” foram analisadas 

apenas as preparações que obtiveram índice de aceitabilidade igual ou superior a 

85%. 

 

Tabela 3. Resultado das questões descritivas do teste das preparações que tiveram 

aceitação igual ou superior a 85%.  

Preparação O que mais gostou O que menos gostou 

Vitamina de morango com 

biscoito cream cracker 

Tudo 36% Biscoito  34% 

Galinhada, cenoura e salada de 

tomate, brócolis e batata 

Arroz e 

frango 

59% Nada  81% 

Macarrão com frango e abóbora Frango  59% Abóbora 35% 

Pão com frango e suco de 

abacaxi 

Suco 41% Pão, frango 

e suco 

5% 

Galinhada, cenoura e salada de 

mamão e beterraba 

Arroz e 

frango 

63% Beterraba  34% 

Pão com frango e suco de 

morango 

Tudo 49% Nada 39% 

Galinhada, abóbora e melão Frango 72% Nada 71% 
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6. DISCUSSÃO  

 

Das 24 preparações analisadas, apenas 7 apresentaram boa aceitabilidade. 

Dentre essas preparações, a que apresentou o percentual de aceitabilidade mais 

elevado foi galinhada, cenoura e salada de mamão e beterraba com 89%, seguidos 

de 87% para as preparações vitamina de morango com biscoito cream cracker, 

galinhada, cenoura e salada de tomate, brócolis e batata, pão com frango e suco de 

abacaxi e pão com frango e sugo de morango e 85% para macarrão com frango e 

abóbora e galinhada abóbora e melão. Observa-se que dentre essas preparações a 

galinhada foi a preparação mais aceita, aparecendo três vezes com boa 

aceitabilidade no gráfico 1. Tal resultado vai ao encontro com o resultado obtido em 

estudo de Flávio et al., (2004), demonstrando que os cardápios que possuíam o 

arroz como o ingrediente básico apresentaram os maiores preceituais de aceitação. 

Em estudo de Chaves et al., (2009) constatou-se que a preponderância de 

preparações a base de arroz na região centro-oeste do Brasil, sendo a galinhada um 

prato brasileiro que faz parte a identidade cultural.  

Por outro lado, 17 preparações apresentaram baixa aceitabilidade, dentre elas 

as com percentuais mais baixos foram 35% para baião de dois, seguido de 48% 

para macarrão com frango e brócolis. As preparações mais próximas a 85% foram 

81% para galinhada, maçã e salada de repolho e pepino e 82% para pão com 

frango, cenoura e suco de morango e biscoito amanteigado com suco de morango e 

83% para strogonoff de frango, arroz, banana e salada de cenoura, tomate e pepino. 

Em casos como este, em que o índice de aceitabilidade seja inferior a 85%, o 

nutricionista poderá retirar determinado alimento ou preparação do cardápio, ou 

ainda realizar modificações o modo de preparo (BRASIL, 2017). 

A baixa aceitabilidade pode ser influenciada por fatores como a inadequação 

do cardápio aos hábitos alimentares, o sabor, a apresentação do prato, presença de 

alimentos trazidos de casa, presença de cantinas e ainda ausência de ações de EAN 

(OLIVEIRA; VASSIMON, 2012). O estudo de Da Silva (2013), mostram que os 

alunos que participam de ações de EAN apresentam maiores chances de aceitação 

a alimentação escolar. 
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Contudo no momento da aplicação do teste pode ser constatado dificuldade 

dos escolares em entenderem o teste, preenchendo-o incorretamente por utilizarem 

o teste forma lúdica, desviarem a atenção pela presença de figuras ilustrativas. 

Na tabela 1, pode-se observar que a oferta de frutas, desconsiderando 

bebidas com frutas, nas escolas 1, 2 e 4 foram ofertadas apenas em um dia; na 

escola 3 ofertou-se fruta em dois dias, mas não houve variedade quanto a fruta, 

sendo oferecido apenas maçã; e na escola 5 fruta foi ofertada em dois dias do 

cardápio. Já com relação à oferta de hortaliças observamos que todas as escolas 

ofereceram em no mínimo dois dias de cardápio, sendo assim, a oferta de frutas e 

hortaliças segue o preconizado pelo PNAE que se deve oferecer, no mínimo, 3 

porções de frutas e hortaliças por semana, desconsiderando as bebidas à base de 

frutas (CECANE, 2010). E também a obrigatoriedade da agricultura familiar, pela lei 

nº 11.947 de 16 de junho de 2009, onde 30% do repasse financeiro pelo FNDE ao 

PNAE deve ser destinado a compra de alimentos da agricultura familiar empregando 

a alimentação adequada e saudável a partir da utilização de alimentos variados, 

seguros, que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares (FNDE, 2009). 

Outro aspecto positivo encontrado no cardápio, foi a ausência de frituras, de 

carnes gordurosas, alimentos ricos em açúcar e o baixo oferecimento de alimentos 

embutidos, conforme o preconizado pelo PNAE (BRASIL,2006).   

Com relação ao número total de escolares, na tabela 2, o percentual de 

estudantes que consumiram a alimentação escolar e, consequentemente, 

responderam ao teste foram 56% e 44% os alunos não respondentes. O que é 

sugestivo de que os escolares consomem a alimentação escolar e com isso 

possuem uma adesão média ao cardápio. Onde utiliza-se como ponto de corte para 

adesão: alto (acima de 70%), médio (50 a 70%), baixo (30 a 50%) e muito baixo 

(menor que 30%) (CECANE, 2010).  Resultados semelhantes foram encontrados 

nos estudos de Ganacini et al., 2018 onde a adesão do cardápio foi considerada 

média com 53%, e 52% no estudo de Pegolo et al., 2010.    

Com relação os itens “o que você mais gostou da preparação” e “o que você 

menos gostou da preparação”, na tabela 3, foi observado maiores percentuais de 

preferências para o frango; e arroz com frango nas preparações de galinhada, sendo 

a preparação com boa aceitabilidade mais presente nos resultados encontrados.  

Entretanto observa-se ainda que os resultados são confusos para estes itens do 
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teste de aceitabilidade, pois ao mesmo tempo em que 36% dos escolares relatam 

gostar de tudo para a preparação de vitamina de morango e biscoito cream cracker 

34% não gostam de biscoito, ressaltando mais uma vez a dificuldade dos escolares 

na compreensão e preenchimento correto do teste utilizado. 

 Estudos de Carvalho et al., (2007), Dias et al.,(2013) e Brandão (2000) 

avaliaram a aceitabilidade da alimentação escolar em escolares do ensino 

fundamental, encontraram resultados que divergem dos resultados encontrados no 

presente estudo pois utilizaram diferentes testes de aceitabilidade para avaliar os 

cardápios e ainda não contem as perguntas sobre “o que você mais gostou da 

preparação” e “o que você menos gostou da preparação”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que a alimentação escolar é extremamente importante para os 

escolares em diversos aspectos, especialmente o nutricional além de auxiliar na 

formação de hábitos alimentares saudáveis que refletiram nas fases subsequentes 

da vida das crianças, no desenvolvimento e no rendimento escolar. Com isso são 

necessárias que as refeições servidas sejam bem aceitas pelos estudantes. 
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Os cardápios oferecidos nas escolas avaliadas possuem baixa aceitabilidade, 

considerando que apenas 7 preparações foram aceitas enquanto 14 foram 

rejeitadas. Assim a galinhada foi preparação mais frequente e melhor aceita 

apresentando então, maior índice de aceitabilidade enquanto o baião de dois e 

macarrão com frango e brócolis apresentaram os menores índices de aceitabilidade.  

É inegável que a aceitabilidade sofre influência direta de fatores como hábitos 

alimentares, sabor, apresentação do prato, influências de familiares e do ambiente 

escolar que podem ter causados a baixa aceitabilidade dos cardápios. 

No entanto, não há evidências de estudos que utilizaram o mesmo 

instrumento utilizado neste estudo, para avaliar a aceitabilidade da alimentação 

escolar em turmas de 1º a 5º ano do ensino fundamental. Dessa forma, é possível 

que a baixa aceitabilidade não esteja relacionada diretamente com o cardápio 

oferecido e sim com o instrumento utilizado, presumindo eficácia do teste nesta faixa 

etária. 

Portanto, ressalta-se a necessidade de estudos que utilizem o teste de 

aceitabilidade para a alimentação escolar conforme o recomendado pelo PNAE para 

que seja validado estes resultados preliminares encontrados neste estudo. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

Pedimos, por gentileza, que o(a) Senhor(a) permita que seu filho(a) participe 

do projeto de pesquisa “Alimentação saudável e a cadeia produtiva da alimentação 

escolar: o que acontece nas escolas públicas do Distrito Federal (DF)”, sob a 

responsabilidade da professora e pesquisadora Verônica Cortez Ginani da 

Universidade de Brasília. O projeto irá estudar a alimentação fornecida aos 

estudantes das escolas públicas, em relação à vários aspectos como nutrição, 

aceitação, higiene, cultura, desperdício, qualidade dos fornecedores, entre outros. 

O levantamento das informações ajudará a melhorar a alimentação escolar de uma 

forma geral e, com isso, a saúde dos estudantes que a recebem. Um outro ponto 

que poderá ser melhorado com essa pesquisa, é a preservação de recursos 

naturais e ambiente. Estudos que ajudam a diminuir o desperdício de alimentos, 

ajudam a todo mundo de uma forma geral, pois vivemos em um momento onde a 

falta de água e de alimento tem se tornado uma realidade para todos. 

A participação do seu(sua) filho(a) ocorrerá da seguinte forma: 1. Responder 

um questionário para sabermos quanto ele(a) gostou da comida, após ter sido 

servida. Para essa parte, ele receberá um papel com desenhos de rostos de 

bonecos expressando desde detestei a comida até adorei a comida, e deverá 

marcar um dos bonecos; 2. Participará de uma roda de conversa ou grupo focal 

sobre higiene e alimentos, que será gravada em áudio para posterior transcrição; 

3.Responder um questionário relacionado ao tema higiene e alimentos, verificando 

seus conhecimentos, comportamentos e percepção sobre o assunto, pois a criança 

também é responsável por cuidados de higiene relacionados aos alimentos, assim 

torna-se importante conhecer o universo infantil sobre o tema; 4. O seu(sua) filho(a) 

será pesado em uma balança e a altura será medida com uma fita métrica, 

possibilitando avaliar seu crescimento e desenvolvimento; 5. Realização de 

exames de fezes que serão coletadas em casa. As fezes das crianças deverão ser 

colocadas em um pote que iremos entregar antes. As amostras deverão ser 

entregues na escola, para a equipe de pesquisa. 

Se o(a) senhor(a) e seu(sua) filho(a) tiverem alguma dúvida, poderemos 

esclarecê-la em qualquer momento. Asseguramos que seus nomes não 
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aparecerão e ninguém saberá das respostas e dados obtidos por meio da sua 

participação, sendo mantido o mais rigoroso sigilo e omitindo-se toda a informação 

que possa identificá-los(as). Caso desista da participação do seu filho(a) na 

pesquisa, poderá retirar seu consentimento em qualquer momento sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a) e para seu filho(a). A participação é voluntária, isto é, 

não há pagamento pela colaboração. 

Caso perceba algum prejuízo direto ou indireto ocorrido pela sua 

participação na pesquisa, o(a) senhor(a) deverá buscar indenização, obedecendo-

se as disposições legais vigentes no Brasil. Os resultados da pesquisa serão 

divulgados na Universidade de Brasília podendo ser publicados posteriormente. 

Esta pesquisa não gera despesas para os participantes, dessa forma não haverá 

nenhum tipo de ressarcimento. Os dados e materiais serão utilizados somente para 

esta pesquisa e ficarão sob a guarda do pesquisador por um período de cinco 

anos, após isso serão destruídos.  

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor 

telefone para: Verônica Cortez Ginani, na Universidade de Brasília no telefone 61 

3107-1736 e 61 99995-1983, disponível inclusive para ligação a cobrar e através do 

e-mail lhaysunb@gmail.com. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília. As dúvidas com 

relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser 

esclarecidos pelo telefone (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou 

cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 13:30hs 

às 15:30hs, de segunda a sexta-feira. O CEP/FS se localiza na Faculdade de 

Ciências da Saúde, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, 

Asa Norte. 

Se o(a) senhor(a) consentir na participação do seu(sua) filho(a), contribuirá 

para a avaliação e promoção de melhorias da alimentação escolar, e da sua 

promoção da saúde. Caso concorde em participar, pedimos que assine este 

documento que foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o(a) Senhor(a). 

 

mailto:cepfs@unb.br
mailto:cepfsunb@gmail.com
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_____________________________________                   __________________________________                                                                   

 Drª Verônica Cortez Ginani                                            Assinatura do pai/mãe ou responsável 

 (Pesquisador responsável)                                                                  (NOME LEGÍVEL) 

                     (NOME LEGÍVEL) 

Nome do filho(a) ou criança sob sua responsabilidade: 

___________________________________________________________________ 

 

                                                  

                                                    

                                                         

 

Brasília __________, _____ de _______________ de _________. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você sabe o que é assentimento? Significa que você concorda com algo. No 

caso desse documento, significa que concorda em participar dessa pesquisa. Antes 

de decidir se quer ou não participar, é importante que entenda o estudo que está 

sendo feito e o que ele envolverá para você.  

Apresentamos esta pesquisa aos seus pais ou responsáveis e eles sabem 

que também estamos pedindo sua concordância. Você é livre para fazer parte ou 

não desta pesquisa, mesmo se seus pais ou responsáveis concordarem. Não tenha 

pressa de decidir. Também poderá conversar com seus pais, amigos ou qualquer 

um com quem se sinta à vontade para decidir se quer participar ou não, e não é 

preciso decidir imediatamente. 

Pode haver algumas palavras que não entenda ou situações que você queira 

que eu explique mais detalhadamente, porque ficou mais interessado(a) ou 

preocupado(a). Nesse caso, por favor, peça mais explicações. 

Convidamos você a participar do projeto de pesquisa Alimentação saudável e 

a cadeia produtiva da alimentação escolar: o que acontece nas escolas públicas do 

Distrito Federal (DF), sob a responsabilidade da pesquisadora Verônica Cortez 

Ginani. O projeto têm por objetivo estudar a alimentação de crianças que estão na 

escola, se a comida que está sendo servida é de qualidade, como as crianças estão 

aceitando o alimento, como a produção de alimentos pode afetar o meio ambiente, 

vamos estudar também se o alimento é preparado em ambientes limpos e se as 

pessoas que preparam possuem cuidado com a sua higiene, veremos a  qualidade 

da água e do solo, assim como a investigação de doenças causadas por vermes nas 

crianças e realização de procedimentos que possa melhorar a água usada para 

produzir e preparar o alimento que você come.  

Você sabia que todos temos direito à uma alimentação? E que esta deve ser 

em quantidade suficiente, de qualidade, que respeite a sua cultura e que seja feita 

com higiene? Essa pesquisa vai poder verificar se esse direito está sendo cumprido 

na escola. Além de permitir desenvolver estudos que irão reduzir o desperdício de 

alimentos e a preservação de recursos naturais, como a água, isso é muito 

importante, pois no Brasil há muitas pessoas com fome e a água potável está 

diminuindo cada vez mais. Por último, se investigarmos se as crianças estão com 
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vermes, podemos melhorar as condições em que os alimentos são feitos, além de 

direcionar seus pais para que o(a) leve ao posto de saúde e fique curado. Se 

fizermos tudo isso, você poderá ser uma criança mais saudável e ainda poderemos 

ajudar sua escola a melhorar cada vez mais. 

A sua participação se dará nos seguintes momentos:  

1. na escola após as refeições, por meio da escolha de uma carinha que 

represente o quanto gostou da refeição, terão várias carinhas que variando entre 

detestei e adorei; 2. participando de uma roda de conversa ou grupo focal sobre 

higiene e alimentos, onde você poderá falar sobre o que entende e suas opiniões 

sobre o tema; 3. ao responder um questionário sobre higiene e alimentos, assim 

poderemos conhecer seus comportamentos, conhecimentos e percepções sobre o 

assunto, pois a criança também é responsável por cuidados de higiene relacionados 

aos alimentos; 4. você será pesado em uma balança e a altura será medida com 

uma fita métrica, possibilitando avaliar seu crescimento e desenvolvimento e 5. por 

meio da coleta de amostra do seu cocô, você fará isso em casa, e a amostra será 

colocada em um potinho que vamos te dar, no dia seguinte você irá entregar para a 

equipe de pesquisa.  

Se você concordar em participar, contribuirá para a melhoria da alimentação 

da sua escola como também da sua saúde. Sua participação é voluntária, ou seja, 

você só participa se quiser e, de acordo com as leis brasileiras, não receberá 

dinheiro nem presentes pela sua participação neste estudo. Ninguém vai cobrar 

dinheiro de você ou de seus pais/responsável, ou vai tratá-lo(a) mal se não quiser 

participar. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento, bastando para isso 

falar com um dos pesquisadores responsáveis. Conforme as normas brasileiras 

sobre pesquisa com a participação de seres humanos. 

Seus dados ficarão somente com os pesquisadores e não será permitido o 

acesso a outras pessoas. O material com as suas informações ficará guardado 

sob a responsabilidade do pesquisador responsável com a garantia de que 

ninguém vai falar de você para outras pessoas que não façam parte desta 

pesquisa e será destruído após cinco anos. Os resultados deste trabalho poderão 

ser apresentados em encontros ou revistas científicas. Entretanto, ele mostrará 

apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição a 
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qual pertence ou qualquer informação que esteja relacionada com sua 

privacidade. 

Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na 

pesquisa, o seus pais ou responsáveis deverão buscar indenização, obedecendo-se 

as disposições legais vigentes no Brasil. 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Verônica Cortez Ginani, na Universidade de Brasília no telefone 61 3107-1736 e 61 

99995-1983, disponível inclusive para ligação a cobrar e através do e-mail 

lhaysunb@gmail.com. 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por 

profissionais de diferentes áreas cuja função é defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com relação à 

assinatura do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser 

esclarecidos pelo telefone (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou 

cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 13:30hs 

às 15:30hs, de segunda a sexta-feira. O CEP/FS se localiza na Faculdade de 

Ciências da Saúde, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, 

Asa Norte. 

 Caso concorde em participar, pedimos que assine este documento que foi 

elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com 

você. 

 

                                                  

                                                    

                                                         

 

 

 

Brasília __________, _____ de _______________ de _________. 

 

_____________________________________                         __________________________________                                                                   

 Drª Verônica Cortez Ginani                                                                 Assinatura do aluno (a) 

 (Pesquisador responsável)                                                                        (NOME LEGÍVEL) 

                     (NOME LEGÍVEL) 

mailto:cepfs@unb.br
mailto:cepfs@unb.br

