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“Falam que os quilombolas não podem mudar suas características... ter uma 

casinha boa não é mudar a característica. Preservem nossa cultura, preservem 

nossa tradição, mas não preservem nossa miséria” 
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RESUMO 

 
Introdução: apesar dos poucos estudos sobre o perfil de saúde e estado 

nutricional dos jovens quilombolas, percebe-se que o meio urbano pode 

influenciar no hábito alimentar dessa população, com consequente ocorrência 

de excesso de peso.  Essa situação do estado nutricional e padrão alimentar 

nas comunidades quilombolas parece ser um contrassenso quando se 

evidencia a concomitante presença de insegurança alimentar em seus 

domicílios. Objetivo: caracterizar o estado nutricional de estudantes 

quilombolas e a segurança alimentar nos seus domicílios. Métodos: estudo 

transversal com 226 estudantes, de seis a 19 anos que frequentavam escolas 

dos municípios visitados, no período de março a agosto de 2012. Foram 

coletadas informações sobre idade, sexo, estado nutricional, localização da 

escola que estavam matriculados e aplicação da Escala Brasileira de Medida 

de Insegurança Alimentar realizada com as famílias dos alunos entrevistados. 

Foram realizados testes de associação qui-quadrado considerados 

significativos sempre que apresentassem p-valor<0,05. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 

Resultados e discussão: a insegurança alimentar esteve presente em 75,2% 

das famílias quilombolas. Observou-se maior frequência de excesso de peso 

(17,2%) em comparação ao baixo peso (1,3%) entre os estudantes. O excesso 

de peso foi mais frequente entre os alunos matriculados nas escolas da zona 

urbana (28,2%) (p<0,05). Conclusão: a presença de excesso de peso 

concomitante à insegurança alimentar e nutricional permite questionar sobre 

novos hábitos de vida e consumo, e mesmo sobre o perfil da pobreza hoje 

presente no Brasil. A urbanização destas comunidades pode ser um fator de 

influência nesta correlação, razão pela qual, sugerem-se novos estudos para 

aprofundar esta discussão. 

 

Palavra chave: Alimentação Escolar; Grupo com ancestrais do continente 

africano; Estado Nutricional; Segurança Alimentar e Nutricional 



 

ABSTRACT 

 
Introduction: despite the few studies on the profile of health and nutritional 

status of young quilombolas, one realizes that the urban environment can 

influence the eating habits of this population, with consequent occurrence of 

overweight. This situation of nutritional status and dietary pattern in quilombolas 

communities seems to be a nonsense when it shows the concomitant presence 

of food insecurity in their homes. Objective: to characterize the nutritional 

status of students quilombolas and food security in their homes. Methods: A 

cross-sectional study with 226 students from six to 19 years who attended local 

schools visited in the period March-August 2012. Information was collected on 

age, sex, nutritional status, location of the school who were enrolled and 

applying the Brazilian Scale for Measuring Food Insecurity conducted with the 

families of the students interviewed. Tests were conducted chi-square 

association considered significant when p-value presented <0.05. The study 

was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal de Goiás 

Results and discussion: food insecurity was present in 75.2% of families 

quilombolas. There was a higher frequency of overweight (17.2%) compared to 

the low weight (1.3%) among students. Overweight was more common among 

students enrolled in urban schools (28.2%) (p <0,05). Conclusions: The 

presence of overweight concomitant to food and nutrition insecurity allows 

questioning about new lifestyles and consumption, and even on the poverty 

profile now present in Brazil. The urbanization of these communities may be an 

influencing factor in this correlation, which is the reason we suggest new studies 

to further this discussion. 

 

Keyword: School feeding; Group with ancestors from Africa; Nutritional Status; 

Food and nutrition security. 
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1  CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1.1 Aspectos gerais sobre os quilombolas 

 

Historicamente, a denominação quilombo esteve associada a grupos 

sociais afro-descendentes, trazidos para o Brasil durante o período colonial, 

marcados pela resistência à condição de escravo. Por meio das fugas em 

busca de liberdade, constituíram territórios independentes e formas particulares 

de organização social. O quilombo dos Palmares foi o mais importante que 

existiu no Brasil, organizado por volta de 1597 e resistiu por quase 100 anos 

(KENT, 1941; LEITE, 2008; MINC, 2013). 

 Mesmo com a abolição do sistema escravista colonial realizada em 

1888, para alguns quilombolas a organização em quilombos ainda era a única 

forma de viver em liberdade e manter a sobrevivência física e cultural, 

preservando a dignidade. Desde então o quilombo esteve associado à luta 

contra racismo e a favor das políticas de reconhecimento da população afro-

brasileira e à luta política pela garantia de acesso às terras tradicionalmente 

ocupadas (LEITE, 2008; SEPPIR, 2005). 

 Segundo Almeida (2002), o conceito de quilombo deve ser trabalhado 

levando em consideração a sua representação atual e não o que ele foi. O 

termo ‘quilombo’ passa, portanto, por processos contemporâneos de 

construção conceitual. Deixa de ser usado como associação de repressão para 

discursos de resistência, permite-se estar em risco quanto à realidade social e 

de se fazer reconhecer quanto aos aspectos jurídico, político e administrativo. 

O conceito foi atualizado e passa por um processo de ressemantização como 

demanda dos estudos, das políticas de pertencimento ético e da própria 

dinâmica da sociedade. A partir do Decreto nº 4887/2003, o termo faz alusão a 

grupos étnicos raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória 

histórica própria, e, caracterizados por suas relações territoriais específicas 

(ARRUTI, 2008; ABA, 1994; BRASIL, 2003). 
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 Segundo a Associação Brasileira de Antropologia, os remanescentes de 

quilombos representam toda comunidade negra que agrupa descendentes de 

escravos que vivem da cultura de subsistência e com manifestações culturais 

com forte vínculo com o passado (ABA, 1994). O reconhecimento legal destas 

comunidades foi estabelecido a partir da Constituição de 1988, no artigo 68 das 

disposições constitucionais transitórias, que garante aos remanescentes das 

comunidades de quilombos o direito à propriedade de suas terras. Além disso, 

são considerados patrimônio cultural brasileiro por serem detentores de direitos 

culturais históricos, conforme orienta os artigos 215 e 216 da Constituição 

Federal, que tratam da preservação dos valores culturais da população negra 

(BRASIL, 1988).  

 Atualmente são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) 

1.749 comunidades quilombolas, localizadas em quase todo o território 

brasileiro (com exceção dos estados de Roraima e Acre que ainda não 

possuem registros de comunidades remanescentes de quilombos). Desta 

forma, são registradas no país, 1.071 comunidades (61,2%) no Nordeste, 270 

(15,4%) no Sudeste; 165 (9,4%) no Norte, 134 (7,7%) no Sul e 109 (6,2%) no 

Centro-Oeste. Foram emitidos, até 30 de janeiro de 2013, pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 139 títulos para 207 

comunidades, sendo que em Goiás, apenas uma (01) das 23 comunidades 

quilombolas reconhecidas pela FCP encontra-se devidamente titulada (INCRA, 

2013; MINC, 2013). 

 Uma das maiores comunidades quilombolas está localizada no nordeste 

do estado de Goiás, nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina 

de Goiás, cuja área foi oficialmente reconhecida pelo governo estadual, em 

1991, como Sítio Histórico que abriga o Patrimônio Cultural Kalunga. A história 

dos Kalungas data entre meados de 1722 quando a era do ciclo do ouro 

desencadeou no surgimento do estado de Goiás, tendo os africanos um papel 

fundamental para a construção e formação étnica e cultural da região 

(BAIOCCHI, 2006; BRASIL, 1991).  

 A comunidade quilombola Kalunga foi formada por negros que fugiram e 

buscaram isolamento na região da serra da Chapada dos Veadeiros e 

formaram seu território de forma  miscigenada com os indígenas que ali 
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habitavam. Viviam em um relativo isolamento, uma vez que mantinham 

constante contato social entre si, com outros quilombos e com os indígenas, 

porém não poderiam ser visto pelo homem branco, razão pela qual ocupavam 

terras de difícil acesso e isoladas geograficamente onde poderiam viver em 

liberdade e expressar seus costumes africanos (BAIOCCHI, 2006; SILVA, 

2008).  

 Com mais de 240 anos, a comunidade Kalunga representa uma 

importante herança quilombola quanto ao aspecto político-social, econômico e 

cultural destas comunidades tradicionais. Para os moradores do Sítio Histórico, 

Kalunga é lugar sagrado que não pode pertencer a uma só família, é um lugar 

que nunca seca, bom para plantar. Revelam parte da história do Brasil em suas 

particularidades de gestos, fala, estórias contadas pelos mais antigos, festas, 

danças, religiosidade e costumes. Caracterizados por atividades tipicamente 

rurais, possuem um modo tradicional de vida, de dependência da natureza, 

sobrevivendo dos recursos naturais para a alimentação e construção de 

moradias, desprovidos do Cerrado e dos rios que cortam a região (BAIOCCHI, 

2006; BARRETO, 2006; SILVA, 2008).  

  

 

 1.1.2 Saúde e nutrição dos remanescentes de quilombos  

 

 A estreita relação com a terra é uma das características mais marcantes 

nos quilombos, sendo a titulação a segurança do domínio e posse da terra, 

condição fundamental para a garantia da alimentação e sobrevivência. No 

entanto, as comunidades quilombolas enfrentam dificuldades em relação à 

titulação, o que resulta também em entraves quanto ao acesso às políticas 

para essa população (SEPPIR, 2005). 

 A atividade econômica nestas comunidades volta-se basicamente para a 

subsistência, com uma pequena parte dos produtos cultivados comercializada 

por preços muito baixos, o que gera, portanto, pouca renda para as famílias. A 

forma de produção mais frequente é a agricultura (94,0%), seguida da criação 

de animais (56,0%) e da pesca (32,0%) (MDS, 2008; SILVA et al., 2008). Na 

comunidade quilombola Kalunga, tem-se um exemplo dessa pobre 
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comercialização na farinha de mandioca,  um dos poucos produtos excedentes 

com potencial para o mercado nos municípios mais próximos ou na própria 

comunidade. A falta de compradores e a desvalorização dos seus produtos, 

porém, são fatores que desestimulam os agricultores a intensificar sua 

produção (TIBURCIO; VALENTE, 2007). 

 Embora o cultivo seja uma atividade frequente, fatores ambientais como 

tempestades ou secas intensas podem comprometer toda a plantação, o que 

resulta em famílias com dificuldades de acesso ao alimento e interferência 

negativa na saúde da população (SILVA, 2007a).  

Precariedades quanto aos aspectos socioeconômicos, estruturais e de 

saneamento básico também podem trazer impactos importantes na saúde 

desses indivíduos. A Chamada Nutricional Quilombola, realizada em 2006, pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) identificou que 

apenas 29,0% das comunidades possuíam coleta de lixo, 24,0% esgotamento 

sanitário e 56,0% água encanada (MDS, 2008). Outros estudos também 

comprovam a frequente situação de desabastecimento de água e/ou não 

acesso a água tratada, ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo (CABRAL-

MIRANDA; DATTOLI; DIAS-LIMA, 2010; NEIVA, 2009; SILVA et al., 2008; 

SILVA, 2007b).  

Por sua vez, a situação econômica também é um agravante, uma vez 

que 57,5% das famílias quilombolas brasileiras encontram-se inseridas na 

classe E (MDS, 2008). Em Goiás, a renda per capita familiar destas 

comunidades também é muito baixa, em alguns casos, inferior a um quarto do 

salário mínimo, resultando em famílias cuja condição socioeconômica situa-se 

abaixo da linha de pobreza (TIBURCIO; VALENTE, 2007). Tais condições se 

assemelham àquelas vivenciadas por famílias quilombolas baianas (CABRAL-

MIRANDA; DATTOLI; DIAS-LIMA, 2010) e cearenses (SÁ, 2010). 

A falta de posse da terra, ausência de renda monetária, fatores 

ambientais, ausência de tecnologia para produção de alimentos, marginalidade 

e analfabetismo, são fatores que podem comprometer o acesso da população a 

uma alimentação de qualidade e em quantidade suficientes para satisfazer 

suas necessidades, prazeres, hábitos e costumes, que contribuem para um 

precário estado nutricional e de saúde dos indivíduos (SILVA et al., 2008). 
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 Devido à vulnerabilidade das crianças e a qualidade de vida precária, 

são elevadas as taxas de mortalidade infantil em algumas comunidades 

quilombolas (38,6 óbitos por mil nascidos vivos), superando os índices 

estimados para o Brasil (27,1 por mil nascimentos) (GUERRERO et al., 2007). 

A partir de inquérito nacional realizado em 2006 com comunidades 

quilombolas, dentre elas a comunidade Kalunga, identificou-se que são 

prevalentes as mortes infantis entre os quilombolas por causas preveníveis 

(MDS, 2008).  

A ausência de unidades de saúde em grande parte das comunidades, a 

falta de transporte para o deslocamento das pessoas associado à longa 

distância entre os domicílios e o local de atendimento, torna-se ainda mais 

grave e preocupante as condições de saúde da população quilombola. Dessa 

forma, muitas vezes o agente comunitário de saúde é o principal responsável 

pelo acesso à saúde para essas comunidades, no entanto, as mesmas 

dificuldades de deslocamento para as visitas domiciliares são enfrentadas 

(MDS, 2008; NEIVA, 2009; SILVA et al., 2011). 

 O estado nutricional das crianças quilombolas brasileiras menores de 

cinco anos também é preocupante, uma vez que aponta um retardo no 

crescimento de 15,0% das crianças devido à desnutrição crônica segundo o 

parâmetro altura para idade (MDS, 2008). Crianças quilombolas de Alagoas 

apresentaram perfil semelhante, com 11,5% de desnutrição crônica e 7,1% de 

sobrepeso. Tal panorama representa possibilidade de carência nutricional, 

justificada pela presença de anemia nas crianças, comprometendo o seu 

desenvolvimento, estado nutricional e saúde. Apesar da desnutrição, percebe-

se já a presença de doenças crônicas não transmissíveis nas comunidades 

quilombolas (FERREIRA, 2011; SILVA, 2007b). 

 A escolaridade da mãe é fator que contribui para as condições de vida e 

sobrevivência na primeira infância, uma vez que a baixa escolaridade dos pais 

pode influenciar negativamente na aprendizagem dos seus filhos, além dos 

cuidados para com estes. O analfabetismo e a baixa escolaridade são 

frequentes entre as famílias quilombolas, uma vez que em 60 comunidades 

quilombolas, 43,6% das mães de crianças menores de cinco anos tinham até 

quatro anos de escolaridade completos e 47,0% dos chefes de famílias 
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estudaram até o quarto ano do ensino fundamental e 15,8% destes não tinham 

estudo (DAS GUPTA, 1990; MDS, 2008; MOSLEY; CHEN, 1984).   

 Em uma comunidade quilombola de Goiás, 38,9% dos adultos 

entrevistados eram analfabetos e 61,1% possuíam o ensino fundamental 

incompleto. A distância entre as escolas e os domicílios, a ausência de escolas 

de ensino fundamental e/ou médio nas comunidades e a má qualidade do 

ensino são alguns fatores que contribuem para esse panorama da educação 

(NEIVA, 2009). 

 A presença de desnutrição entre os quilombolas parece estar localizada 

entre os menores de cinco anos, ocorrendo uma  mudança no perfil nutricional 

com o avançar da idade. Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008 – 2009, a prevalência de déficit de altura entre as 

crianças de cinco a nove anos foi de 6,8% tendendo a diminuir com a idade, 

chegando a 3,4% entre os adolescentes.  Já a prevalência de excesso de peso 

aumentou ao longo do tempo (IBGE, 2010a).  

 Estudo realizado com quilombolas maiores de 17 anos apontou para 

uma frequência de sobrepeso e obesidade entre as mulheres em 52,0% e 

17,5%, respectivamente, enquanto que 2,7% dos homens eram obesos e 

17,5% tinham sobrepeso. Os entrevistados relataram a facilidade para adquirir 

alimentos industrializados (de consumo recente pela comunidade), como 

açúcar refinado, óleo, refrigerantes, bebidas alcóolicas e massas, devido à 

melhoria de acesso e do transporte às cidades. Dessa forma, os hábitos 

alimentares desses indivíduos se aproximaram da população urbana e de baixa 

renda e pode ser um fator que influencia o excesso de peso (ANGELI, 2008).  

 Esse perfil encontrado é resultante do processo de transição nutricional, 

que apresenta uma tendência de diminuição da desnutrição e aumento da 

obesidade em vários grupos sociais em quase todos os países do mundo 

(POPKIN, 2001).  

Sabe-se que algumas mudanças de hábitos alimentares entre crianças e 

adolescentes podem contribuir para o excesso de peso da população 

(CREVELARO, 2009; IBGE, 2009; ORELLANA et al., 2006; PELEGRINI et al., 

2010; UNGARELLI, 2009). O aumento do consumo de alimentos de alta 

densidade energética, ricos em açúcar e gordura e baixo teor de vitaminas e 
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minerais, associado ao aumento do sedentarismo contribuem para o aumento 

do excesso de peso na população e, consequentemente, o desenvolvimento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (WHO, 2013). 

Estudos com populações urbanas que vivenciam o processo de 

transição nutricional, evidenciam ainda a obesidade como uma provável 

sequela da desnutrição na infância, podendo as crianças desnutridas terem 

uma maior propensão de desenvolvimento de doenças cardiovasculares na 

idade adulta (FLORÊNCIO et al., 2001; FERREIRA, 2006; SAWAYA, 2006; 

SAWAYA; ROBERTS, 2003).  

Apesar dos indícios de desnutrição entre crianças quilombolas, é 

possível identificar a presença de DCNT entre os indivíduos adultos. Estudo 

realizado com 148 pessoas de uma comunidade quilombola da Paraíba 

encontrou 5,8% das mulheres e 3,5% dos homens com hipertensão arterial, a 

partir de informações auto declaradas pelos entrevistados. O autor sugere 

ainda uma possível subnotificação desses dados (SILVA, 2007b). 

Poucos são os estudos acerca do estado nutricional e perfil de saúde de 

crianças a partir de seis anos de idade e adolescentes quilombolas, no entanto, 

sugere-se um perfil preocupante com a alimentação desse grupo, uma vez que 

7,5% da população de 11 anos e mais consomem menos do que três refeições 

por dia e 32,5% das crianças de três a 11 anos fazem, no máximo, três 

refeições por dia (MDS, 2008). 

Por ser frequente nas comunidades a ausência de escolas com o ensino 

médio, muitos jovens são obrigados a sair de suas casas em busca da 

continuação dos estudos, de um trabalho, de melhor renda e qualidade de vida. 

Essa aproximação com o meio urbano e consequentemente com outra cultura, 

associada à suscetibilidade característica dessa fase às influências ambientais, 

podem refletir em mudanças de comportamentos e hábitos alimentares, 

causando consequências negativas para o estado nutricional dessas crianças e 

adolescentes (MIRANDA, 2012; NEIVA, 2009; PARÉ; OLIVEIRA; VELLOSO, 

2007; WHO, 2009).  

 Essa mudança do perfil nutricional nas comunidades quilombolas parece 

ser um contrassenso quando se observam a frequente dificuldade de acesso 

ao alimento e à fome, característicos da situação de insegurança alimentar, 
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vivenciada por essas famílias (MDS, 2008; MONEGO, 2010). Percebe-se, 

portanto, mudanças do paradigma da fome para além dos fatores associados à 

desnutrição, que pode ser uma consequência para o excesso de peso 

(KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011).  

 

 

1.1.3 Segurança Alimentar e Nutricional e (in)segurança alimentar 

em quilombolas 

 

 O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) remete à 

garantia do direito de todos os cidadãos à alimentação de qualidade, de forma 

sustentável, com respeito ao hábito alimentar, diversidade cultural, em seu 

aspecto social e ambiental: 

 

“Acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural 

e que sejam social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis” (BRASIL, 2006, p.1). 

  

 No Brasil, a insegurança alimentar (IA) pode ser identificada quando a 

renda per capita é inferior ao mínimo necessário para o consumo alimentar e 

acesso às demais necessidades básicas (saúde, educação, transporte, 

vestuário, lazer) (KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011; ROCHA, 2000).  

 A avaliação do consumo alimentar por meio do recordatório 24horas, 

frequência alimentar; estimativa do balanço energético (necessidade versus 

gasto energético) e gastos familiares com a compra de alimentos, também são 

indicadores que podem ser utilizados para estimar a segurança alimentar. No 

entanto, alguns são considerados limitados devido à complexidade e exigência 

de habilidade e treinamento dos pesquisadores, além de permitir uma 

avaliação de forma indireta da (in)segurança alimentar (PÉREZ-ESCAMILLA, 

2005; PÉREZ-ESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008). 
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 A prevalência de desnutrição na população também constitui-se de  

indicador utilizado para estimar a insegurança alimentar. Apesar do estado 

nutricional ser um fator importante para avaliar a SAN, ressalta-se que, 

isoladamente, este indicador não permite compreender os aspectos 

psicossociais e a complexidade que envolvem este conceito. Associar ainda a 

insegurança alimentar com o sobrepeso e obesidade parece um paradoxo, no 

entanto, há evidências cada vez mais seguras acerca dessa correlação.  A 

disponibilidade de alimentos com alta densidade calórica por preços acessíveis 

até mesmo àquelas famílias de classe social mais baixa podem ser fatores que 

justificam essa mudança de paradigma (ADAMS; GRUMMER-STRAWN; 

CHAVEZ, 2003; ALAIMO; OLSON; FRONGILLO, 2001; CABALLERO, 2005; 

JYOTI; FRONGILLO; JONES, 2005). 

 Pesquisa qualitativa realizada por Bickel et al. (2000) com o objetivo de 

investigar a SAN, resultou em um questionário capaz de avaliar a segurança 

alimentar em nível familiar/domiciliar. Este instrumento foi validado e adaptado 

para a população brasileira, sendo conhecido como Escala Brasileira de 

Medida de Insegurança Alimentar (EBIA), se tornando um método já utilizado 

em inquéritos nacionais. A EBIA é um instrumento com boa eficácia, pois 

permite medir a percepção de IA e da fome no domicílio em quatro níveis: 

segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar 

moderada e insegurança alimentar grave (PÉREZ-ESCAMILLA et al., 2004; 

SEGALL-CORRÊA et al., 2004; SEGALL-CORRÊA, 2007; SEGALL-CORRÊA; 

MARIN-LEON, 2009).  

   De acordo com os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde (PNDS) do ano de 2006, entre os 12.645 domicílios que responderam a 

EBIA, 62,5% estavam em situação de segurança alimentar, e na região Centro-

Oeste cerca de 23,0% das famílias estavam em insegurança alimentar leve 

(MS, 2009).  

A EBIA também foi utilizada na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD), permitindo que se conhecesse a situação da SAN no Brasil. 

Os resultados apontaram 69,8% das famílias brasileiras em situação de SAN 

no ano de 2009 e 65,6 milhões de pessoas com algum nível de insegurança 

alimentar leve, moderada ou grave (IBGE, 2010b).  
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  A falta de saneamento básico, sub-habitações, baixa escolaridade, 

maior densidade por dormitório, maior número de pessoas na casa, menor 

renda, presença de crianças no domicílio e a raça/cor preta ou parda foram 

características mais presentes nos domicílios em situação de insegurança 

alimentar. Tais determinantes reforçam a vulnerabilidade das famílias 

quilombolas quanto ao risco de IA e fome, uma vez que se trata de 

características comuns nestes grupos (IBGE, 2010b; MDS, 2008; MS, 2009). 

 Estudo realizado com comunidades quilombolas do Tocantins reitera a 

vulnerabilidade desse grupo social, uma vez que identificou 85,1% das famílias 

investigadas em situação de insegurança alimentar, das quais 37,3% IA leve e 

32,9% IA moderada (MONEGO et al., 2010).  

 O propósito de garantir a SAN para as famílias quilombolas está 

contemplado em cinco das nove Diretrizes do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (2012 / 2015) que se traduz em estratégias de ações da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas a garantir 

melhor qualidade de vida para essa população (CAISAN, 2011): 

- Diretriz 1: “promoção do acesso universal à alimentação adequada e 

saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 

Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN)”  

- Diretriz 2: “promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 

descentralizados, de base agroecológica e sustentável de produção, extração, 

processamento e distribuição de alimentos”; 

- Diretriz 3: “instituição de processos permanentes de educação alimentar e 

nutricional, pesquisa e formação nas áreas de Segurança Alimentar e 

Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada”; 

- Diretriz 4: “promoção, universalização e coordenação das ações de SAN 

voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de que 

trata o Decreto nº6.040/2007 e povos indígenas”; 

- Diretriz 6: “promoção do acesso universal à água de qualidade e em 

quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de 

insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar, 

pesca e aquicultura”. 
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Os direitos dos grupos remanescentes de quilombos estão ainda 

contemplados no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cuja 

finalidade é garantir a SAN e o Direito Humano a Alimentação Adequada 

(DHAA) dos estudantes de instituições públicas de ensino. O PNAE tem por 

objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 

saudáveis dos alunos (BRASIL, 2009a). 

 Um marco para o avanço do PNAE foi o reconhecimento, no Artigo 208 

da Constituição Federal de 1988, da alimentação como direito dos alunos da 

rede pública e responsabilidade do Estado, devendo ser garantida por meio de 

programas suplementares em caráter universal (BRASIL, 1988).  

O PNAE teve início na década de 1979 e apenas em 2005 as escolas 

quilombolas foram inseridas no Programa com o recebimento de um valor 

superior em 88% em comparação àquele repassado para os demais alunos do 

ensino fundamental para a oferta da alimentação escolar. Em 2006, houve um 

reajuste para R$0,44 per capita para alunos quilombolas, sendo ainda superior 

ao valor destinado aos demais estudantes (MEC, 2009). 

Com a promulgação da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, grandes 

avanços foram alcançados na oferta da alimentação escolar, com destaque 

para a expansão do atendimento a toda a rede pública de educação básica e 

de jovens adultos, o aumento do recurso financeiro, inserção e incentivo à 

agricultura familiar e melhor definição quanto ao atendimento aos escolares 

quilombolas (BRASIL, 2009a). 

 A Resolução CD/FNDE nº38/2009 preconiza que as escolas de 

educação básica localizadas em áreas de remanescentes de quilombos 

recebam o dobro do valor per capita repassado aos demais estudantes de 

ensino fundamental e médio (36,4% a mais do valor estipulado em 2006), e os 

cardápios devem contemplar por refeição, no mínimo, 30% das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos sendo um diferencial quanto às demais escolas 

que devem atender, no mínimo, 20% da necessidade nutricional dos alunos em 

período parcial (BRASIL, 2009b; 2009c). 

 Independente do público alvo, a alimentação escolar deve respeitar os 

hábitos alimentares pautando-se na diversidade agrícola da região e na 
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alimentação saudável e adequada. A exigência da compra de alimentos da 

agricultura familiar para a alimentação escolar prevista no Artigo 14 da Lei 

11.947/2009 foi uma forma de incentivar a inclusão de alimentos regionais nos 

cardápios escolares, e priorizar os agricultores locais. As comunidades 

quilombolas mais uma vez ganharam destaque na legislação, quando se 

determinou a prioridade para estes grupos de agricultores familiares, na 

compra de alimentos para a alimentação escolar (BRASIL, 2009a). 

 Destaca-se ainda o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) como 

ferramenta de promoção da SAN aos agricultores e qualidade na mesa dos 

estudantes, uma vez que incentiva a produção agrícola por meio da aquisição 

dos gêneros alimentícios desses produtores, seguida da doação às escolas 

(BRASIL, 2008).  

 A inserção destes agricultores nos programas, no entanto, fica limitada à 

posse da terra, grande entrave em se tratando de comunidades quilombolas. 

Também é frequente o desconhecimento por parte destas comunidades, 

acerca desses programas. Entre aqueles que têm conhecimento, as políticas 

públicas de apoio à produção são vistas como um estímulo para plantar com 

um escoamento garantido de seus produtos (CARVALHO, 2010). 

 Mais recentemente, é possível vislumbrar um processo de aumento da 

visibilidade dos quilombolas, seu contexto e dificuldades, estando presente nas 

agendas governamentais, com a inserção da temática nas políticas públicas, 

embora o retrato dessa população remeta a uma situação de esquecimento e 

abandono por parte do Estado. Diante desse contexto duradouro de isolamento 

e invisibilidade quanto às ações de promoção da qualidade de vida, saúde e 

renda em prol das comunidades quilombolas, oficina de trabalho realizada com 

algumas lideranças quilombolas de Goiás, evidenciou alguns aspectos  

necessários de ser estudados: (1) condições de saúde e nutrição dos 

estudantes e demais indivíduos das comunidades; (2) infraestrutura das 

escolas; (3) execução do PNAE quilombola; (4) controle social; (5) agricultura 

familiar; (6) alimentos e alimentação escolar; (7) educação permanente; (8) 

mundo do trabalho e geração de renda (SOUSA et al., 2013). 

 Ao considerar as demandas expostas pelas comunidades quilombolas 

de Goiás e a escassez de estudos que visem (re)conhecer aspectos relativos à 
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saúde e estado nutricional de jovens quilombolas, principalmente na região 

Centro-Oeste, este trabalho busca encontrar caminhos para os seguintes 

questionamentos: 

1- Como está a situação nutricional dos estudantes quilombolas de alguns 

municípios goianos? 

2- Os alimentos estão acessíveis em seus domicílios? 

 

 Espera-se que as repostas a estes questionamentos possam trazer 

alguns subsídios e direcionamentos para que sejam realizadas ações com o 

intuito de melhorar a saúde e qualidade de vida dessa população.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar o estado nutricional de estudantes quilombolas e a 

Segurança Alimentar nos seus domicílios. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as características sociodemográficas de estudantes 

quilombolas; 

 Avaliar o estado nutricional de estudantes quilombolas; 

 Medir a (in)segurança alimentar das famílias dos estudantes 

quilombolas; 

 Avaliar a possível associação entre a (in)segurança alimentar, o 

estado nutricional e as características sociodemográficas dos estudantes 

quilombolas. 
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1.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 A presente pesquisa integra o estudo “Alimentação, saúde e qualidade 

de vida de escolares quilombolas de Goiás”, executado pelo Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de 

Goiás e Região Centro-Oeste (CECANE UFG/Centro-Oeste) e financiado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação 

(FNDE/MEC).  

 O objetivo geral do estudo matriz foi avaliar aspectos relacionados à 

alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de 

instituições públicas em municípios goianos por meio da investigação sobre a 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) quilombola 

em três níveis: (01) gestão municipal e estadual, (02) ambiente escolar e (03) 

famílias dos estudantes quilombolas (CECANE, 2012; SOUSA  et al., 2013). 

 Como principais resultados deste estudo destacam-se: (1) o 

desconhecimento de alguns gestores sobre a execução do PNAE quilombola, o 

que resultou em escolas não cadastradas no Censo Escolar; (2) o não 

recebimento do recurso financeiro em dobro para a alimentação escolar, 

previsto pela Lei 11.947/2009 para estes estudantes; (3) a inexistência de 

responsável técnico pelo Programa, em alguns municípios, e (4) a 

desvalorização dos hábitos alimentares regionais na elaboração dos cardápios 

das escolas e a escassa aquisição de produtos dos agricultores familiares 

locais (CECANE, 2012). 

 Destaca-se que a elaboração da proposta do estudo matriz foi 

construída coletivamente, por meio de oficinas de trabalho realizadas na 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (FANUT/UFG), com 

a participação das lideranças quilombolas. A autora desta dissertação fez parte 

da equipe que o idealizou e participou de todas as suas etapas de 

planejamento e execução. Ressalta-se ainda que o estudo matriz encontra-se 

em execução, na fase de retorno às comunidades quilombolas  (CECANE, 

2012). Os dados apresentados nesta dissertação se referem a algumas 

informações coletadas na primeira fase do estudo matriz.  
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1.3.1 Tipo de estudo 

  

 Trata-se de um estudo transversal. 

 

 

1.3.2 Caracterização do local de estudo 

  

 O estudo foi realizado em 13 municípios goianos. Nestes, estão 

inseridas 12 (52,17%) das 23 comunidades quilombolas reconhecidas pela 

Fundação Cultural Palmares em Goiás (Figura 1) (MINC, 2013), incluídas a 

partir do interesse das lideranças locais em participar da pesquisa. Em uma 

delas foi realizado o estudo piloto, o que significa que os dados do presente 

estudo remetem a 12 municípios e 11 comunidades quilombolas.  

O número de comunidades menor que o de municípios se deve ao fato 

da comunidade Kalunga estar localizada em três municípios (Cavalcante, 

Monte Alegre e Teresina de Goiás) e por existir duas comunidades quilombolas 

(Antônio Borges e Fazenda Santo Antônio da Laguna), na região de Barro Alto 

(Quadro 1). 

Figura 1. Municípios goianos com comunidades quilombolas reconhecidas.    

                Goiás, 2012. 

Legenda:   Municípios visitados          Municípios não visitados              Município piloto 
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Quadro 1. Comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural 
Palmares. Goiás, 2012.  

 
Comunidade Quilombola Município Data de publicação Diário 

Oficial da União 

Jardim Cascata Aparecida de Goiânia 02/03/2007 

Antônio Borges Barro Alto 09/12/2008 

Fazenda Santo Antônio da Laguna 13/12/2006 

Brejão Campos Belos 13/03/2007 

Taquarussu 

Kalunga Cavalcante 19/04/2005 

Mesquita Cidade Ocidental 07/06/2006 

José de Coleto Colinas do Sul 05/05/2009 

Comunidade Quilombola Nossa 
Senhora Aparecida 

Cromínia 07/06/2006 

Tomás Cardoso Goianésia 04/08/2008 

Quilombolas de Minaçu Minaçu 12/05/2006 

Buracão Mineiros 13/12/2006 

Cedro 08/06/2005 

Kalunga Monte Alegre 19/04/2005 

Pelotas 28/07/2006 

Quilombo dos Magalhães Nova Roma 04/06/2004 

Baco Pari Posse 07/06/2006 

Pombal Santa Rita do Novo 
Destino 

25/04/2005 

Forte São João D’Aliança 05/03/2008 

Porto Leucádio São Luiz do Norte 20/01/2006 

Almeida Silvânia 25/05/2005 

Kalunga Teresina de Goiás 19/04/2005 

Vó Rita Trindade 05/05/2009 

João Borges Vieira Uruaçu 19/11/2009 

Inocêncio Pereira de Oliveira Cristalina 24/03/2010 

Fonte: Fundação Cultural Palmares. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br>. 

 

 

1.3.3 Caracterização da população do estudo/amostragem 

 

A população alvo foi constituída por crianças (de seis a nove anos de 

idade, classificados como escolares) e adolescentes (de 10 a 19 anos) (WHO, 

2007) quilombolas identificados inicialmente a partir da estimativa prevista no 

Censo Escolar de 2011 (MEC, 2012).  

No entanto, por meio da realização do estudo piloto, durante o trabalho 

de campo, observou-se a existência de divergências entre a informação do 

censo escolar e os dados preliminares coletados nas escolas no que se refere 

à quantidade de alunos quilombolas nessa faixa etária, o que possibilitou a 

realização de um novo levantamento da população alvo. Para tanto, foram 

visitadas todas as escolas que matriculavam estudantes quilombolas, em todos 



 _______________________________________________________________  
27 

 

os períodos de funcionamento (matutino, vespertino e/ou noturno), nos 

respectivos municípios. Sendo assim, de posse das fichas de matrículas, 

associado ao auxílio das lideranças quilombolas foi realizado o levantamento 

de todos os estudantes quilombolas presentes nas escolas visitadas.  

Foram triados estudantes quilombolas (escolares e adolescentes), dos 

sexos feminino e masculino, matriculados nos ensinos fundamental ou médio, 

tanto da rede de ensino municipal, quanto da estadual. 

A partir de então foram identificadas 91 escolas que matriculavam 

alunos quilombolas, das quais em 12 (13,2%) não se realizou a pesquisa pelos 

seguintes motivos: dificuldade de acesso (n=4, estrada em péssimo estado de 

conservação ou acesso possível apenas por meio de transporte animal), sem 

professor ou outro responsável (n=4), trancada e/ou abandonada (n=2), 

limitação de tempo para realizar a pesquisa (n=2). Dessa forma, a população 

alvo do estudo foi constituída por 2.413 estudantes quilombolas de seis a 19 

anos de idade, das 79 escolas (37 rurais e 42 urbanas) visitadas nos 

municípios goianos (Figura 2). 

A partir da população identificada (2.413 estudantes), selecionou-se uma 

amostra aleatória simples, cujo tamanho foi determinado considerando um erro 

estimado de 6,0%, um nível de confiança de 95,0% e uma proporção desejada 

de 50,0%, uma vez que não se conhecia o percentual de crianças e 

adolescentes quilombolas em risco nutricional. A escolha de tal valor para o 

erro estimado esteve associada à limitação de tempo, recursos econômicos e 

humanos para a realização da presente pesquisa. Dessa forma, obteve-se uma 

amostra inicial de 175 estudantes. Acrescidos 30,0% de possíveis perdas 

(PEREIRA, 2005) e considerando a recusa de uma (01) criança, a amostra final 

do estudo foi composta por 226 estudantes quilombolas (Figura 2).  
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Figura 2. Processo de definição da amostra dos estudantes quilombolas. 

Goiás, 2012. 

 

Para a distribuição da amostra nos municípios foi considerada a 

proporção do total de estudantes quilombolas identificados em cada município 

em relação ao total de alunos quilombolas contabilizados (2.413). Dessa forma, 

a quantidade de alunos entrevistados em cada município foi identificada a partir 

da respectiva proporção obtida e multiplicada pelo total da amostra (226). 

Foram utilizados pesos para ajustes da amostra e análise estatística com vistas 

a garantir a correta representatividade da população quilombola de cada 

município, calculados conforme metodologia sugerida por Raj (1968), em que 

considera um sistema de constante com a finalidade de corrigir problemas 

amostrais de sub e/ou sobre notificação de dados (Tabela 1).  

 

 

 

n= 32 escolas / 1.601 estudantes quilombolas (Censo Escolar 2011) 

n = 91 escolas com estudantes quilombolas 

Perda de 12 (13,2%) escolas 

n= 79 escolas / 2413 estudantes quilombolas 

Amostra 

175 estudantes quilombolas + 30% 

226 estudantes quilombolas (amostra final) 

1 recusa 

Estudo piloto 
Lideranças quilombolas 
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Tabela 1. População de estudantes quilombolas e grupo amostral segundo     

municípios da amostra. Goiás, 2012. 

Município 
Estudantes quilombolas  Amostra estudantes quilombolas 
Urbano Rural Total  Urbano Rural Total 

Barro Alto 101 24 125  13 01 12 
Cavalcante 281 524 805  26 49 75 
Cidade Ocidental 28 125 153  05 08 15 
Cromínia 195 00 195  20 00 18 
Minaçu 183 23 206  16 01 19 
Monte Alegre 85 279 364  08 27 34 
Mineiros 61 00 61  05 00 05 
Nova Roma 14 03 17  02 01 02 
Posse 11 59 70  03 07 07 
Silvânia 00 28 28  00 03 03 
Teresina de Goiás 166 137 303  10 10 28 
Uruaçu 86 00 86  11 00 08 
Total 1211 1202 2413  119 107 226 

 

  

1.3.4 Instrumentos para coleta dos dados 

 

Para o presente estudo, utilizou-se parte do questionário direcionado aos 

estudantes (Questionário 2, Bloco II), com informações referentes ao nome, 

sexo, idade, avaliação antropométrica e o nome dos pais ou responsáveis; e 

um questionário direcionado aos pais ou responsáveis dos estudantes 

quilombolas (Questionário 3, Bloco II), referente à EBIA (Apêndice 1). As 

entrevistas com as crianças e adolescentes foram realizadas na própria escola, 

já com os pais e/ou responsáveis, nos seus respectivos domicílios.  

Elaborou-se um Manual do Entrevistador (Apêndice 2) com informações 

sobre a pesquisa (objetivos, metodologia), procedimentos técnicos e éticos 

para a coleta dos dados, como material de apoio aos entrevistadores e para 

treinamento da equipe.  

  

 

1.3.5 Treinamento da equipe de pesquisa  

 

 A equipe técnica da pesquisa foi composta por duas professoras da 

Faculdade de Nutrição da UFG, coordenadoras do projeto; quatro 

nutricionistas, sendo duas entrevistadoras e duas supervisoras; quatro 
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acadêmicos de Nutrição, que exerceram a função de auxiliares de pesquisa; e 

15 lideranças quilombolas, duas inseridas na equipe interna do trabalho 

auxiliando na construção da logística da pesquisa, e as demais (uma em cada 

comunidade) acompanharam toda a etapa de coleta de dados nas suas 

respectivas comunidades.  

 Com o objetivo de padronizar os procedimentos de obtenção das 

informações, toda equipe do estudo que participou da coleta de dados foi 

capacitada, considerando-se as seguintes etapas:  

(1) formação teórica: quando os entrevistadores se apropriaram da temática 

‘quilombola’, ‘povos e comunidades tradicionais’, ‘alimentação escolar’ e ‘SAN’, 

além da participação em oficinas de formação em pesquisa;  

(2) capacitação para coleta de dados: com vistas a esclarecer acerca dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa, postura do pesquisador, 

importância e responsabilidade que o mesmo exerce para a qualidade dos 

dados obtidos, apresentação do questionário e manual do entrevistador 

(Apêndices 1 e 2);  

(3) padronização em antropometria: realizada por meio de abordagem teórica e 

prática das técnicas de aferição do peso e estatura, conforme preconizado por 

Habicht (1974). Dessa forma, os resultados das medidas realizadas pelas 

antropometristas foram analisados pelo cálculo do erro técnico de medição, 

que permite verificar o seu grau de precisão ao executar e repetir as medidas 

antropométricas (intra-avaliador) e ao comparar suas medidas com outros 

antropometristas (inter-avaliador) (Apêndice 3). 

 

 

1.3.6 Estudo piloto 

 

A etapa final de preparação da equipe e de avaliação dos instrumentos 

de coleta de dados ocorreu por meio da realização do estudo piloto, no 

município de Aparecida de Goiânia, junto à Comunidade Quilombola Jardim 

Cascata. No momento, estiveram presentes todos os membros da equipe e os 

entrevistadores aplicaram os questionários acompanhados do coordenador ou 

supervisor da pesquisa. Reforçou-se a importância da inserção da liderança 
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quilombola na equipe durante a coleta de dados, pela maior agilidade, 

facilidade de acesso e eficiência no trabalho realizado.  

 

 

1.3.7 Coleta dos dados 

 

O trabalho de campo foi realizado no período de março a agosto de 

2012. Foram encaminhados ofícios às Secretarias de Educação do estado e 

dos municípios inseridos no estudo, com esclarecimentos sobre a pesquisa. 

Todos os gestores dos respectivos municípios e estado emitiram um termo de 

consentimento favorável à realização do estudo.  

Os estudantes foram abordados na própria escola. Iniciava-se a 

entrevista com o esclarecimento acerca da pesquisa e, para aqueles com mais 

de 18 anos que concordassem em participar do estudo, lia-se o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e coletava-se a assinatura em duas 

vias, sendo uma do pesquisador e outra do participante. No caso das crianças 

e adolescentes menores de 18 anos, o TCLE era lido e assinado pelo diretor 

e/ou coordenador pedagógico da escola, como responsável pelo aluno.   

Após a realização da entrevista com os estudantes, visitavam-se seus 

respectivos domicílios e apresentava-se a pesquisa aos seus pais e/ou 

responsáveis. Após consentimento da participação de pais e filhos, eram 

assinadas duas vias do TCLE para menores de 18 anos [referente à 

participação do(a) filho(a)], e duas vias para àqueles maiores de 18 anos 

(referente a participação de um dos pais). Foram excluídos da pesquisa 

aqueles alunos que não tiveram o TCLE assinado por seus pais, sendo a 

assinatura do diretor ou coordenador pedagógico uma autorização preliminar, 

portanto, não definitiva quanto à participação do estudante.  

 

 

1.3.8 Controle de qualidade 

 

 Realizou-se o controle de qualidade por meio do treinamento teórico-

prático dos entrevistadores. Para a avaliação antropométrica, repetiu-se a 
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medida da estatura por, no mínimo, duas vezes em cada estudante; quando 

houvesse uma diferença maior do que 1,0 cm entre estas aferições, uma 

terceira avaliação era realizada e o valor que mais se aproximava da primeira 

medida era utilizado. O peso era confirmado quando não houvesse variação 

após duas medidas consecutivas.  

 

 

1.3.9 Variáveis e protocolo do estudo 

 

 Foram coletadas variáveis sociodemográficas, antropométricas e de 

(in)segurança alimentar (Apêndice 1), assim definidas: 

 

 Sociodemográficas 

  

 Considerou-se sexo; idade, em anos completos, posteriormente 

classificados como escolares (seis a nove anos de idade) e adolescentes (10 a 

19 anos de idade). Também foi registrada a localização da escola em que 

estavam matriculados (urbana/rural) os estudantes (Questionário 2, Bloco II). 

 

 Antropométricas 

  

 A antropometria permite mensurar quantitativamente as variações 

dimensionais do corpo humano e é um método muito utilizado para a avaliação 

do estado nutricional de indivíduos ou coletividades, por ser simples, não 

invasivo, barato, de boa aceitação por parte da população, universalmente 

aplicável e por possuir técnicas de mensuração já padronizadas. A 

antropometria é, portanto, importante para determinar alterações nutricionais 

nos diversos grupos etários (STECKEL, 2008; WHO, 1995). 

 A avaliação antropométrica dos estudantes quilombolas foi realizada a 

partir das medidas de peso (kg) e estatura (m). A tomada de peso foi realizada 

em balança digital solar com capacidade de 150kg, precisão 0,1kg da marca 

Tanita. Os estudantes permaneceram descalços, usando roupas leves e sem 

nenhum acessório que poderia interferir no peso, eram centralizados na 
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plataforma da balança, com os pés paralelos, os braços estendidos ao longo do 

corpo, cabeça ereta e olhando para frente. A estatura foi obtida com 

estadiômetro compacto da marca Seca com medição de 0 a 210cm, precisão 

0,1cm. Durante a aferição da estatura, os alunos permaneceram descalços; 

sem adornos que poderiam interferir na altura; em posição ereta; cabeça 

voltada para frente; pés paralelos; calcanhares, nádegas, ombros e cabeças 

encostados à parede onde foi fixado o aparelho; braços estendidos ao longo do 

corpo e sem dobrar os joelhos (WHO, 1995).  

 A classificação do estado nutricional das crianças e adolescentes foi 

baseada nos critérios de Escore-z, para os parâmetros estatura para idade e 

Índice de Massa Corporal (IMC) para idade, uma vez que as curvas de 

crescimento propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007 

são consideradas as mais adequadas para avaliação de crianças (seis a nove 

anos de idade) e adolescentes (10 a 19 anos de idade) (ONIS et al., 2007; 

WHO, 2007) (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Valores de referência para classificação do estado nutricional de 
crianças de cinco a nove anos e adolescentes de 10 a 19 anos de 
idade, a partir dos parâmetros estatura/idade e IMC/idade 
estipulados pela Organização Mundial de Saúde, 2007. 

 
Parâmetros Valores críticos Diagnóstico nutricional 

Estatura para idade < Escore-z -3 Muito baixa estatura para a idade 

≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2 Baixa estatura para a idade 

≥ Escore-z -2 Estatura adequada para a idade 

IMC para a idade < Escore-z - 3 Magreza acentuada 

≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2  Magreza 

≥ Escore-z -2 e ≤ Escore-z +1 Eutrofia 

≥ Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2 Sobrepeso 

≥ Escore-z +2 e ≤ Escore-z +3 Obesidade 

> Escore-z +3 Obesidade grave 

Fonte: WHO, 2007. 

 
 

Estatura por idade 

 

 A estatura é uma medida que expressa o processo de crescimento linear 

do corpo humano e obedece a uma sequência cronológica em função das 

fases de crescimento e desenvolvimento, devendo, portanto, ser relacionada 
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com outras variáveis como a idade, sexo e peso (STECKEL, 2008; 

VASCONCELOS, 2007).  

 O índice estatura por idade permite avaliar o crescimento longitudinal do 

corpo humano até o término do crescimento estatural. Deficiências qualitativas 

e/ou quantitativas de consumo alimentar por períodos prolongados podem 

ocasionar o comprometimento no crescimento linear e refletir em déficits de 

estatura por idade, caracterizando deficiências nutricionais crônicas 

(STECKEL, 2008; VASCONCELOS, 2007). 

 

IMC por idade 

 

 Indicador de estado nutricional, mensurado a partir do peso e estatura 

[peso (kg) x estatura (m)²]. Sofre influência da idade e sexo apresentando 

variações ao longo do processo de crescimento, e pode ser usado em todas as 

fases do ciclo da vida, com exceção para as crianças menores de dois anos de 

idade (VASCONCELOS, 2007). 

  

 (In)segurança alimentar 
  

 A segurança/insegurança alimentar (SA/IA) nos domicílios dos estudantes 

quilombolas foi medida por meio de entrevistas realizadas com os 

pais/responsáveis dos estudantes, entrevistados na etapa anterior. Utilizou-se a 

Escala Brasileira de Medida de Insegurança Alimentar (EBIA), por se tratar de 

instrumento validado, de baixo custo e de fácil aplicação para identificação de 

famílias sob risco de IA (SEGALL-CORRÊA et al., 2004).  

 Embora seja um instrumento de alta confiabilidade, a EBIA apresenta 

limitações por se tratar de medida subjetiva de SA/IA, e por não identificar a 

dimensão da segurança dos alimentos (contaminação microbiológica, física ou 

química). Vale ressaltar que nenhum indicador de forma isolada é suficiente 

para abarcar as múltiplas dimensões que contemplam o conceito de SAN, 

sendo importante, portanto, o constante aprimoramento da escola e adaptação 

para as populações específicas (PANELLI-MARTINS; SANTOS; ASSIS, 2008; 

SAMPAIO et al., 2006; SEGALL-CORRÊA, 2007; PÉREZ-ESCAMILLA, 2005).  
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 A utilização da EBIA  neste estudo considerou  sua utilização anterior  no 

inquérito nacional quilombola realizado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), em 2006. No entanto, destaca-se a sua 

limitação quanto à compreensão, por povos tradicionais, dos conceitos contidos 

no instrumento, o que pode influenciar negativamente os resultados do estudo 

(FAVARO et al., 2007; MDS, 2008; SEGALL-CORRÊA, 2007; YUYAMA et al., 

2007; YUYAMA et al., 2008).  

 A escala dispõe de 15 perguntas centrais fechadas, com referência dos 

últimos três meses, com resposta do tipo [sim], [não] ou [não sabe]. Cada 

resposta afirmativa representa um ponto e a somatória dos pontos avalia a 

segurança e insegurança alimentar na família em diferentes níveis de 

intensidade (Quadro 3) (SEGALL-CORRÊA et al., 2004). 

 
Quadro 3. Critérios de pontuação para classificação da Segurança e 

Insegurança Alimentar segundo a EBIA, 2004.  
 

 
Classificação 

Pontuação 

Famílias com 
menores de 18 anos 

Famílias sem menores 
de 18 anos 

Segurança Alimentar 0 0 

Insegurança Alimentar Leve 1 a 5 1 a 3 

Insegurança Alimentar Moderada 6 a 10 4 a 6 

Insegurança Alimentar Grave 11 a 15 7 a 8 

Fonte: Segall-Corrêa et al., 2004. 

  

 Considera-se insegurança alimentar leve a condição em que as famílias 

convivem com a preocupação com a falta do alimento em um futuro próximo 

e/ou possuem uma alimentação cuja qualidade é ruim; a IA moderada, quando 

a família vivencia a redução quantitativa pela dificuldade de acesso ao alimento 

e a IA grave aquela caracterizada pela sensação de fome vivenciada de forma 

coletiva por adultos e crianças de uma mesma família (SEGALL-CORRÊA et 

al., 2004). 
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1.3.10 Análise estatística dos dados 

 

 O processo de análise de dados iniciou-se com a construção de um 

banco de dados no programa Microsoft Excel 2010® em dupla digitação, 

seguida do “validate” para conferência entre os bancos realizada no Stata 

versão 12.0® (GOULD, 1985). A seguir realizou-se uma análise descritiva dos 

resultados no Stata versão 12.0® (GOULD, 1985). Avaliou-se o estado 

nutricional a partir dos indicadores antropométricos de estatura (cm) e peso 

(kg), utilizando-se o programa WHO Anthro Plus versão 1.0.4® (WHO, 2011).  

A associação entre cada uma das variáveis com o indicador de 

segurança alimentar dos alunos quilombolas foi avaliada por meio do teste de 

associação qui-quadrado. Considerou-se o nível de significância de α < 5,0% 

(p-valor < 0,05).  

 

 

1.3.11 Aspectos éticos 

 

O estudo Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares 

quilombolas de Goiás, no qual se insere a presente pesquisa, foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG sob o Protocolo nº263/2011 (Anexos 1 e 

2). 
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RESUMO 

 

Introdução: estudos evidenciam um aumento da prevalência de excesso de peso na 

população brasileira nas ultimas décadas. As comunidades quilombolas têm sido 

frequentemente vinculadas à pobreza e insegurança alimentar, com registros de baixo 

peso em crianças pequenas. Objetivo: caracterizar o estado nutricional de estudantes 

quilombolas e a segurança alimentar nos seus domicílios. Métodos: estudo 

transversal com estudantes de seis a 19 anos de 11 comunidades quilombolas de 

Goiás, categorizados quanto à idade, sexo, estado nutricional e localização da escola 

que estavam matriculados. Por meio da  Escala Brasileira de Medida de Insegurança 

Alimentar foi estudada a (in)segurança alimentar das famílias dos respectivos alunos. 

Realizaram-se análises descritivas e de associação utilizando-se o qui-quadrado com 

significância estatística quando p-valor < 0,05. Resultados: Em amostra de 226 

estudantes, observou-se maior frequência de excesso de peso (17,2%) em 

comparação a desnutrição (1,3%), com maior ocorrência entre os alunos matriculados 

nas escolas da zona urbana (28,2%) (p<0,05). A insegurança alimentar esteve 

presente em 75,2% das famílias quilombolas, sendo a insegurança alimentar leve a 

mais frequente. Conclusão: A aparente contradição da ocorrência simultânea de 

excesso de peso e insegurança alimentar aponta para a necessidade de que sejam 

revistos os instrumentos de estudo, bem como a rede de causalidade que identifica a 

pobreza e o excesso de peso. A aproximação com o meio urbano pode ser fator de 

influência na situação nutricional desta população.  

 

Termos de indexação: Alimentação Escolar; Grupo com ancestrais do continente 

africano; Estado Nutricional; Segurança Alimentar e Nutricional. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Studies show an increased prevalence of overweight in Brazilian 

population in recent decades. The quilombolas communities have often been linked to 

poverty and food insecurity, with records of low weight in young children. Objective: To 

characterize the nutritional status of students quilombolas and food security in their 

homes. Methods: A cross-sectional study with students from six to 19 years in 11 

quilombolas communities of Goiás, categorized according to age, sex, nutritional status 

and location of the school they were enrolled. Through the Brazilian Scale for 

Measuring Food Insecurity was studied food (in)security of the families of their 

students. Analyzes were descriptive and association using the chi-square test with 

statistical significance at p-value <0.05. Results: In a sample of 226 students, there 

was a higher frequency of overweight (17.2%) compared malnutrition (1.3%), with 

higher prevalence among students enrolled in urban schools (28.2 %%) (p <0.05). 

Food insecurity was present in 75.2% of families quilombolas, and food insecurity lead 

to more frequent. Conclusion: The apparent contradiction of simultaneous occurrence 

of overweight and food insecurity points to the need to be reviewed the survey 

instruments, as well as the causal network that identifies poverty and overweight. The 

approach to the urban environment may be a factor influencing the nutritional status of 

this population. 

 

Index terms: School feeding; Group with ancestors from Africa; Nutritional Status; 

Food and nutrition security. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os remanescentes de quilombos são considerados grupos étnicos raciais, 

segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria¹. A estreita relação 

com a terra é uma das características mais marcantes nos quilombos, tendo a 

agricultura como principal atividade econômica, voltada basicamente para a 

subsistência, com pequena parte dos produtos cultivados comercializada por preços 

muito baixos, o que gera, portanto, pouca renda para as famílias2,3. 

 Estudos realizados em comunidades quilombolas apontam situação precária de 

saneamento básico, caracterizadas pelo frequente desabastecimento de água, falta de 

coleta de lixo e de esgotamento sanitário. Soma-se a essa situação de vulnerabilidade 

a baixa escolaridade e analfabetismo, além da dificuldade de acesso aos serviços 

básicos de saúde, o que resulta no comprometimento da saúde dos quilombolas, 

marcado por carências nutricionais, desnutrição e ainda pelas doenças crônicas não 

transmissíveis2-5. 

Apesar da ocorrência de desnutrição entre crianças quilombolas menores de 

cinco anos²,6, o excesso de peso também tem-se mostrado presente. Estudo realizado 

com indivíduos quilombolas maiores de 17 anos teve como resultado uma frequência 

de sobrepeso e obesidade em 52,0% e 17,5%, respectivamente, entre as mulheres, 

enquanto que 17,5% dos homens tinham sobrepeso e 2,7% eram obesos7.  

A aproximação das comunidades quilombolas com o meio urbano e, 

consequentemente, as mudanças do hábito alimentar devido ao consumo de 

alimentos industrializados e de alto valor energético, podem ser fatores que justificam 

essa alteração do perfil nutricional7-9. A urbanização é frequente entre os jovens 

quilombolas devido à ausência de escolas com o ensino médio nas comunidades, que 

faz com que estes busquem a cidade para continuar os estudos, ao mesmo tempo que 

se inserem no mercado de trabalho e afastam-se de seu núcleo cultural e social10-12.  

Poucos são os estudos acerca do estado nutricional e perfil de saúde de 

crianças acima de cinco anos de idade e adolescentes quilombolas. Sugere-se um 

perfil preocupante com a alimentação desse grupo, uma vez que 7,5% da população 

de 11 anos e mais consomem menos do que três refeições por dia, e 32,5% das 

crianças de três a 11 anos fazem no máximo três refeições por dia². 

Parece plausível supor que tem ocorrido uma mudança na rede de causalidade 

do estado nutricional nas comunidades quilombolas, quando se observa uma 

frequente dificuldade de acesso ao alimento e  a fome dela decorrente, caracterizando 

uma situação de insegurança alimentar, vivenciada por essas famílias²,13. A 
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disponibilidade de alimentos de alta densidade calórica a preços acessíveis, pode ser 

fator que justifica essa mudança de paradigma14-16. 

 Considerando a necessidade de aprofundar a discussão sobre a (in)segurança 

alimentar e suas relações com o quadro epidemiológico relativo ao estado nutricional, 

este estudo teve como objetivo caracterizar o estado nutricional de estudantes 

quilombolas e a (in)segurança alimentar nos seus domicílios.  

 

MÉTODOS 

 

 Estudo transversal, realizado de março a agosto de 2012, em 12 municípios 

goianos que abrigam comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural 

Palmares17, selecionados a partir do interesse das respectivas lideranças locais em 

participar da pesquisa.  

A população alvo do presente estudo foi estimada a partir do censo escolar 

201118, constituindo-se de crianças (seis a nove anos de idade) e adolescentes (10 a 

19 anos) quilombolas, ambos os sexos, matriculados no ensino fundamental ou médio 

de instituições públicas das redes municipal e estadual. Por ocorrerem divergências 

quanto ao universo de estudo, foram feitas visitas  em todas as escolas que 

matriculavam estudantes quilombolas, em todos os turnos, por meio da consulta a 

ficha de matricula, com auxilio de uma liderança quilombola local. 

 Foram identificadas 91 escolas que matriculavam estudantes quilombolas, das 

quais em 12 (13,2%) não se realizou a pesquisa devido à dificuldade de acesso (n=4), 

ausência de professor ou outro responsável (n=4), trancada e/ou abandonada (n=2), 

limitação de tempo para realizar a pesquisa (n=2). Dessa forma, a população do 

estudo constituiu-se por 2.413 estudantes quilombolas das 79 escolas visitadas.   

 A amostra aleatória simples considerou um erro estimado de 6,0%, um nível de 

confiança de 95,0% e uma proporção desejada de 50%, uma vez que não ha relato na 

literatura sobre o percentual de crianças e adolescentes quilombolas em risco 

nutricional. A amostra foi definida em 175 estudantes acrescida de  30% de perdas 

previstas19, sendo composta de  226 estudantes quilombolas após excluída uma 

recusa. A amostra foi calculada utilizando pesos amostrais para manter a 

proporcionalidade com os alunos quilombolas identificados em cada município20. 

 A equipe de campo foi composta por nutricionistas devidamente capacitados 

que coletaram variáveis sociodemográficas (idade, sexo e localização da escola – rural 

ou urbana), antropométricas (peso e estatura) e a segurança alimentar / insegurança 

alimentar (SA / IA) das famílias desses alunos.  



 _______________________________________________________________  
50 

 

 A avaliação antropométrica foi realizada a partir da coleta de peso (kg) e altura 

(cm), segundo padrões técnicos estabelecidos pela World Health Organization 

(WHO)21 em balança digital solar com capacidade de 150kg, precisão 0,1kg da marca 

Tanita e estadiômetro compacto da marca Seca com medição de 0 a 210cm, precisão 

0,1cm. A classificação do estado nutricional foi realizada com base nos critérios 

estabelecidos pela WHO, de acordo com o Escore-z, para os parâmetros estatura para 

idade e Índice de Massa Corporal (IMC) para idade22.  

 Para avaliar a SA / IA nas famílias utilizou-se a Escala Brasileira de Medida de 

Insegurança Alimentar (EBIA), que permite classificar a família em diferentes níveis de 

intensidade: (01) IA leve – situação de má qualidade da alimentação, juntamente com 

a preocupação de que possa faltar alimento no futuro próximo; (02) IA moderada – 

restrição quantitativa da alimentação da família; (03) IA grave – deficiência quantitativa 

e mesmo fome entre adultos e/ou crianças da família23. Apesar da limitação deste 

instrumento em populações tradicionais, não se propôs modificações no mesmo, por 

se tratar de uma escala validada e já utilizada em inquéritos nacionais quilombolas, 

dentre outras pesquisas2,23-25. 

Realizou-se análise estatística dos resultados no Stata versão 12.0® e o perfil 

nutricional foi avaliado utilizando-se o programa WHO AnthroPlus versão1.0.4®. 

Avaliou-se a associação entre as variáveis com o indicador de segurança alimentar 

dos alunos quilombolas utilizando-se o teste de associação qui-quadrado 

considerando um nível de significância de α < 5,0% (p-valor < 0,05). 

 O estudo “Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de 

Goiás”, no qual se insere o presente trabalho, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás sob o Protocolo nº263/2011.  

 
RESULTADOS 

 

 Dos 226 estudantes avaliados, 51,8% (n=117) eram do sexo feminino, com 

média de idade de 10,5 anos (±3,3) e a maioria (52,2%; n=118) estava matriculada 

nas escolas situadas na zona urbana. Apenas os adolescentes (n=3) foram 

classificados com déficit estatural e 1,3% (n=3) dos estudantes estavam com magreza, 

sendo mais presente entre as crianças (66,7%; n=2) em comparação aos 

adolescentes (33,3%; n=1). Ressalta-se a ocorrência de excesso de peso (sobrepeso 

e obesidade) em 17,2% (n=39) dos entrevistados. Informações referentes ao perfil dos 

estudantes quilombolas pesquisados são apresentados na Tabela 1.   

 

TABELA 1 
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As curvas de distribuição dos índices estatura/idade e IMC/idade, 

respectivamente, segundo faixa etária, em comparação às curvas de referência da 

WHO são apresentadas na Figura 1. O deslocamento à direita da curva das crianças 

quilombolas demonstra um desenvolvimento estatural adequado para a maioria, já o 

pequeno desvio à esquerda representa o déficit estatural evidenciado entre alguns 

adolescentes. Em relação ao IMC para idade, o deslocamento da curva evidencia o 

sobrepeso e obesidade entre as crianças e adolescentes quilombolas, apesar da 

eutrofia ser predominante.  

 

FIGURA 1 

 

 Foram entrevistadas 214 famílias dos alunos avaliados a fim de obter 

informações sobre o acesso ao alimento em nível domiciliar, classificado em 

segurança/insegurança alimentar. Este número inferior a amostra de alunos se deve 

ao fato de alguns estudantes residirem em um mesmo domicílio. A situação de 

insegurança alimentar esteve presente em 75,2% (n=160) das famílias quilombolas, 

sendo mais frequentes a insegurança alimentar leve (45,1%) e moderada (21,6%) 

(Tabela 2).  

 

TABELA 2 

 

 Observou-se valores aproximados de insegurança alimentar entre os sexos 

feminino (74,4%) e masculino (76,1%), crianças (73,1%) e adolescentes (77,0%) e 

entre aqueles alunos matriculados nas escolas da zona rural (78,7%) em comparação 

àqueles da zona urbana (72,0%). Não houve associação estatística (p>0,05) entre 

essas variáveis sociodemográficas e a insegurança alimentar (Tabela 3).  

 

TABELA 3 

 

 Evidenciou-se que a maioria das crianças e adolescentes com excesso de 

peso pertencia às famílias em situação de segurança alimentar (19,6%); o excesso de 

peso esteve mais frequente entre as meninas (19,7%) em comparação aos meninos 

(14,7%); porém sem associação estatisticamente significante (p>0,05). Observou-se 

associação estatisticamente significante (p<0,05) entre a localização das escolas e o 

estado nutricional dos alunos, em que 28,2% dos jovens matriculados nas escolas 

urbanas apresentaram excesso de peso (Tabela 4). 
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TABELA 4 

 

DISCUSSÃO 

 

 Os resultados apontaram para uma maior frequência de sobrepeso e 

obesidade em comparação ao baixo peso e/ou déficit estatural entre as crianças e 

adolescentes quilombolas e uma elevada frequência de insegurança alimentar em 

seus domicílios. 

 O reduzido número de estudos sobre o perfil nutricional de quilombolas entre 

seis e 19 anos de idade é um fator limitante para a discussão dos dados obtidos, fato 

que justifica a comparação com outros grupos populacionais cuja trajetória sócio-

cultural se aproxime do universo amostral estudado. 

 O aumento de peso entre as populações tradicionais já foi observado  na  

população Xavante, no Mato Grosso, onde ocorreu uma prevalência de 27,5% de 

sobrepeso entre os adolescentes26, e no Alto Xingu onde os adolescentes tiveram 

valores de IMC maiores que a média da população nacional, sugestivo também de alta 

frequência de sobrepeso27. Estudantes de instituições públicas de Juiz de Fora (MG), 

com idade média de 10,8 anos, também apresentaram perfil semelhante aos jovens 

quilombolas do presente estudo, uma vez que 7,5% e 10,4% das mulheres estavam 

com sobrepeso e obesidade, respectivamente, e 13,5% dos homens com sobrepeso e 

7,6% com obesidade28. 

 Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008/2009) apontam que o 

excesso de peso de crianças brasileiras com idade de cinco a nove anos atingiu mais 

de 30,0% e cerca de 20% entre os adolescentes29. A Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE) apontou para o excesso de peso em 23% dos estudantes de 11 a 19 

anos de instituições de ensino públicas e privadas das capitais brasileiras30. 

  Observou-se uma associação estatisticamente significante entre o estado 

nutricional e a localização da escola, uma vez que a maioria dos estudantes com 

excesso de peso estava matriculada em escolas localizadas na área urbana. Estudo 

realizado com adolescentes de 10 a 17 anos matriculados em escolas públicas 

mostrou que aqueles estudantes que residem na área urbana apresentam 75% mais 

chances de ter excesso de peso do que aqueles da área rural31. Embora não tenha 

sido avaliado o local da residência dos alunos quilombolas, o fato de estudarem na 

zona urbana, pode facilitar o acesso à alimentos industrializados, pouco frequentes na 

zona rural, fator que pode contribuir para o aumento do peso.  



 _______________________________________________________________  
53 

 

 Há evidências de uma transição nutricional nas comunidades quilombolas do 

Vale do Ribeira (São Paulo), com provável influência da aproximação com o meio 

urbano. Nesse estudo foi observado que adultos pertencentes às comunidades 

situadas mais próximas da rodovia e aqueles menos envolvidos com a agricultura de 

subsistência tinham parâmetros antropométricos indicativos de excesso de peso, 

diferente daqueles moradores mais distantes da rodovia e que tinham agricultura de 

subsistência8. 

 Percebe-se que a aproximação com o meio urbano pode ser um fator de 

influencia negativas no hábito alimentar nas comunidades quilombolas, o que pode 

justificar o aumento do excesso de peso encontrado nessa população. Um exemplo 

dessa alteração do padrão alimentar são os  Kalunga, que relataram preferência por 

alimentos produzidos na própria comunidade por serem mais saborosos e saudáveis e 

mencionaram de forma negativa a inserção do comércio no lugar do cultivo, alegando 

que alguns alimentos antes produzidos na comunidade estão sendo adquiridos nos 

mercados da cidade próxima à comunidade, provocando mudanças nos hábitos 

alimentares locais9.  

 Agricultores ecológicos do Paraná também mencionaram a compra de 

alimentos como um fator negativo para a saúde, mesmo reconhecendo ser importante,  

uma vez que a produção não é suficiente para atender todas as suas necessidades 

nutricionais. Observou-se ainda o desejo de alguns agricultores em adquirir produtos 

industrializados mesmo conscientes dos seus prejuízos, a exemplo de doces, 

temperos prontos, refrigerantes e outros34.  

 Apesar da frequência de excesso de peso encontrada, também foi elevado o 

número de famílias em situação de insegurança alimentar. Esse resultado reafirma as 

evidências de alguns estudos acerca da quebra do paradigma da IA como sinônimo da 

desnutrição, trazendo um novo conceito da fome aliado ao excesso de peso14-16. Não 

houve, porém, no presente estudo, associação estatisticamente significante entre o 

estado nutricional dos indivíduos e a IA da família quilombolas. 

 A presença de IA identificada reforça a situação de vulnerabilidade a qual 

sobrevivem as famílias quilombolas²-5 e corrobora com trabalho realizado em 

comunidades quilombolas do Tocantins, quando se identificou IA em 85,1% das 

famílias, sendo 70,2% leve e moderada13.  

 A frequência de IA nas famílias quilombolas e o perfil nutricional das crianças e 

adolescentes são aspectos preocupantes e merecedores de atenção nas políticas 

públicas de forma a reverter o quadro atual. No entanto, alguns programas 

governamentais que têm por objetivo contribuir para melhor qualidade de vida da 

população, são questionados pelos remanescentes de quilombos por ofertarem 
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alimentos enlatados e industrializados, com imposição de um costume alimentar que 

não corresponde àquela população, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) que foi avaliado como ineficiente por não ofertar alimentos 

condizentes ao hábito alimentar local, sendo frequente a presença de mingau e sopas 

nos cardápios escolares, bem como a distribuição de cestas básicas realizada pelo 

Programa Fome Zero3,9. 

 Ressalta-se, como princípio do PNAE, o respeito ao hábito alimentar local, 

devendo considerar as práticas tradicionais que fazem parte da cultura alimentar 

saudável, tendo como  diretriz a aquisição de gêneros alimentícios diversificados e 

produzidos em âmbito local33. 

  A exigência da compra de alimentos da agricultura familiar para a alimentação 

escolar prevista desde 2009 pelo PNAE é uma forma de proporcionar uma 

alimentação de maior qualidade aos estudantes, além da segurança alimentar e 

nutricional aos agricultores, com vistas a uma melhor qualidade de vida para todos. 

Destaca-se ainda, a preferência pela aquisição de alimentos produzidos por 

agricultores quilombolas33. No entanto, ainda há uma baixa adesão dos municípios 

brasileiros em relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar, sendo menos 

da metade (47,4%) aqueles que já estão efetuando a compra, com destaque para a 

região Centro-Oeste como a pior no ‘ranking’ (apenas 35,3% dos municípios efetuando 

a compra)34.  

 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), também visa fomentar a SAN 

dos agricultores e maior qualidade na mesa dos estudantes, uma vez que incentiva a 

produção agrícola por meio da aquisição dos gêneros alimentícios desses produtores 

seguida da doação às escolas35. A inserção dos agricultores quilombolas nesses 

programas, no entanto, fica limitada à garantia da posse da terra para essa população, 

grande entrave em se tratando de comunidades quilombolas. Muitas vezes há ainda o 

desconhecimento por parte da comunidade acerca desses programas. Entre àqueles 

que têm conhecimento, é visto como um estímulo para plantar com um escoamento 

garantido de seus produtos36.   

 Diante do perfil de saúde dos jovens quilombolas identificado no presente 

estudo, e da importância das políticas públicas em prol da melhor qualidade de vida 

dos mesmos, faz-se necessário investigar as lacunas para a aplicabilidade e o efetivo 

impacto destas políticas, a fim de que o proposto seja de fato revertido em melhoria da 

qualidade de vida dos moradores das comunidades quilombolas. 
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CONCLUSÃO 

 

 A presença do excesso de peso concomitante à insegurança alimentar, e ainda 

a possível influência do meio urbano nas mudanças de hábitos alimentares e, 

consequentemente, o estado de saúde  e nutrição da população quilombola, permite 

questionar sobre novos hábitos de vida e consumo, e mesmo sobre o perfil da pobreza 

hoje presente no Brasil. Sugere-se, portanto, novos estudos para aprofundar a 

discussão dessa aparente mudança de paradigma. 
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Tabela 1: Perfil dos estudantes quilombolas de instituições públicas de ensino.   

Goiás, 2012. (n=226) 

Características 

 Faixa etária 

 6 a 9 anos  10  a 19 anos 

 n %  n % 

Sexo:       
     Feminino  55 47,0  62 53,0 
     Masculino  49 45,4  60 55,0 
       
Estatura para idade:       
     Baixa estatura para idade  00 0,0  03 100,0 
     Adequada estatura para idade  104 46,6  119 53,4 
       
IMC para idade:       
     Magreza  02 66,7  01 33,3 
     Eutrofia  84 45,7  100 54,3 
     Excesso de peso  18 46,2  21 53,8 
       
Local:       
     Rural  56 51,9  52 48,1 
     Urbano  48 40,7  70 59,3 
Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal.  
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                Curva de referência (WHO) 
                Estatura para idade de     
 escolares (6 a 9 anos)  
 

                Curva de referência (WHO) 
                IMC para idade de escolares 
                (6 a 9 anos)  
 

                Curva de referência (WHO) 
                Estatura para idade de  
 adolescentes (10 a 19 anos)  
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Figura 1. Comparação entre Escore-z dos índices estatura para idade e IMC para    

     idade de escolares e adolescentes quilombolas. Goiás, 2012. 
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Tabela 2: Distribuição de (in)segurança alimentar nos domicílios dos estudantes  

     quilombolas. Goiás, 2012. (n=214) 

Características n % IC (95%) 

(In)segurança alimentar:    
     Segurança alimentar 54 24,8 19,0 – 30,6 
     Insegurança alimentar leve 96 45,1 38,4 – 51,8 
     Insegurança alimentar moderada 46 21,6 16,1 – 27,1 
     Insegurança alimentar grave 18 8,5 4,8 – 12,2 

Legenda: IC – Intervalo de Confiança. 
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Tabela 3: Frequência de segurança/insegurança alimentar segundo variáveis 

sociodemográficas de crianças e adolescentes quilombolas. Goiás, 2012. 

(n=226)  

Características 

(In) Segurança Alimentar 

p SA  IA  

n %  n %  

Sexo        
Feminino 30 25,6  87 74,4  

0,497 
Masculino 26 23,9  83 76,1  
        
Idade        
6 a 9 anos 28 26,9  76 73,1  

0,242 
10 a 19 anos 28 23,0  94 77,0  
        
Local da escola        
Rural 23 21,3  85 78,7  

0,069 
Urbano 33 28,0  85 72,0  

¹Teste qui-quadrado. Legenda: SA – segurança alimentar, IA insegurança alimentar.  
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Tabela 4: Distribuição do estado nutricional das crianças e adolescentes quilombolas 

segundo variáveis sociodemográficas e de segurança/insegurança 

alimentar. Goiás, 2012. (n=226) 

Características 

Sem excesso de 
peso 

 Com excesso de 
peso 

 

¹p 
n %  n %  

Sexo        
Feminino 94 80,4  23 19,7  0,294 
Masculino 93 85,3  16 14,7  
        
Idade        
6 a 9 anos 86 82,7  18 17,3  0,888 
10 a 19 anos 101 82,8  21 17,2  
        
Local da escola        
Rural 103 95,4  05 4,6  0,000 
Urbano 84 71,8  33 28,2  
        
(In)segurança 
alimentar 

       

Segurança alimentar 45 80,4  11 19,6  
0,690 

Insegurança alimentar 142 83,6  28 16,5  
¹Teste qui-quadrado. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

 A realização da presente pesquisa nos permitiu adquirir uma experiência 

de trabalho com comunidades quilombolas que envolveram desafios, 

persistência, parcerias e troca de saberes. O desafio se iniciou já na etapa de 

construção do projeto, devido à dificuldade de contato com as lideranças 

quilombolas e da conquista de sua confiança para a realização do estudo. A 

persistência desse grupo de pesquisa permitiu que laços de confiança e 

parceria fossem criados, e a partir da troca dos saberes científico e popular, a 

elaboração de uma proposta de estudo que de fato atendesse as demandas 

dessa população, que se queixa da forma de tratamento recebido desde então.  

 Os desafios permearam também durante a realização da pesquisa, 

quando os dados controversos entre o censo escolar e o identificado in loco em 

relação à quantidade de estudantes quilombolas nos município goianos 

pesquisados, nos mostrou a necessidade de se fazer um levantamento prévio à 

coleta de dados. Dessa forma, foi possível identificar as escolas que 

matriculam estudantes quilombolas nos municípios goianos inseridos na 

pesquisa, bem como a respectiva quantidade desses escolares. 

 A falta de identificação no censo escolar pelos gestores locais dessas 

escolas que matriculam estudantes quilombolas resulta em não recebimento de 

um recurso financeiro diferenciado para a oferta da alimentação escolar 

conforme previsto pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o 

que pode limitar a qualidade da alimentação ofertada e consequentemente, 

contribuir negativamente para o perfil de saúde desses escolares quilombolas.   

 A escassez de estudos sobre o perfil nutricional dessas crianças e 

adolescentes também foi um dificultador devido à limitação de parâmetros de 

comparação para o estudo, bem como discussão dos resultados.  

Devido algumas evidências de desnutrição entre as crianças 

quilombolas menores de cinco anos; as precárias condições de saneamento 

básico e de assistência à saúde nas comunidades remanescentes de 

quilombos; e a elevada frequência de insegurança alimentar entre as famílias, 
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indicativo da falta de alimento, esperava-se uma maior frequência de déficit 

estatural e baixo peso entre as crianças e adolescentes, além de uma 

associação positiva entre o estado nutricional e a insegurança alimentar das 

famílias, o que não foi identificado.   

 A presença do excesso de peso encontrado no presente estudo, não 

exclui, no entanto, a possibilidade da presença de carência nutricional nessa 

população, uma vez que a alimentação destes pode estar baseada em 

alimentos com maior aporte energético, a fim de suprir a fome, porém que não 

atendem às necessidades nutricionais dos indivíduos.  Sugere-se também uma 

maior aproximação das comunidades quilombolas com a cultura alimentar do 

meio urbano, fato que as aproxima dos alimentos industrializados, em geral 

não correspondentes ao hábito alimentar local, mas que podem contribuir para 

o sobrepeso e obesidade. Dessa forma, são necessários estudos sobre o perfil 

nutricional de crianças em idade escolar e adolescentes quilombolas, bem 

como seus fatores determinantes. 

 Sabe-se da alta prevalência de insegurança alimentar das famílias 

quilombolas, desde 2006, com a Chamada Nutricional Quilombola. Apesar 

disso, e das comunidades quilombolas estarem inseridas nas políticas públicas 

de garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, a exemplo do PNAE, os 

estudos atuais, como a referente pesquisa, não apontam para grandes 

mudanças deste panorama. Diante disso, faz-se necessário investigar a 

aplicabilidade e o efetivo impacto destas políticas, a fim de que o proposto seja 

de fato revertido em melhora da qualidade de vida para as comunidades 

quilombolas. 

Recomendamos, portanto, uma participação ativa dos nutricionistas da 

alimentação escolar, no intuito de realizar ações de educação alimentar e 

nutricional e de promoção da alimentação saudável, elaborar cardápios que 

atendam às necessidades nutricionais e hábito alimentar dos estudantes; 

conhecimento dos gestores sobre os estudantes quilombolas e a execução do 

PNAE quilombola; investigação e assistências às famílias em situação de 

vulnerabilidade; orientação e assistências aos agricultores familiares com 

potencial para a comercialização para a alimentação escolar; e maior 

acompanhamento do estado de saúde desses estudantes quilombolas.   
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 Por fim, espera-se que o presente estudo possa servir como incentivo 

para ações interventivas para com as comunidades quilombolas. Destaca-se 

que os resultados apresentados neste trabalho, bem como os obtidos com o 

estudo matriz foram devidamente divulgados para os gestores locais das 

diversas áreas (educação, saúde, agricultura, assistência social) e lideranças 

quilombolas dos respectivos municípios estudados, e pactuadas ações a 

pequeno, médio e longo prazo em prol dos estudantes quilombolas e suas 

famílias.  
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2 – TCLE  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA MAIORES DE 18 ANOS 

 
Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 
“Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de Goiás” 
realizada pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da 
Universidade Federal de Goiás da Região Centro-Oeste (CECANE-
UFG/Centro-Oeste). O objetivo deste estudo é avaliar aspectos relacionados à 
alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas em 
municípios goianos. Assim, solicitamos sua autorização para participação neste 
estudo. Caso aceite participar o(a) Sr(a) receberá este documento assinado 
(duas vias) e serão realizadas algumas perguntas em relação a alimentação, 
nutrição e saúde dos escolares quilombolas. A coleta dos dados não levará a 
nenhum risco à saúde ou moral do participante e sua família e não terá 
nenhum custo financeiro com a participação. As informações obtidas 
contribuirão para identificar a situação da alimentação, saúde e qualidade de 
vida de escolares quilombolas, resultados estes que poderão contribuir para 
elaboração e implementação de políticas públicas que favoreçam as 
comunidades quilombolas. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do projeto: Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares 
quilombolas de Goiás. 
Pesquisador responsável: Estelamaris Tronco Monego (FANUT/UFG) 
Telefone para contato: (62) 3209-6270 Ramal 206; (62) 8418-4681 (inclusive 
ligações a cobrar). 
Pesquisadores participantes: Karine Anusca Martins (FANUT/UFG), Maria 
Raquel Hidalgo Campos (FANUT/UFG), Mariana de Morais Cordeiro 
(CECANE-UFG/Centro-Oeste), Linda Priscila Barbosa de Jesus (FANUT/UFG), 
Lucilene dos Santos Rosa (SEMIRA). 
 
SIGILO DE INFORMAÇÃO: 
A pesquisa não envolve riscos à saúde, integridade física ou moral dos 
participantes voluntários na pesquisa. A sua participação será confidencial e os 
resultados desta investigação serão socializados para todos os envolvidos com 
a pesquisa (comunidades quilombolas, Secretarias de Educação, Prefeituras, 
escolas) e publicados em relatórios oficiais, revistas científicas e eventos. Os 
nomes dos participantes voluntário da pesquisa não serão divulgados em 
nenhum momento, garantindo o sigilo total da autoria das informações. O(A) 
Sr(a) terá liberdade de recusar ou retirar o consentimento durante qualquer 
etapa da pesquisa sem nenhuma penalização. Poderá ainda se recusar a 
responder a qualquer questão que considerar inconveniente ou 
constrangedora. Ao participar da pesquisa, caso se sinta danificado, terá o 
direito de pleitear indenização. 
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Eu, ____________________________, portador do CPF/RG______________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Alimentação, saúde e 
qualidade de vida de escolares quilombolas”, como sujeito. Declaro que fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) 
___________________________________ sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade. 
 
Local e data:  __________________, ______ de ___________ de 2012. 
 
Nome e Assinatura do responsável:___________________________________ 

Assinatura Dactiloscópica:   

 

 

 
 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa e aceite do sujeito em participar 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: ____________________________ Assinatura: ___________________  
Nome: ____________________________ Assinatura: ___________________  
 
 
 Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante nesta 
pesquisa o(a) sr(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1075 ou 
3521-1076. 
 
 
 
 

________________________________ 
Estelamaris Tronco Monego 
Pesquisador Responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA MENORES DE 18 ANOS 

 
Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da 
pesquisa “Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de 
Goiás” realizada pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 
Escolar da Universidade Federal de Goiás e Região Centro-Oeste (CECANE-
UFG/Centro-Oeste). O objetivo deste estudo é avaliar aspectos relacionados à 
alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas em 
municípios goianos. Assim, solicitamos autorização da participação de seu(sua) 
filho(a) neste estudo. Caso autorize a participação o(a) Sr(a) receberá este 
documento assinado (duas vias) e serão obtidas medidas de peso e altura de 
seu(sua) filho(a) e realizadas algumas perguntas em relação a alimentação, 
nutrição e saúde. A coleta dos dados não levará a nenhum risco à saúde ou 
moral do participante e a família não terá nenhum gasto financeiro com a 
participação. As informações obtidas contribuirão para identificar a situação da 
alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas, resultados 
estes que poderão contribuir para elaboração e implementação de políticas 
públicas que favoreçam as comunidades quilombolas. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do projeto: Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares 
quilombolas de Goiás. 
Pesquisador responsável: Estelamaris Tronco Monego (FANUT/UFG) 
Telefone para contato: (62) 3209-6270 Ramal 206; (62) 8418-4681 (inclusive 
ligações a cobrar). 
Pesquisadores participantes: Karine Anusca Martins (FANUT/UFG), Maria 
Raquel Hidalgo Campos (FANUT/UFG), Mariana de Morais Cordeiro 
(CECANE-UFG/Centro-Oeste), Linda Priscila Barbosa de Jesus (FANUT/UFG), 
Lucilene dos Santos Rosa (SEMIRA). 
 
SIGILO DE INFORMAÇÃO: 
A pesquisa não envolve riscos à saúde, integridade física ou moral dos 
participantes voluntários na pesquisa. A participação de seu(sua) filho(a) será 
confidencial e os resultados desta investigação serão socializados para todos 
os envolvidos com a pesquisa (comunidades quilombolas, Secretarias de 
Educação,  Prefeituras, escolas) e publicados em relatórios oficiais, revistas 
científicas e eventos. Os nomes dos participantes voluntário da pesquisa não 
serão divulgados em nenhum momento, garantindo o sigilo total da autoria das 
informações. O(A) Sr(a), e/ou seu(sua) filho(a) terão liberdade de recusar ou 
retirar o consentimento durante qualquer etapa da pesquisa sem nenhuma 
penalização. Poderão ainda se recusar a responder a qualquer questão que 
considerar inconveniente ou constrangedora. Ao participar da pesquisa, caso 
se sinta danificado, terá o direito de pleitear indenização. 
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Eu, ____________________________, portador do CPF/RG______________, 
abaixo assinado, responsável por _______________________________, 
portador do CPF/RG ___________________, autorizo sua participação no 
estudo “Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de 
Goiás”, como sujeito. Declaro que fui devidamente informado(a) e 
esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) 
___________________________________  sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes da participação. Foi-me garantido que posso retirar o 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
 
Local e data:  __________________, ______ de ___________ de 2012. 
 
Nome e Assinatura do responsável:___________________________________ 
 
 
Assinatura Dactiloscópica:   

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa e aceite do sujeito em participar 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome: ____________________________  
Assinatura: ___________________  
Nome: ____________________________  
Assinatura: ___________________  
 Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante nesta 
pesquisa o(a) sr(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1075 ou 
3521-1076. 
 
 
 
Anuência do Diretor :  
 
______________________________________________ 
 
 
 

________________________________ 
Estelamaris Tronco Monego 
Pesquisador Responsável 
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Anexo 3 – Normas de publicação do periódico 
 

Instruções aos Autores 

 
A Revista de Nutrição/Brazilian Journal of Nutrition é um periódico especializado 

que publica artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas 

e interfaces; está aberta a contribuições da comunidade científica nacional e 

internacional, com periodicidade bimestral.  

 

A Revista publica trabalhos inéditos nas seguintes categorias:  

 

Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de pesquisas inéditas 

tendo em vista a relevância do tema, o alcance e o conhecimento gerado para a área da 

pesquisa.  

 

Especial: artigos a convite sobre temas atuais.  

 

Revisão: síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, 

mediante análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma 

análise crítica e comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances 

metodológicos, permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela 

linha de pesquisa. Serão publicados até dois trabalhos por fascículo.  

 

Comunicação: relato de informações sobre temas relevantes, apoiado em pesquisas 

recentes, cujo mote seja subsidiar o trabalho de profissionais que atuam na área, 

servindo de apresentação ou atualização sobre o tema.  

 

Nota Científica: dados inéditos parciais de uma pesquisa em andamento.  

 

Ensaio: trabalhos que possam trazer reflexão e discussão de assunto que gere 

questionamentos e hipóteses para futuras pesquisas.  

 

Pesquisas envolvendo seres humanos  
 

Resultados de pesquisas relacionadas a seres vivos devem ser acompanhados de cópia 

do parecer do Comitê de Ética da Instituição de origem, ou outro credenciado junto ao 

Conselho Nacional de Saúde. Além disso, deverá constar, no último parágrafo do item 

Métodos, uma clara afirmação do cumprimento dos princípios éticos contidos na 

Declaração de Helsinki (2000), além do atendimento a legislações específicas do país 

no qual a pesquisa foi realizada.  

 

Procedimentos editoriais  
 

1) Avaliação de manuscritos  
 

Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem à política editorial e às "instruções 

aos autores", serão encaminhados ao Comitê Editorial, que considerará o mérito 

científico da contribuição. Aprovados nesta fase, os manuscritos serão encaminhados 

aos revisores ad hoc previamente selecionados pelo Comitê. Cada manuscrito será 
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enviado para três relatores de reconhecida competência na temática abordada.  

 

O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, em procedimento 

sigiloso quanto à identidade tanto dos autores quanto dos revisores. Por isso os autores 

deverão empregar todos os meios possíveis para evitar a identificação de autoria do 

manuscrito.  

 

No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o Comitê 

Editorial encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc.  

 

Os pareceres dos consultores comportam três possibilidades: a) aceitação integral; b) 

aceitação com reformulações; c) recusa integral. Em quaisquer desses casos, o autor 

será comunicado.  

 

A decisão final sobre a publicação ou não do manuscrito é sempre dos editores, aos 

quais é reservado o direito de efetuar os ajustes que julgarem necessários. Na detecção 

de problemas de redação, o manuscrito será devolvido aos autores para as alterações 

devidas; o trabalho reformulado deve retornar no prazo máximo determinado.  

 

Após aprovação final, encaminhar em disquete 3,5, empregando editor de texto MS 

Word versão 6.0 ou superior.  

 

Manuscritos aceitos: manuscritos aceitos poderão retornar aos autores para aprovação 

de eventuais alterações, no processo de editoração e normalização, de acordo com o 

estilo da Revista.  

 

2) Submissão de trabalhos.  

 

São aceitos trabalhos acompanhados de carta assinada por todos os autores, com 

descrição do tipo de trabalho, declaração de que o trabalho está sendo submetido apenas 

à Revista de Nutrição e de concordância com a cessão de direitos autorais. Caso haja 

utilização de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, deve-se anexar documento 

que ateste a permissão para seu uso.  

 

Autoria: o número de autores deve ser coerente com as dimensões do projeto. O crédito 

de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como concepção e 

desenho, ou análise e interpretação dos dados. Não se justifica a inclusão de nomes de 

autores cuja contri-buição não se enquadre nos critérios acima, podendo, neste caso, 

figurar na seção Agradecimentos. 

 

Os manuscritos devem conter, na página de identificação, explicitamente, a contribuição 

de cada um dos autores. 

 

3) Apresentação do manuscrito  
 

Enviar os manuscritos para o Núcleo de Editoração da Revista em quatro cópias, 

preparados em espaço entrelinhas 1,5, com fonte Arial 11, acompanhados de cópia em 

disquete ou CD-ROM. O arquivo deverá ser gravado em editor de texto similar ou 

superior à versão 97-2003 do Word (Windows). Os nomes do(s) autor(es) e do arquivo 

deverão estar indicados no rótulo do disquete ou CD-ROM.  
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Das quatro cópias descritas no item anterior, três deverão vir sem nenhuma 

identificação dos autores, para que a avaliação possa ser realizada com sigilo; porém, 

deverão ser completas e idênticas ao original, omitindo-se apenas esta informação. É 

fundamental que o escopo do artigo não contenha qualquer forma de identificação 

da autoria, o que inclui referência a trabalhos anteriores do(s) autor(es), da instituição 

de origem, por exemplo.  

 

O texto deverá ter de 15 a 20 laudas. As folhas deverão ter numeração personalizada 

desde a folha de rosto (que deverá apresentar o número 1). O papel deverá ser de 

tamanho A4, com formatação de margens superior e inferior (no mínimo 2,5cm), 

esquerda e direita (no mínimo 3cm). 

 

Os artigos devem ter, aproximadamente, 30 referências, exceto no caso de artigos de 

revisão, que podem apresentar em torno de 50.  

 

Todas as páginas devem ser numeradas a partir da página de identificação. Para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas quanto à forma, sugere-se consulta a este 

fascículo. 

 

Versão reformulada: a versão reformulada deverá ser encaminhada em três cópias 

completas, em papel, e em disquete ou CD-ROM etiquetado, indicando o número do 

protocolo, o número da versão, o nome dos autores e o nome do arquivo.  

 

O(s) autor(es) deverá(ão) enviar apenas a última versão do trabalho.  
O texto do artigo deverá empregar fonte colorida (cor azul) para todas as alterações, 

juntamente com uma carta ao editor, reiterando o interesse em publicar nesta Revista e 

informando quais alterações foram processadas no manuscrito. Se houver discordância 

quanto às reco-mendações dos revisores, o(s) autor(es) deverão apresentar os 

argumentos que justificam sua posição. O título e o código do manuscrito deverão ser 

especificados.  

 

Página de título: deve conter:  

 

a) título completo - deve ser conciso, evitando excesso de palavras, como “avaliação 

do....”, “considerações acerca de...” ‘estudo exploratório....”; 

 

b) short title com até 40 caracteres (incluindo espaços), em português (ou espanhol) e 

inglês;  

 

c) nome de todos os autores por extenso, indicando a filiação institucional de cada um. 

Será aceita uma única titulação e filiação por autor. O(s) autor(es) deverá(ão), portanto, 

escolher, entre suas titulações e filiações institucionais, aquela que julgar(em) a mais 

importante. 

 

d) Todos os dados da titulação e da filiação deverão ser apresentados por extenso, sem 

siglas.  

 

e) Indicação dos endereços completos de todas as universidades às quais estão 

vinculados os autores; 
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f) Indicação de endereço para correspondência com o autor para a tramitação do 

original, incluindo fax, telefone e endereço eletrônico; 

 

Observação: esta deverá ser a única parte do texto com a identificação dos autores.  

 

Resumo: todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no 

idioma original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 

palavras.  

 

Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português, 

além do abstract em inglês.  

 

Para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivos, 

métodos básicos adotados, informação sobre o local, população e amos-tragem da 

pesquisa, resultados e conclusões mais relevantes, considerando os objetivos do 

trabalho, e indicando formas de continuidade do estudo.  

 

Para as demais categorias, o formato dos resumos deve ser o narrativo, mas com as 

mesmas informações. 

 

O texto não deve conter citações e abreviaturas. Destacar no mínimo três e no máximo 

seis termos de indexação, utilizando os descritores em Ciência da Saúde - DeCS - da 

Bireme.  

 

Texto: com exceção dos manuscritos apresentados como Revisão, Nota científica e 

Ensaio, os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científicos:  

 

Introdução: deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada 

à apresentação do problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não 

ser em manuscritos submetidos como Artigo de Revisão.  

 

Métodos: deve conter descrição clara e sucinta do método empregado, acompanhada da 

correspondente citação bibliográfica, incluindo: procedimentos adotados; universo e 

amostra; instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento 

estatístico.  

Em relação à análise estatísitca, os autores devem demonstrar que os procedimentos 

utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas 

também corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística (ex. p<0,05; 

p<0,01; p<0,001) devem ser mencionados. 

Informar que a pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao 

Conselho Nacional de Saúde e fornecer o número do processo. 

Ao relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos de pesquisa 

institucionais ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao uso 

de animais de laboratório - foram seguidas. 

 

Resultados: sempre que possível, os resultados devem ser apresentados em tabelas ou 

figuras, elaboradas de forma a serem auto-explicativas e com análise estatística. Evitar 

repetir dados no texto. 
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Tabelas, quadros e figuras devem ser limitados a cinco no conjunto e numerados 

consecutiva e indepen-dentemente com algarismos arábicos, de acordo com a ordem de 

menção dos dados, e devem vir em folhas indi-viduais e separadas, com indicação de 

sua localização no texto. É imprescindível a informação do local e ano do estudo. A 

cada um se deve atribuir um título breve. Os quadros e tabelas terão as bordas laterais 

abertas.  

 

O(s) autor(es) se responsabiliza(m) pela qualidade das figuras (desenhos, ilustrações, 

tabelas, quadros e gráficos), que deverão permitir redução sem perda de definição, para 

os tamanhos de uma ou duas colunas (7 e 15cm, respectivamente); não é permitido o 

formato paisagem. Figuras digitalizadas deverão ter extensão JPEG e resolução 

mínima de 300 DPI.  

 

A publicação de imagens coloridas, após avaliação da viabilidade técnica de sua 

reprodução, será custeada pelo(s) autor(es). Em caso de manifestação de interesse por 

parte do(s) autor(es), a Revista de Nutrição providen-ciará um orçamento dos custos 

envolvidos, que poderão variar de acordo com o número de imagens, sua distribuição 

em páginas diferentes e a publicação concomitante de material em cores por parte de 

outro(s) autor(es). 

 

Uma vez apresentado ao(s) autor(es) o orçamento dos custos correspondentes ao 

material de seu interesse, este(s) deverá(ão) efetuar depósito bancário. As infor-mações 

para o depósito serão fornecidas oportunamente. 

 

Discussão:deve explorar, adequada e objeti-vamente, os resultados, discutidos à luz de 

outras obser-vações já registradas na literatura.  

 

Conclusão: apresentar as conclusões relevantes, considerando os objetivos do trabalho, 

e indicar formas de continuidade do estudo. Não serão aceitas citações bibliográficas 

nesta seção.  

 

Agradecimentos: podem ser registrados agra-decimentos, em parágrafo não superior a 

três linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva cola-boração 

para o trabalho. 

 

Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. 

Caberá aos editores julgar a necessidade de sua publicação. 

 

Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se 

apenas àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do 

significado, por extenso, quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no 

título e no resumo. 

 

Referências de acordo com o estilo Vancouver 
 

Referências: devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram 

mencionadas pela primeira vez no texto, conforme o estilo Vancouver.  

Nas referências com dois até o limite de seis autores, citam-se todos os autores; acima 

de seis autores, citam-se os seis primeiros autores, seguido de et al.  

As abreviaturas dos títulos dos periódicos citados deverão estar de acordo com o Index 
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Medicus.  

 

Não serão aceitas citações/referências de monografias de conclusão de curso de 

graduação, de trabalhos de Congressos, Simpósios, Workshops, Encontros, entre 

outros, e de textos não publicados (aulas, entre outros).  

Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito, for citado 

(ou seja, um artigo in press), será necessário incluir a carta de aceitação da revista que 

publicará o referido artigo.  

 

Se dados não publicados obtidos por outros pesquisadores forem citados pelo 

manuscrito, será necessário incluir uma carta de autorização, do uso dos mesmos por 

seus autores.  

 

Citações bibliográficas no texto: deverão ser expostas em ordem numérica, em 

algarismos arábicos, meia linha acima e após a citação, e devem constar da lista de 

referências. Se forem dois autores, citam-se ambos ligados pelo “&”; se forem mais de 

dois, cita-se o primeiro autor, seguido da expressão et al.  

 

A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados 

e men-cionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor. Todos os 

autores cujos trabalhos forem citados no texto deverão ser listados na seção de 

Referências. 

Exemplos 
 

Artigo com mais de seis autores 
Nascimento E, Leandro CVG, Amorim MAF, Palmeiras A, Ferro TC, Castro CMMB, 

et al. Efeitos do estresse agudo de contenção, do estresse crônico de natação e da 

administração de glutamina sobre a liberação de superóxido por macrófagos alveolares 

de ratos. Rev Nutr. 2007; 20(4): 387-96.  

 

Artigo com um autor 
Traverso-Yépez MA. Dilemas na promoção da saúde no Brasil: reflexões em torno da 

política nacional. Interface: Comunic, Saúde, Educ. 2007; 11(22):223-38.  

 

Artigo em suporte eletrônico 
Mendonça MHM, Giovanella L. Formação em política pública de saúde e domínio da 

informação para o desenvolvimento profissional. Ciênc Saúde Coletiva [periódico na 

Internet]. 2007 jun [acesso 2008 jan 28]; 12(3):601-610. Disponível em: . 

doi:10.1590/S1413-81232007000 300010. 

 

Livro 
Rouquayrol MZ, Almeida Filho N. Epidemiologia & saúde. 6a. ed. Rio de Janeiro: 

Medsi; 2005. 

Livro em suporte eletrônico 
World Health Organization. The world health report 2007: a safer future: global public 

health security in the 21st century [monograph online]. Geneva: WHO; 2007. [cited 

2008 Jan 30]. Available from: . 

 

Capítulos de livros 
Monteiro CA. Ther underweight/overweight double burden for the poorest in low-
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income countries. In: Dube L, Bechara A, Dagher A, Drewnowski V, LeBel, James P, et 

al., editors. Obesity prevention: the role of society and brain on individual behavior. 

New York: Elsevier; 2007. v.1. 

 

Capítulo de livro em suporte eletrônico 
New health threats in the 21st century. In: World Health Organization. The world health 

report 2007: a safer future: global public health security in the 21st century [monograph 

online]. Geneva: WHO; 2007. [cited 2008 Jan 30]. Available from: . 

 

Dissertações e teses 
Franco AC. Educação nutricional na formação do nutri-cionista: bases teóricas e relação 

teoria-prática [mestrado]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2006. 

 

Texto em formato eletrônico  
World Health Organization. Malaria elimination: a field manual for low and moderate 

endemic countries. Geneva, 2007. [cited 2007 Dec 21]. Available from: . 

 

Programa de computador 
Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel KA, SmithDC, Burton AH, et al. Epi Info, 

version 6: a word processing, database, and statistics program for public health on IBM-

compatible microcomputers. Atlanta (Georgia): Centers for Disease Control and 

Prevention; 1996. 

Para outros exemplos recomendamos consultar as normas do Committee of Medical 

Journals Editors (Grupo Vancouver) . 

 

LISTA DE CHECAGEM 

 Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais assinada por cada 

autor.  

 Enviar ao editor quatro vias do original (um ori-ginal e três cópias) e um disquete ou 

CD-ROM, etiquetado com as seguintes informações: nome do(s) autor(es) e nome do 

arquivo. Na reapresentação incluir o número do pro-tocolo. 

 Verificar se o texto, incluindo resumos, tabelas e referências, está reproduzido com 

letras Arial, corpo 11 e entrelinhas 1,5 e com formatação de margens superior e inferior 

(no mínimo 2,5cm), esquerda e direita (no mínimo 3cm). 

 Verificar se estão completas as informações de legendas das figuras e tabelas. 

 Preparar página de rosto com as informações soli-citadas. 

 Incluir o nome de agências financiadoras e o número do processo. 

 Indicar se o artigo é baseado em tese/dissertação, colocando o título, o nome da 

instituição, o ano de defesa e o número de páginas. 

 Incluir título do manuscrito, em português e inglês. 

 Incluir título abreviado (short title), com 40 caracteres, para fins de legenda em todas 

as páginas.  

 Incluir resumos estruturados para trabalhos oringinais e narrativos para manuscritos 

que não são de pesquisa, com até 250 palavras nos dois idiomas, português e inglês, ou 

em espanhol, nos casos em que se aplique, com termos de indexação.  

 Verificar se as referências estão normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas 

na ordem em que foram mencionadas pela primeira vez no texto e se todas estão citadas 

no texto. 

 Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas. 
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 Parecer do Comitê de Ética da Instituição. 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE 

DIREITOS AUTORAIS 
 

Cada autor deve ler e assinar os documentos (1) Declaração de Responsabilidade e (2) 

Transferência de Direitos Autorais, nos quais constarão: 

- Título do manuscrito: 

- Nome por extenso dos autores (na mesma ordem em que aparecem no manuscrito). 

- Autor responsável pelas negociações:  

1. Declaração de responsabilidade: todas as pessoas relacionadas como autoras devem 

assinar declarações de responsabilidade nos termos abaixo: 

 

– “Certifico que participei da concepção do trabalho para tornar pública minha 

responsabilidade pelo seu conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de 

financiamento entre os autores e companhias que possam ter interesse na publicação 

deste artigo”; 

 

– “Certifico que o manuscrito é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou 

qualquer outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não 

foi enviado a outra Revista e não o será, enquanto sua publicação estiver sendo 

considerada pela Revista de Nutrição, quer seja no formato impresso ou no eletrônico”. 

 

2. Transferência de Direitos Autorais: “Declaro que, em caso de aceitação do artigo, a 

Revista de Nutrição passa a ter os direitos autorais a ele referentes, que se tornarão 

propriedade exclusiva da Revista, vedado a qualquer reprodução, total ou parcial, em 

qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e 

necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 

agradecimento à Revista”. 

Assinatura do(s) autores(s) Data / /  
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1 ABREVIATURAS 

 

CAE -  Conselho de Alimentação Escolar 

CECANE-UFG 

/Centro-Oeste -  

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da 

Universidade Federal de Goiás e Região Centro-Oeste 

COMSEA -  Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

FNDE -  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

IMC -  Índice de Massa Corporal 

NSA -  Não se aplica 

PNAE -  Programa Nacional de Alimentação escolar 

TCLE -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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2 GLOSSÁRIO 

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da 

Universidade Federal de Goiás e Região Centro-Oeste: projeto criado em 

2008, com objetivo de prestar assessoria técnica, científica e operacional ao 

FNDE, estados e municípios quanto a qualificação e execução do PNAE, por 

meio do ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2009). 

 

Conselho de Alimentação Escolar: tem como competência acompanhar a 

aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE; acompanhar e 

monitorar a aquisição dos produtos adquiridos para o programa, zelando pela 

qualidade dos produtos, em todos os níveis, até o recebimento da refeição 

pelos escolares; receber e analisar a prestação de contas do PNAE enviada 

pela Entidade Executora e remeter ao FNDE apenas o parecer conclusivo 

(BRASIL, 2009). 

 

Ministério da Educação: órgão do Poder Executivo Federal responsável pela 

política nacional de educação; educação infantil; educação em geral, 

compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino de 

jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a 

distância, exceto ensino militar; avaliação, informação e pesquisa educacional; 

pesquisa e extensão universitária; e magistério. Busca promover um ensino de 

qualidade e vem reforçar uma visão sistêmica da educação, com ações 

integradas e sem disputas de espaços e financiamentos (BRASIL, 2012b) 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação responsável por desenvolver programas 

que visam a melhoria da qualidade da educação brasileira, dentre eles, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (BRASIL, 2012a). 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar: Implantado em 1955, garante, 

por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos 

alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 
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ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas 

públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais 

dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 

crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 

estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis 

(BRASIL, 2009). 

3 APRESENTAÇÃO 
 

 

Seja bem-vindo ao estudo “Alimentação, saúde e qualidade de vida 

de escolares quilombolas de Goiás”. O objetivo dessa pesquisa é avaliar 

aspectos relacionados à alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares 

quilombolas em alguns municípios goianos que abrangem áreas de 

comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e este 

manual tem o propósito de orientar os entrevistadores de campo para 

conduzirem adequadamente as entrevistas e avaliações para a coleta de dados 

da pesquisa. 

São considerados remanescentes de quilombos os grupos étnico raciais, 

segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica e cultural próprias, 

constituídos como uma organização social da população negra caracterizados 

por suas relações de conflitos territoriais (BRASIL, 2003; BRASIL, 2005). Estão 

localizados fisicamente em várias regiões do país, notadamente nas áreas 

rurais; apresentam um relativo grau de isolamento geográfico o que implica em 

desigualdades sociais e de saúde; grande parte é analfabeto e vivem em 

situações precárias de infra-estrutura e saneamento básico (SILVA et al., 

2008). 

Diante da vulnerabilidade social e a necessidade de apoio intersetorial 

para os remanescentes de quilombos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) dispõe de uma atenção especial para esse público, por 

meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Quilombola, com 

algumas particularidades. Dentre elas, o diferencial do repasse do recurso 

financeiro para a alimentação escolar, sendo este o dobro (R$0,60) do valor 

per capita destinado aos alunos não quilombolas matriculados na educação 

básica (BRASIL, 2009). 
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 Poucos são os estudos que abordam sobre a condição de saúde e 

qualidade de vida dos quilombolas. Diante da importância de se terem dados 

científicos a fim de nortear as políticas públicas em prol das comunidades, faz-

se necessário conhecer a respeito da alimentação, saúde e qualidade de vida 

de escolares quilombolas e a execução do PNAE Quilombola. 

 

 

4 O PAPEL DO ENTREVISTADOR DE CAMPO 

 

 

Em qualquer pesquisa, o entrevistador de campo exerce um papel 

fundamental, considerando que todos, ou grande parte, dos dados utilizados 

como base para as análises posteriores serão obtidos por ele. Para isso, é 

preciso ter consciência da relevância do seu trabalho e a seriedade de sua 

postura para o sucesso da pesquisa. 

É importante ressaltar o respeito com que deve ser feita a abordagem 

dos indivíduos a serem entrevistados, principalmente por se tratar de pessoas 

provenientes de contextos socioculturais diferentes. É necessário que o 

entrevistador mantenha uma relação respeitosa ao longo de todo o 

preenchimento do questionário, desde a apresentação inicial até o 

encerramento da entrevista. Julgamentos sobre os entrevistados, seja de forma 

verbalizada ou não, não apenas são desnecessários, como diminuem a 

capacidade do entrevistador no registro correto das informações, portanto, 

durante uma coleta de dados não manifeste nenhuma reação (aprovação ou 

desaprovação) às respostas oferecidas.  

Para ser considerado um bom entrevistador, devem-se fazer as 

perguntas de forma clara, devagar e com paciência, além de escutar o 

entrevistado com atenção e intenção de realmente captar o que está lhe 

dizendo, sem induzir a resposta, e registrar as informações com cuidado, de 

forma clara e precisa. As respostas devem ser preenchidas imediatamente e 

não depois da entrevista.  

 O entrevistador deve sempre ir a campo com a camiseta de identificação 

e/ou crachá e apresentar-se com cordialidade aos entrevistados conforme 
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orientado neste manual. Devido as regiões que serão visitadas, sugere-se o 

uso de calça, tênis ou sapato fechado confortável, usar cabelos presos e evitar 

excessos de adornos. É necessário portar de um relógio de pulso para anotar 

os horários de início e término da entrevista, revisar o questionário após seu 

término para verificar se todas as questões foram respondidas. 

 A postura ética é de grande relevância para o estudo. As informações 

obtidas são sigilosas, não devendo ser comentadas. 

 

 

5 MEMBROS DA PESQUISA 

 

Monitor campo nutricionista  principal responsável por realizar as 

entrevistas em campo e deverá estar presentes em todas as coletas de dados 

da pesquisa. Para cada comunidade visitada, haverá dois (02) monitores, 

nutricionistas.  

 

Monitor campo quilombola  responsável pelo apoio durante o 

desenvolvimento da pesquisa, principalmente em relação à logística anterior a 

coleta de dados e deverá estar presente em algumas das coletas de dados da 

pesquisa. Está nesta função dois (02) representantes de comunidades 

quilombolas. 

 

Apoio quilombola  principal responsável pelo apoio em campo, 

principalmente em relação à logística da pesquisa em campo. Para cada 

comunidade visitada, haverá um monitor quilombola - liderança local.  

 

Apoio interno  responsável por auxiliar o supervisor nas atividades gerais de 

organização do projeto e, eventualmente, poderão ir a campo a fim de auxiliar 

durante as coletadas de dados. Exercem essa função os estudantes de 

graduação envolvidos com a pesquisa.  

 

Supervisor  responsável por elaborar as rotas de viagem, realizar contato 

nos municípios, elaborar documentos, esclarecer eventuais dúvidas, dentre 
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outros, além de supervisionar a equipe em campo e verificar os questionários 

preenchidos.  A cada viagem a campo terá um (01) supervisor responsável. Em 

alguns momentos o supervisor será o próprio monitor campo nutricionista. 

 

Coordenadora  responsável pela coordenação geral do projeto.  

 

Quadro 1: Relação dos membros da pesquisa com os respectivos contatos. 
Goiás, 2012. 

Nome Contato 

MONITOR CAMPO NUTRICIONISTA 

Marcela Garcia Reis 9935-5330 / nutricao.marcela@gmail.com 

Patrícia Andrade Oliveira 3248-1560 / 8531-8211 / pati.ucg@gmail.com 

MONITOR CAMPO QUILOMBOLA 

Lucilene dos Santos Rosa 9622-9164 / lucilenecalunga@gmail.com 

Milza Farias da Silva 9954-3719 / milzakalunga@hotmail.com 

APOIO INTERNO 

Anays Fernanda de Souza 8420-0817 / a.fernandadesouza@gmail.com 

Linda Priscila Barbosa de Jesus 8547-8031 / linda.cecaneufg@gmail.com 

SUPERVISOR 

Geisa Juliana Gomes Marques 9968 9646 / 8162 2430 / gejuly@hotmail.com 

Mariana de Morais Cordeiro 8418-4681 / 8117-7739 / 
marianamcordeiro@gmail.com 

Simoni Urbano da Silva 9252-0912 / simoni.urbano@gmail.com 

Veruska Prado Alexandre  8139 – 6910 / veruska.prado@gmail.com 

COORDENADOR 

Estelamaris Tronco Monego (62) 3209-6270 Ramal 206 / emonego@fanut.ufg.br 

Karine Anusca Martins (62) 3209-6270 Ramal 206 / 
karineanusca@gmail.com 

APOIO QUILOMBOLA 

Município Comunidade Liderança 
quilombola 

Contatos 

Aparecida 
de Goiânia 

Jardim 
Cascata 

Maria Lúcia das 
Dores Ferreira 

(62) 8589-5509 / (62) 3576-9620 
luciaquilombolacascata@hotmail.com 

Willian Cândido 
Soarez 

(62) 9284-2413 
williaiss@gmail.com 

Barro Alto 

Antônio 
Borges 

Ozélia Tetonio Duarte (62) 9616-8576 / 3347-6453 
cras.barro.alto@hotmail.com 

Fazenda 
Santo Antônio 
da Laguna 

Dilamar Nunes de 
Souza Rossi da Silva 

(62) 3347-6575 / 6337 (escola tarde) 
(62) 9668-5396 / (62) 8218-8220 
(62) 8552-6488 / (62) 9991-6163 

(62) 9995-6899 
dilamar_nunes225@hotmail.com 

Cavalcante Kalunga 
Eriene Santos Rosa (62) 9656-5887 

eriened@yahoo.com.br 
eriene.kalunga@gmail.com 

Cidade 
Ocidental 

Mesquita 
Sandra Pereira Braga (61) 9839-1938 

sandrabragatur@gmail.com 

Cromínia 

Comunidade 
Quilombola 
Nossa 
Senhora 
Aparecida 

Valdivino Alves da 
Silva 

(64) 9287-9796 / 9250-2879 
(64) 3419-1419 / 3419-1218 (vizinho) 
quilombo.nsacrominia@hotmail.com 

Minaçu 
Quilombolas 
de Minaçu 

Dita Carvalho 
Godinho 

(62) 8551-2083 / 3379-3720 
ditagodinho@hotmail.com 

mailto:lucilenecalunga@gmail.com
mailto:marianamcordeiro@gmail.com
mailto:simoni.urbano@gmail.com
mailto:cras.barro.alto@hotmail.com
mailto:eriened@yahoo.com.br
mailto:eriene.kalunga@gmail.com
mailto:quilombo.nsacrominia@hotmail.com
mailto:ditagodinho@hotmail.com
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Mineiros Cedro 
Ivan José Pio (64) 9222-5715 / 9953-4959 

ivanpio@hotmail.com 

Monte 
Alegre 

Kalunga 
Rosalino Sezário de 
Torres 

(62) 9901-3708 / (62) 3457-1231 
torresrosalino@hotmail.com 

Nova Roma 
Quilombo dos 
Magalhães 

Maronita Magalhães 
da C. Santiago 

(62) 9693-0227 / 9282-6721 

Posse Baco Pari 

Ildete Ribeiro dos 
Santos 

(62) 9993-4863 
asquicobacopari@hotmail.com 

Marilene Sipriano da 
Silva 

(62) 9803-6874 

Maximiana Alves 
Felix (Goiânia) 

(62) 9951-1840 / 3284-6285 

Silvânia Almeida 

Sebastião Moreira da 
Silva 

(62) 9303-4430 / (62) 9608-4538 

Laura Aparecida 
Almeida Pires 

(62) 9303-4430 / (62) 9608-4538 

Terezina de 
Goiás 

Kalunga 
Ester Fernandes de 
Castro 

(61) 9656-4669 / (62) 9316-6198 
esterinakalunga@yahoo.com.br 

Uruaçu 
João Borges 
Vieira 

Domingas Goveia de 
Carvalho 

(62) 8592-6901 
domingas2010@hotmail.com 

 

 

6 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO, LOCAL DAS ENTREVISTAS E 

ENTREVISTADOS 

 

O instrumento para coleta de dados encontra-se dividido em três 

questionários, separados de acordo com o local onde sugere-se que sejam 

realizadas as entrevistas: Questionário 1 – Secretaria de Educação; 

Questionário 2 – Escolas; Questionário 3 - Domicílio. Cada questionário 

encontra-se dividido em blocos, conforme o tema a ser tratado e o sujeito que 

irá respondê-lo, portanto, para cada questionário poderá haver mais de um 

entrevistado. As pessoas selecionadas para responder aos blocos são aquelas 

que se julgam serem as mais aptas a fornecerem as informações desejadas, 

no entanto, no caso da impossibilidade da entrevista com estas, sugere-se 

realizá-la com a 2ª e 3ª opção de entrevistados, respectivamente, conforme 

consta no Quadro 2, a fim de não perder as informações. No caso de haver 

mais de um profissional responsável pelo mesmo cargo (exemplo: duas 

nutricionistas), considerar aquele que há mais tempo exerce a função.  

A explicação do projeto, assinaturas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Autorização de Uso de Imagem são etapas muito 

importantes de uma pesquisa. Por meio destes instrumentos o entrevistado 

deverá ser informado de como acontecerá a entrevista, para isso, o 

mailto:ivanpio@hotmail.com
mailto:torresrosalino@hotmail.com
mailto:esterinakalunga@yahoo.com.br
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entrevistador deverá ler os documentos juntamente com o entrevistado, a fim 

de esclarecer eventuais dúvidas e só então fará sua escolha em participar ou 

não da pesquisa. Caso este não saiba escrever, coletará assinatura 

datiloscópica. Indivíduos menores de 18 anos deverão ter os documentos 

assinados por seus pais ou responsáveis. Cada documento deverá ser 

assinado em duas vias, sendo uma para o entrevistado e outra para o 

pesquisador.  
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 Quadro2: Divisão do instrumento para coleta de dados com respectivas opções de entrevistados e sugestões para o local da 

entrevista. Goiás, 2012.  

¹Este bloco deverá ser realizado somente nas escolas estaduais. 

²Verificar no presente manual o número amostral correspondente a quantidade de entrevistas que deverão ser realizadas. 
³Todos os professores presentes no momento da visita à escola. 
4Membro da família responsável pela produção dos alimentos para o auto consumo da família ou comercialização. 
5Pai, mãe ou responsável pelo estudante já entrevistado no Bloco II do Questionário 2, que tenha conhecimento da rotina da 
casa, em especial em relação a alimentação da família. 
 

Questionário Bloco 
Entrevistado(s) (1ª 

opção) 
Entrevistado (2ª 

opção) 
Entrevistado (3ª opção) 

Local da 
entrevista 

Questionário 
1 

I – Controle social 
Presidente do Conselho de 
Alimentação Escolar 
(CAE) 

Vice Presidente do CAE 
Conselheiro da alimentação 
escolar com mais tempo no 
cargo 

Secretaria de 
Educação  

e/ou 
Prefeitura 

II – Gestão do PNAQ Coordenador de merenda Nutricionista 
Responsável pela alimentação 
escolar 

III – Ações de Alimentação 
e Nutrição 

Nutricionista 
Coordenador de 
merenda 

Responsável pela alimentação 
escolar 

Questionário 
2 

I – Gestão estadual do 
PNAE Quilombola 

Coordenador de merenda¹ 
Responsável pela 
alimentação escolar 

--- 

Escola 

II – Alimentação e nutrição 
dos estudantes 
quilombolas 

Estudante quilombola² --- --- 

III – Educação quilombola Professores³ --- --- 

IV – Alimentação escolar 
Manipulador de alimentos 
(merendeira) 

Responsável pela 
manipulação da 
alimentação escolar 

--- 

V – Caracterização das 
escolas 

Diretor 
Coordenador 
pedagógico 

Responsável pela manipulação 
da alimentação escolar  

Questionário 
3 

I – Produção agrícola e 
cultura alimentar 

Agricultor(a)
4
 Responsável pela casa

5
 --- 

Domicílio do 
entrevistado II – Segurança Alimentar e 

Nutricional 
Responsável pela casa

5
 --- --- 
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7 ABORDAGEM DO ENTREVISTADOR 

 

  

7.1 ANTES DA ENTREVISTA 

 

 Inicialmente o entrevistador deverá identificar o sujeito responsável por 

responder às questões propostas para o questionário e bloco em questão. Em 

seguida, cordialmente, fazer a apresentação pessoal e da pesquisa: 

“Bom dia/ boa tarde/ boa noite, meu nome é_________________________ 

(mostrar crachá de identificação), faço parte do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás e Região 

Centro-Oeste (CECANE-UFG/Centro-Oeste). Este grupo de trabalho está 

realizando a pesquisa “Alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares 

quilombolas de Goiás” cujo objetivo é avaliar aspectos relacionados à 

alimentação, saúde e qualidade de vida de escolares quilombolas de 

instituições públicas de ensino. Para isso, gostaria de fazer algumas perguntas 

ao(à) senhor(a), por entender ser uma pessoa que pode contribuir para esse 

estudo. As perguntas que serão realizadas não serão para testar o 

conhecimento do(a) senhor(a), mas sim para entender um pouco mais sobre o 

seu trabalho. O(A) senhor(a) aceita participar?” 

 Em se tratando de entrevistas realizadas com os estudantes 

(Questionário 2, Bloco II), a apresentação já exemplificada deverá ser feita aos 

seus pais/responsáveis e ao diretor/coordenador pedagógico da escola, 

informando à eles sobre os procedimentos que serão realizados com os 

estudantes. Abordar os alunos com a seguinte apresentação pessoal e da 

pesquisa: 

“Bom dia/ boa tarde/ boa noite, meu nome é_________________________ 

(mostrar crachá de identificação), e quero saber um pouco sobre a merenda 

que é servida aqui na sua escola. Podemos conversar um pouco sobre isso?” 

 Caso o sujeito aceite participar, para os maiores de 18 anos entregar 

uma via do TCLE e Autorização de Uso de Imagem e ler os dois documentos 

juntamente com o entrevistado. No caso de entrevistados menores de 18 anos, 

os referidos documentos deverão ser assinados por seus pais e/ou 
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responsáveis. Certifique-se que não há dúvidas, e no caso do consentimento, 

solicitar o preenchimento integral de ambas as vias (uma deverá ficar com o 

entrevistado e outra com o entrevistador). O entrevistador deverá, por fim, 

assinar cada via dos documentos ao lado da assinatura digital do coordenador 

do projeto. Em se tratando de recusa, o entrevistador deve certificar-se 

novamente que o entrevistado entendeu a proposta da entrevista, caso 

necessário, explicar novamente o objetivo da pesquisa, a importância da 

participação do mesmo e/ou esclarecer as eventuais dúvidas. No entanto, caso 

o entrevistado ainda negue em participar, o entrevistador deverá agradecer, 

despedir-se, anotar na planilha para controle de perdas e recusas 

(APÊNDICE A) o motivo da recusa e buscar a outra opção de entrevistado até 

se esgotar as possibilidades para preenchimento do questionário. 

 Após a leitura dos documentos e esclarecimento da pesquisa, o 

entrevistador deverá certificar se o entrevistado conhece o que é comunidade 

quilombola, e em caso de desconhecimento apresentar o significado:  

Historicamente, a denominação quilombola designa grupos sociais afro-

descendentes trazidos para o Brasil durante o período colonial, marcados pela 

resistência do grupo à condição de escravo. Por meio das fugas em busca de 

liberdade, constituíram territórios independentes e formas particulares de 

organização social, denominados quilombos (BRASIL, 2011; LEITE, 2008). 

Atualmente, são considerados quilombolas os “grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com presunção de ancestralidade negra, dotados 

por trajetória histórica própria e relações territoriais específicas” (BRASIL, 

2003). 

Antes de iniciar a entrevista, o entrevistador deverá preencher o 

cabeçalho do questionário e bloco que irá realizar, conforme consta neste 

manual.  

 

7.2 DURANTE A ENTREVISTA 

  

 Ler cada pergunta e, em alguns casos (assinalados na própria questão), 

as opções de respostas; 
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 As frases escritas entre parênteses e em itálico nas questões são para 

auxílio do entrevistador e não deverão ser lidas para o entrevistado; 

 No caso de questões fechadas, assinalar a opção de respostas com um 

X e, ao final da entrevista, preencher (com caneta) as codificações das 

respostas nos espaços a direita do questionário; 

 No caso de questões abertas, preencher de forma clara e legível; 

 Marcar as respostas imediatamente e não depois da entrevista; 

 Não deverá haver rasuras; 

 Nenhuma resposta deverá ser deixada em branco; 

 Atente-se aos pulos: algumas questões não deverão ser feitas, mas isso 

não significa que ficarão em branco, assinalar a opção NSA (não se 

aplica); 

 Caso seja necessário, repita a questão devagar e da forma como está 

no questionário. As questões não devem ser modificadas. 

 

7.3 DEPOIS DA ENTREVISTA 

 

 Conferir se todas as questões foram preenchidas corretamente; 

 Anotar o horário de término da entrevista; 

 Agradecer a atenção do sujeito; 

 Caso tenha necessidade, anotar alguma observação que julgue ser 

pertinente para a pesquisa; 

 Preencher as codificações das respostas; 

 Preencher a planilha para controle de perdas e recusas (para os 

casos em que as entrevistas não puderem ser realizadas). 
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8 CONTROLE DE QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

  

 

A fim de acompanhar e controlar os dados coletados durante a pesquisa, 

ao final de cada dia de trabalho, o monitor de campo nutricionista deverá:  

(1) Preencher a “Ata de campo” (APÊNDICE B), quando deverão ser relatados 

os questionários que foram realizados, os passos seguidos para a realização 

das entrevistas e as dificuldades e facilidades enfrentadas em cada uma delas. 

Caso tenham sugestões a serem feitas, estas também devem constar na ata 

de campo.  

(2) Conferir todos os questionários preenchidos. Os monitores deverão verificar 

se todas as questões foram assinaladas, fazer as codificações das respostas à 

caneta e refazer o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) para conferência. 

Caso alguma questão não tenha sido feita ao entrevistado, fazê-la no dia 

seguinte.  

(3) Alimentar o banco de dados. Um (01) monitor de campo nutricionista deverá 

preencher o banco de dados de acordo com as respostas obtidas. O mesmo 

monitor deverá fazer essa função sempre. 

(4) Organizar os questionários, TCLE e autorização de uso de imagem em suas 

respectivas pastas . 

(5) Reaplicar em 10% da amostra (somente para os escolares) parte do 

questionário com algumas questões consideradas chaves para verificar a 

reprodutibilidade das informações. A escolha da escola para o controle de 

qualidade poderá ser aleatória, por conveniência, e a seleção das crianças 

deve manter o mesmo critério de seleção da amostra.  

 Os monitores de campo deverão ainda fazer o registro fotográfico de 

todos os momentos da coleta de dados e ao final da viagem registrar os 

melhores momentos por meio de um texto que será divulgado no blog do 

CECANE-UFG/Centro-Oeste.  
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9 BANCO DE DADOS 

 

 

 O banco de dados é o nome dado ao arquivo digital onde serão 

armazenadas todas as informações coletadas durante a pesquisa, portanto, o 

preenchimento adequado é de fundamental importância para a avaliação e 

análise posterior dos resultados obtidos com o estudo. O mesmo deverá ser 

preenchido no aplicativo Microsoft Office Excel, versão 2007, concomitante ao 

período da coleta de dados, em dupla entrada, sendo uma por um (01) monitor 

campo nutricionista, e outra por um (01) estudante de graduação (apoio 

interno), ambos devidamente treinados para essa função.   

 Cada pergunta do questionário está representada por um código. 

Exemplo: “Qual o segmento que o(a) Sr(a) representa no Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)?”, código: SEGMENTO. O número preenchido no 

espaço destinado após o código de cada pergunta representa a resposta dada 

pelo entrevistado (veja modelo abaixo). 

 

 No banco de dados haverá todos os códigos referentes às perguntas 

dos questionários. O responsável por “alimentar” esse banco deverá anotar 

abaixo de cada código a resposta (codificação) anotada para a respectiva 

pergunta. A fim de facilitar a visualização dos diferentes blocos dos 

questionários (Questionário 1, Blocos I, II e assim por diante), os mesmos 
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foram identificados por diferentes cores no banco de dados. 

 

 O banco possui duas planilhas para serem preenchidas:  

(1) Questões quantitativas  

O responsável por alimentar o banco deverá preencher todas as células 

disponíveis para os respectivos códigos e questionário, com um número ou 

símbolo (ponto ou asterisco), conforme cada caso especificado abaixo: 

 Número – a codificação será um número quando o entrevistado 

responder uma das alternativas de respostas já identificadas, conforme 

exemplo anterior, o qual o entrevistado respondeu a opção 03 

(sociedade civil). O mesmo vale para o preenchimento da data e 

horário de início e final da entrevista. Caso alguma questão no 

questionário esteja em branco (sem resposta), anotar no banco com o 

código 99. 

 Símbolo (ponto) – a codificação será um ponto (.) quando a pergunta 

permite mais de uma opção de resposta e o entrevistado responde 

apenas algumas dessas opções. Nesse caso, deve-se preencher a 

codificação da resposta dada (número) e para aqueles códigos que 

ficaram sem resposta (número), codificar com um (01) ponto (.). Veja 

exemplo abaixo: 
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 Símbolo (asterisco) – a codificação será um asterisco (*) quando a 

pergunta permitir uma resposta discursiva, sem opção de alternativas 

fechadas. Também deve ser assinalada com asterisco caso o 

entrevistado responda outra opção que não as alternativas previamente 

estabelecidas, neste caso deve-se assinalar a opção “Outro”, anotar a 

resposta dada pelo entrevistado e codificar com o asterisco no espaço 

destinado. Veja exemplo abaixo: 

 

Neste bloco de questões quantitativas, deverão, portanto, haver somente 

números e símbolos, com exceção para o nome do entrevistado (em todos os 

blocos dos questionários), nome do pai e mãe (no caso do Questionário 2, 

Bloco II).  

 

(2) Questões qualitativas 

Nesta planilha de questões qualitativas deverão ser transcritas, fielmente, as 

respostas dadas pelos entrevistados para as questões discursivas ou aquelas 

assinaladas como “Outra”, que foram preenchidas com asterisco (*) na planilha 

de questões quantitativas. 
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 O preenchimento do banco de dados requer muita atenção e cuidado, 

portanto, o responsável por esta atividade deverá manter-se concentrado, em 

um local tranquilo, longe de barulhos e conversas. Ao iniciar, o trabalho não 

deve ser interrompido até que finalize os blocos. Sugere-se que sejam 

preenchidas primeiramente todas as questões na planilha quantitativa para em 

seguida preencher a planilha qualitativa.   

 Rotineiramente devem ser feitas cópias de segurança (no computador, 

pen drive, HD externo, etc.) a fim de não perder o trabalho realizado.  

 

 

10 REUNIÃO PNAE 

  

 

Em todos os municípios visitados, no último dia de atividade em campo, 

deverá ser realizada uma reunião com representantes da respectiva 

comunidade, a fim de esclarecer sobre este e outros programas que podem 

contribuir para a maior qualidade da alimentação escolar e maior qualidade de 

vida dos estudantes e seus familiares (APÊNDICE C). Os monitores de campo, 

ao chegar aos respectivos municípios, deverão confirmar a data, horário e local 

da reunião com a liderança local. 

 Durante cada formação realizada, o monitor de campo nutricionista 

deverá preencher o diário de campo (APÊNDICE D) e passar lista de 

freqüência. Para algumas pessoas chave (aquelas que se “destacarem” nas 

reuniões pelo seu interesse ou espírito de liderança) anotar os respectivos 

contatos (lista de contatos) e entregar o kit com alguns materiais técnicos sobre 

o PNAE.  
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11 RESUMINDO: PASSO A PASSO PARA A PESQUISA 

 

1º PASSO: Conferência dos materiais para a coleta de dados 

 Conferir os materiais necessários para a coleta de dados (ver check list do 

pesquisador). 

 

2º PASSO: Entrevistas na Secretaria de Educação/Prefeitura 

 Visitar a Secretaria de Educação; 

 Identificar-se como membro do CECANE-UFG/Centro-Oeste e, caso 

necessário, apresentar os documentos (ofícios) que comprovam contatos 

com a Secretaria e anuência para a pesquisa; 

 Identificar os informantes para a entrevista (horário previamente 

agendado): coordenador de merenda, nutricionista e membro do CAE; 

 Entrevistar o coordenador de merenda, nutricionista e membro do CAE. 

 

3º PASSO: Entrevistas nas escolas municipais e estaduais 

 Encontrar com a liderança da comunidade quilombola local (apoio 

quilombola) para auxiliar na coleta de dados nas escolas; 

 Visitar primeiro todas as escolas urbanas que matriculam estudantes 

quilombolas. Em seguida, visitar todas as escolas rurais que matriculam 

estudantes quilombolas; 

 Identificar a quantidade e os nomes dos estudantes quilombolas presentes 

na escola e no período; 

 Preencher a planilha de identificação da escola (APÊNDICE E); 

 Definir a quantidade de estudante que será entrevistado de acordo com os 

critérios amostrais estabelecidos; 

 Fazer o sorteio dos estudantes que deverão ser entrevistados e realizar as 

entrevistas; 

 No momento agendado, reunir todos os professores presentes no período 

e aplicar o questionário; 

 Identificar o manipulador de alimentos e realizar a entrevista; 
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 No caso das escolas estaduais, primeiramente, identificar a coordenadora 

de merenda responsável pela escola e realizar a entrevista (Questionário 2, 

Bloco I). Em seguida, identificar e entrevistar os demais sujeitos da 

pesquisa. 

 

 

4º PASSO: Entrevistas nos domicílios 

 Encontrar com a liderança da comunidade quilombola local para auxiliar na 

coleta de dados nos domicílios; 

 A partir dos estudantes entrevistados, identificar os respectivos pais e 

domicílio; 

 Visitar a família dos estudantes e realizar a entrevista. 

 

5º PASSO: Controle de qualidade e organização 

 Ao final do dia de coleta de dados, conferir todos os questionários 

preenchidos (observar se todas as questões foram preenchidas 

corretamente e refazer cálculo de antropometria para conferência – levar 

calculadora); 

 Organizar os questionários em suas respectivas pastas; 

 Lançar os dados no banco dados (apenas um monitor ficará responsável 

por essa tarefa); 

 Fazer a ata de campo; 

 Fazer um texto para o blog contando sobre a viagem. 

 

6º PASSO: Reunião de formação PNAE 

 Separar todos os materiais necessários para a reunião (materiais de 

formação e kit PNAE); 

 Tirar foto de todas as atividades realizadas; 

 Anotar as dúvidas que não souber responder e o contato da pessoa para 

responder posteriormente; 

 Passar lista de freqüência e lista de contatos; 

 Fazer diário de campo. 
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Observações para cada entrevista realizada 

1º Passo: Identificar os sujeitos que irão responder aos questionários. 

2º Passo: Apresentar-se ao entrevistado. 

3º Passo: Ler o TCLE e Autorização de Uso de Imagem junto com o 

entrevistado e solicitar assinatura caso concorde com a participação. 

4º Passo: Realizar a entrevista. 

5º Passo: Conferir se todos os itens do questionário foram preenchidos 

corretamente. 

6º Passo: Agradecer a participação. 

7º Passo: Preencher planilha para controle de perdas e recusas 

 

12 COMO PREENCHER OS QUESTIONÁRIOS 

 

 

Os questionários devem ser preenchidos de forma legível, sem rasuras e 

em linguagem clara, de modo a ser facilmente compreendido por qualquer 

pessoa que os leia. 

Ao preencher as questões fique atento para os códigos correspondentes 

às alternativas. Os códigos começam a partir do 01, 02 e assim por diante de 

acordo com a quantidade de alternativas, sendo que as alternativas “não sabe” 

e “não se aplica (NSA)” estão representadas pelos códigos 77 e 88, 

respectivamente. Para cada resposta, marque a opção informada e anote o 

código da alternativa escolhida no espaço ao lado de cada questão. Sempre 

que pular uma questão lembre-se de marcar a opção “NSA”. Não deve haver 

questões sem respostas! 
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12.1 QUESTIONÁRIO 1 

 

12.1.1 BLOCO I – CONTROLE SOCIAL 

 

 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

 

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Data: ___ / _____ / ______ 
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Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Perguntar ao entrevistado os possíveis telefones de contato identificando o 

local do correspondente telefone (residência/nome da instituição), o nome da 

pessoa que poderia nos atender e o número do telefone com o respectivo 

DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o DDD. Caso o 

informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção “Não sabe” ou 

“não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo código, em dois 

dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este fim.  

03. Assinalar o segmento que o entrevistado representa dentro do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), assim como seu respectivo código, em dois 

dígitos. Assinalar apenas uma opção.  

04. Assinalar o tempo que o entrevistado se encontra como conselheiro da 

alimentação escolar. Atentar-se para os intervalos de tempo de algumas 

opções, por exemplo: caso o entrevistado relate o tempo de 3meses e 29 dias, 

deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 meses; caso o entrevistado esteja até 

11 meses no cargo, assinalar a opção |02| – 4 a 11 meses; a partir de 12 

meses e menos de 2 anos, assinalar a opção |03| - 1 ano; a partir de 24 meses 

até menos de 3 anos, assinalar a opção |04| - 2 anos; a partir de 36 meses e 

menos de 4 anos, assinalar a opção |05| - 3 anos; a partir de 48 meses e 

menos do que 5 anos, assinalar a opção |06| - 4 anos; mais de 60 meses, 

assinalar a opção |07| - mais de 5 anos. No caso em que o entrevistado não se 

lembre do período, deve ser assinalada a opção  |77| - Não sabe.   
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05. Perguntar ao entrevistado se algum membro do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) participa do Conselho Municipal ou Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional (COMSEA ou CONESAN GO). 

06. Perguntar ao entrevistado se na comunidade há alguém que participa do 

Conselho Municipal ou Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

(COMSEA ou CONESAN GO). 

07. Perguntar se há alguém na comunidade que participa de outros conselhos 

(Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento rural, etc.). 

08. Perguntar se o entrevistado conhece sua função como conselheiro(a) da 

alimentação escolar para a execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar(PNAE). Caso responda Não, pular para questão 10. 

09. Assinalar as funções que o entrevistador refere em relação à execução do 

PNAE. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o entrevistado refira 

alguma questão que não seja referente aos itens |01|, |02|, |03|, |04| e |05|, 

assinalar o item |06| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, 

anotar o código no espaço destinado à direita do questionário. As codificações 

que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a 

resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

10. Perguntar se a Secretaria Municipal/Estadual de Educação contribui 

financeiramente para a oferta da alimentação escolar (contrapartida). Caso a 

resposta seja Não ou Não sabe, pular para questão 12. 

11. Anotar a resposta do entrevistado quanto ao valor financeiro investido pela 

Secretaria Municipal/Estadual de Educação, por estudante, para a oferta da 

alimentação escolar. 

12. Perguntar ao entrevistado se ele considera que o total do recurso financeiro 

repassado para a escola é suficiente para a merenda escolar. Considerar o 

recurso encaminhado pelo FNDE e contrapartida do município. Caso a 

resposta seja Não sabe, pular para questão 14. 

13. Perguntar o motivo que o entrevistado acha o recurso suficiente ou não 

para oferta da alimentação escolar.  

14. Perguntar se na região existe escolas que matriculam estudantes 

quilombolas, independente da sua localização (rural ou urbana), ou se está ou 
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não cadastrada no Censo Escolar, ou se a mesma escola matricula outros 

estudantes não quilombolas. Caso responda Não ou Não sabe, pular para 

questão 20. 

15. Perguntar se o entrevistado ou algum outro membro do CAE já visitou 

alguma das escolas que atende estudantes quilombolas. Caso responda Não 

ou Não sabe pular para questão 18. 

16. Perguntar quantas escolas que matriculam estudantes quilombolas, 

localizadas exclusivamente na zona urbana, já foram visitadas pelo CAE. Caso 

não tenha escola localizada na zona urbana que matricula estudante 

quilombola, assinalar a opção NSA |88|. 

17. Perguntar quantas escolas que matriculam estudantes quilombolas, 

localizadas exclusivamente na zona rural, já foram visitadas pelo CAE. Caso 

não tenha escola localizada na zona rural que matricula estudante quilombola, 

assinalar a opção NSA |88|. 

18. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldades para realizar as 

visitas às escolas que matriculam estudantes quilombolas. Caso a resposta 

seja negativa, pular para questão 20. 

19. Assinalar as dificuldades que o entrevistado refere para realizar as visitas 

às escolas que matriculam estudantes quilombolas. Pode ser assinalada mais 

de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja 

referente aos itens |01|, |02|,|03| e |04| , assinalar o item |05| - Outro e anotar 

de forma clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos 

(**). Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à 

direita do questionário. As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

 20. Perguntar se o entrevistado conhece sobre o atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas. 

Caso responda “Não”, encerrar a entrevista; caso responda “Sim”, prosseguir 

de acordo com a sequência das questões.  

21. Perguntar o que o entrevistado sabe sobre o atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas.  
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22. Questionar o entrevistado se ele tem conhecimento do valor do recurso 

financeiro que o governo (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE) repassa para a merenda escolar de estudantes quilombolas. Em caso 

negativo ou Não sabe, pular para questão 24. 

23. Perguntar e anotar a resposta do entrevistado de quanto é o valor do 

recurso que o governo federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE) repassa por estudante quilombola para a oferta da 

alimentação escolar. 

24. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município. Cada item 

deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor avaliaria a 

atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar nas escolas quilombolas do seu município?” Considerar como 

gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra instituição ligada 

diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam Não Sabe, o 

entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada questão. 

25. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

considerando a resposta dada pelo entrevistado na questão anterior, por 

exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas escolas 

quilombolas do seu município ótima/boa/regular/ruim?” Se a resposta à 

questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida como NSA. 

26. Perguntar se o entrevistado tem alguma sugestão para melhorar o 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos 

estudantes quilombolas. Encerrar a entrevista caso o entrevistado não tenha 

sugestões a fornecer.  

27. Solicitar que o entrevistado explicite quais as sugestões para melhorar o 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos 

estudantes quilombolas.  

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 
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Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
 
 

12.1.2 BLOCO II – GESTÃO DO PNAE QUILOMBOLA 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 
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DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Perguntar ao entrevistado os possíveis telefones de contato identificando o 

local do correspondente telefone (residência/nome da instituição), o nome da 

pessoa que poderia nos atender e o número do telefone com o respectivo 

DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o DDD. Caso o 

informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção “Não sabe” ou 

“não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo código, em dois 

dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este fim.  

03. Assinalar o cargo que o entrevistador ocupa na execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

04. Assinalar o tempo que o entrevistado se encontra no cargo. Atentar-se para 

os intervalos de tempo de algumas opções, por exemplo: caso o entrevistado 

relate o tempo de 3meses e 29 dias, deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 

meses; caso o entrevistado esteja até 6 meses no cargo, assinalar a opção |02| 

– 4 a 6 meses; a partir de 7 meses e menos de 1 ano, assinalar a opção |03| - 7 

a 11 meses; a partir de 1 ano até menos de 3 anos, assinalar a opção |04| -1 a 

2 anos; a partir de 36 meses e menos de 5 anos, assinalar a opção |05| - 3 a 4 

anos; a partir de 5 anos e menos do que 11 anos, assinalar a opção |06| - 5 a 

10 anos; mais de 10 anos, assinalar a opção |07| - mais de 10 anos.  

05. Assinalar o nível de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Considerar gestão municipal se for realizada pelo próprio município e estadual 

se for realizada pelo estado.  

06. Assinalar o responsável pelo gerenciamento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Considerar: “Centralizada” quando a Entidade Executora 
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executa o PNAE em todas as suas fases (recebem o recurso, administram e 

prestam contas ao FNDE); “Escolarizada” quando a Entidade Executora 

transfere o recurso diretamente para as creches e escolas pertencentes à sua 

rede, que passam a se responsabilizar pela execução do PNAE; “Mista” 

quando tanto a Entidade Executora quanto a escola são responsáveis pela 

gestão do Programa.   

07. Perguntar se na região existe escolas que matriculam estudantes 

quilombolas, independente da sua localização (rural ou urbana), se estão 

cadastradas no Censo Escolar, ou se a mesma escola matricula outros 

estudantes não quilombolas. Caso o entrevistado responda “Não” ou caso não 

saiba, pular para a questão 14. 

08. Pedir ao entrevistado a relação de nomes das escolas que matriculam 

estudantes quilombolas, independente da sua localização (rural ou urbana), se 

estão cadastradas no Censo Escolar, ou se a mesma escola matricula outros 

estudantes não quilombolas. Para cada escola identificada, anotar o respectivo 

código no espaço destinado à direita do questionário a partir da variável 

“ESCQUILO1” e no quadro (espaço “código da escola”), os espaços referentes 

aos nomes das escolas que ficarem vazios devem ser codificados com 

pontos(..). Para cada código da escola assinalado no quadro, deverão ser 

feitas as questões 08.1 à 08.8 os espaços referentes à escolas que não 

existem neste município devem ser preenchidos com pontos (..). Somente 

serão preenchidos com o código referente a NSA quando as respostas forem 

referentes a pulos especificados em questões anteriores. 

08.1. Perguntar se a escola está em funcionamento, atendendo os estudantes. 

Caso o entrevistado responda Não ou Não sabe, deve pular para próxima 

escola e preencher as questões seguintes como NSA. 

08.2. Perguntar se a respectiva escola matricula somente estudantes 

quilombolas ou se há outros estudantes não quilombolas matriculados. 

Considerar: “Exclusiva quilombola”, aquelas escolas que só matriculam 

estudantes quilombolas; “Não é exclusiva quilombola”, aquelas escolas que 

matriculam outros estudantes além dos quilombolas. 

08.3. Perguntar a localização da escola: zona rural ou zona urbana. 
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08.4. Perguntar se a escola recebe o recurso financeiro destinado ao PNAE 

direcionado aos estudantes quilombola (R$0,60 per capita).  

08.5. Perguntar e anotar o total de estudantes matriculados na respectiva 

escola. 

08.6. Perguntar e anotar quantos estudantes quilombolas, exclusivamente, 

estão matriculados na respectiva escola.  

08.7. Perguntar se o(a) coordenador(a) de alimentação escolar já visitou a 

respectiva escola. Caso o entrevistado responda Não ou Não sabe, deve pular 

para próxima escola e preencher a questão seguinte como NSA. 

08.8. Perguntar a freqüência das visitas do(a) coordenador(a) de alimentação 

escolar na respectiva escola. Considerar: “D” – diário; “S” – semanal; “Q” – 

quinzenal; “M” – mensal. Caso haja outra frequência de visita que não a 

especificada nos itens 01 à 04, assinalar a opção 05 – Outro e anotar de forma 

clara, em letra de forma, a resposta dada. 

09. Perguntar se no ano anterior (provavelmente, 2011) faltou merenda escolar 

em alguma escola localizada na zona urbana que atende estudante quilombola. 

Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular 

para a questão 11. 

10. Perguntar com que frequência que no último ano (provavelmente 2011) 

faltou merenda escolar nas escolas localizadas na zona urbana e que matricula 

estudante quilombola. Considerar: Semanal; Quinzenal; Mensal; Semestral. 

Caso haja outra freqüência que não a especificada nos itens 01 a 04, assinalar 

a opção 05 – Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta 

dada. 

11. Perguntar se no ano anterior (provavelmente, 2011) faltou merenda escolar 

em alguma escola localizada na zona rural que atende estudante quilombola. 

Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular 

para a questão 13. 

12. Perguntar com que frequência que no último ano (provavelmente 2011) 

faltou merenda escolar nas escolas localizadas na zona rural e que matricula 

estudante quilombola. Considerar: Semanal; Quinzenal; Mensal; Semestral. 

Caso haja outra freqüência que não a especificada nos itens 01 a 04, assinalar 
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a opção 05 – Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta dada 

e codificá-la com asteriscos (**). 

13. Solicitar ao entrevistado que forneça um documento com a listagem de 

todas as escolas da região que matriculam estudantes quilombolas com as 

respectivas quantidades totais de alunos e especificamente de estudantes 

quilombolas. Caso o entrevistado fornece a documentação completa, assinalar 

a opção |01|, caso fornece parte da documentação, assinalar a opção |02|.  

14. Perguntar se o município/estado complementam com recurso financeiro 

próprio, o valor encaminhado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para a alimentação escolar. Caso o entrevistado responda 

“Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para a questão 16. 

15. Anotar o valor per capita (por estudante) da complementação dada pelo 

município ou estado para a alimentação escolar quilombola. O valor referido 

deve ser anotado no espaço destinado após o cifrão (R$) e no espaço 

destinado da variável (GVALCONTRAP), com dois dígitos para os reais e 

centavos. Caso o entrevistado não saiba a resposta ou essa questão tenha 

sido pulada pelo entrevistador, assinalar os respectivos códigos no espaço 

destinado. 

16. Perguntar se o recurso financeiro destinado à alimentação escolar, 

incluindo tanto o valor encaminhado pelo FNDE quanto a contrapartida do 

município ou estado, é suficiente para fornecer durante todos os dias letivos a 

alimentação escolar para as escolas localizadas exclusivamente na zona 

urbana. Caso não tenha escola quilombola na zona urbana deste município, 

assinalar a opção Não se Aplica (NSA) e pular para questão 17. 

17. Perguntar se o recurso financeiro destinado à alimentação escolar, 

incluindo tanto o valor encaminhado pelo FNDE quanto a contrapartida do 

município ou estado, é suficiente para fornecer durante todos os dias letivos a 

alimentação escolar para as escolas localizadas exclusivamente na zona rural. 

Caso não tenha escola quilombola na zona rural deste município, assinalar a 

opção Não se Aplica (NSA) e pular para questão 18. 

18. O entrevistador deverá ler a questão 18 e em seguida as 18.1 à 18.5, 

sendo que para cada uma das cinco questões (18.1 à 18.5) deverá citar um 

grupo dos gêneros alimentícios e a localização da escola. Exemplos: (1) “Em 
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relação ao fornecimento dos gêneros alimentícios para as escolas: com que 

frequência o arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, são entregues na escola 

da zona rural?”; (1) “Em relação ao fornecimento dos gêneros alimentícios 

para as escolas: com que frequência o arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, 

são entregues na escola da zona urbana?”. Caso não tenha escola localizada 

na zona rural ou zona urbana todas as questões referentes a esta localização 

devem ser assinaladas no item Não se Aplica (NSA), para todos os gêneros 

alimentícios. 

19. Perguntar se há outra fonte de recebimento de alimentos além do PNAE. 

Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular 

para a questão 22. 

20. Perguntar quais são as outras fontes de recebimento de alimentos para a 

alimentação escolar. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o 

entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos itens |01|, |02| e 

|03|, assinalar o item |04| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada. Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço 

destinado à direita do questionário. As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

 21. Assinalar os gêneros alimentícios que são recebidos pelas outras fontes 

que não o PNAE para a oferta da alimentação escolar, cada item deve ser 

perguntado separadamente e anotado o código na frente. Caso o entrevistado 

refira alguma questão que não seja referente aos itens 1 a 9, assinalar o item 

10 - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta dada e 

codificá-la com asteriscos (**). As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

22. Perguntar se o município ou estado está realizando a compra de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, pescador artesanal ou empreendedor 

artesanal conforme preconizado na Lei 11.947/2009, por meio da chamada 

pública. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não 

sabe”, pular para a questão 25. 
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23. Perguntar quais são os fornecedores de quem estão comprando gêneros 

alimentícios para a alimentação escolar por meio da chamada pública, a fim de 

atingir os 30% exigidos na Lei 11.947/2009. Cada item deve ser perguntado 

separadamente e anotar o código na frente. Caso a opção Outro seja 

preenchida, deve ser codificada com asteriscos (**). As codificações que não 

forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta 

seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

24. Perguntar quais são os alimentos que estão sendo adquiridos para a 

alimentação escolar por meio da chamada pública, a fim de atingir os 30% 

exigidos na Lei 11.947/2009. Cada item deve ser perguntado separadamente e 

anotar o código na frente. Caso a opção Outro seja preenchida, deve ser 

codificada com asteriscos (**). As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

25. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldades no processo de 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, pescador artesanal ou 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar. Caso a resposta seja 

negativa, pular para questão 27. 

26. Anotar quais as dificuldades identificadas pelo entrevistado para a compra 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar, pescador artesanal ou 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar. Pode ser assinalada 

mais de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja 

referente aos itens |01| a |05|, assinalar o item |06| - Outro e anotar de forma 

clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para 

cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do 

questionário.  As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

27. Perguntar se o entrevistado conhece sobre o atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas.  

28. Perguntar o que o entrevistado sabe sobre esse atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas. 

Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita 
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do questionário.  As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

29. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldade no processo de 

gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar em relação a esse 

atendimento direcionado aos estudantes quilombolas. Caso responda “Não”, 

pular para questão 31. 

30. Anotar as principais dificuldades identificadas para realizar a gestão 

(gerenciamento) do Programa Nacional de Alimentação Escolar em relação a 

esse atendimento direcionado aos estudantes quilombolas.  

31. Perguntar se há diferenças quanto ao uso do recurso financeiro do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destinado aos estudantes 

quilombolas em comparação ao recurso financeiro destinado aos demais 

estudantes. Caso o entrevistado não responda nenhuma das opções de 

respostadas dadas (01 e 03), marque a opção 04 – Outro e anote de forma 

clara a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.  As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

32. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município ou estado. 

Cada item deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor 

avaliaria a atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar nas escolas quilombolas do seu município/estado?” 

Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra 

instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam 

Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada 

questão. 

33. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas 
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escolas quilombolas do seu município/estado ótima/boa/regular/ruim?” Se a 

resposta à questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida 

como NSA. 

33. Perguntar se o entrevistado tem alguma sugestão para melhorar o 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos 

estudantes quilombolas. Encerrar a entrevista caso o entrevistado não tenha 

sugestões a fornecer.  

34. Anotar as sugestões dadas pelo entrevistado para melhorar o atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes 

quilombolas. 

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada. 
 
 
 

12.1.3 BLOCO III – AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 
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Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Perguntar ao entrevistado os possíveis telefones de contato identificando o 

local do correspondente telefone (residência/nome da instituição), o nome da 

pessoa que poderia nos atender e o número do telefone com o respectivo 

DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o DDD. Caso o 

informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção “Não sabe” ou 

“não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo código, em dois 

dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este fim.  

03. Assinalar o cargo que o entrevistado ocupa na execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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04. Assinalar o tempo que o entrevistado se encontra no cargo. Atentar-se para 

os intervalos de tempo de algumas opções, por exemplo: caso o entrevistado 

relate o tempo de 3meses e 29 dias, deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 

meses; caso o entrevistado esteja até 6 meses no cargo, assinalar a opção |02| 

– 4 a 6 meses; a partir de 7 meses e menos de 1 ano, assinalar a opção |03| - 7 

a 11 meses; a partir de 1 ano até menos de 3 anos, assinalar a opção |04| -1 a 

2 anos; a partir de 36 meses e menos de 5 anos, assinalar a opção |05| - 3 a 4 

anos; a partir de 5 anos e menos do que 11 anos, assinalar a opção |06| - 5 a 

10 anos; mais de 10 anos, assinalar a opção |07| - mais de 10 anos. No caso 

em que o entrevistado não lembre do período, deve ser assinalada a opção  

|77| - Não sabe. 

05. Perguntar quem é o responsável pela elaboração do cardápio da 

alimentação escolar. Anotar somente uma opção. Caso o entrevistado 

responda mais de uma opção, perguntar quem é o principal responsável pela 

elaboração do cardápio. 

06. Perguntar se, além do responsável, alguém mais auxilia na elaboração do 

cardápio da alimentação escolar. Caso o entrevistado responda “Não” ou 

assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 08. 

07. Perguntar quem participa, além do responsável, na elaboração do cardápio 

da alimentação escolar. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o 

entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos itens |01| a |05|, 

assinalar o item |06| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, 

anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.  As codificações 

que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a 

resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

08. Perguntar se há diferença entre a elaboração do cardápio das escolas que 

atendem estudantes quilombolas e aquelas que não atendem estudantes 

quilombolas. Caso responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular 

para questão 10. 

09. Anotar as diferenças existentes entre a elaboração do cardápio das escolas 

que atendem estudantes quilombolas e as que não atendem estudantes 

quilombolas.  
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Questões 10 e 11 fazer apenas se no município tiver escola quilombola nas 
zonas rural e urbana, caso contrário assinalar “|88| NSA”. 
 

10. Perguntar com relação às escolas públicas que atendem estudantes 

quilombolas: há diferença entre o cardápio elaborado para as escolas 

localizadas na zona urbana em comparação com as escolas localizadas na 

zona rural. Caso responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para 

questão 12. 

11. Descrever quais as diferenças existentes em relação à composição do 

cardápio elaborado para as escolas localizadas na zona urbana em 

comparação com as escolas localizadas na zona rural. 

12. Perguntar se é realizado teste de aceitabilidade das preparações que 

compõe o cardápio escolar das escolas localizadas na zona urbana que 

atendem estudantes quilombolas. Caso neste município não haja escola 

quilombola localizada na zona urbana, assinalar a opção Não se Aplica (NSA) 

|88|. 

13. Perguntar se é realizado teste de aceitabilidade das preparações que 

compõe o cardápio escolar das escolas localizadas na zona rural que atendem 

estudantes quilombolas. Caso neste município não haja escola quilombola 

localizada na zona rural, assinalar a opção Não se Aplica (NSA) |88|. 

Caso o entrevistado tenha respondido Não ou Não Sabe nas questões 12 e 13, 
pular para questão 15. 

14. Perguntar como é utilizado (o que é realizado) o resultado dos testes de 

aceitabilidade realizados nas escolas que atendem estudantes quilombolas.  

15. O entrevistador deverá ler a questão 15 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que freqüência é previsto no cardápio escolar da zona urbana arroz, massas, 

batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”; (2) “Com que freqüência é previsto no cardápio escolar da zona 

urbana panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”. Caso neste município não haja escola quilombola localizada na zona 
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urbana, assinalar a opção Não se Aplica (NSA) para todos os gêneros 

alimentícios. 

16. O entrevistador deverá ler a questão 16 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que freqüência é previsto no cardápio escolar da zona rural arroz, massas, 

batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”; (2) “Com que freqüência é previsto no cardápio escolar da zona rural 

panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a duas 

vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou nunca?”. 

Caso neste município não haja escola quilombola localizada na zona rural, 

assinalar a opção Não se Aplica (NSA) para todos os gêneros alimentícios. 

17. Perguntar se o entrevistado conhece quais os alimentos fazem parte do 

costume alimentar das comunidades quilombolas localizadas na região. Caso 

responda “Não” pular para questão 21. 

18. Anotar os alimentos que o entrevistado identifica como costume alimentar 

quilombola.  

19. Perguntar se os alimentos que foram identificados como costume alimentar 

quilombola fazem parte do cardápio elaborado para as escolas que matriculam 

estudantes quilombolas. Caso responda “Não”, ou assinalada a opção “Não 

sabe”, pular para questão 21. 

20. Anotar os alimentos que o entrevistado identifica como costume alimentar 

quilombola e que estão presentes nos cardápios elaborados para as escolas 

que matriculam estudantes quilombolas. 

21. Perguntar se no ano anterior (provavelmente 2011) foram realizadas 

atividades de educação alimentar e nutricional nas escolas que atendem 

estudantes quilombolas. Caso responda “Não” ou assinalada a opção “Não 

sabe”, pular para questão 23. 

22. Perguntar quais os temas abordados nas atividades de educação alimentar 

e nutricional realizada no ano anterior (provavelmente 2011) nas escolas que 

atendem estudantes quilombolas. 
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23. Perguntar se, nos últimos 6 meses, o nutricionista responsável técnico pelo 

PNAE já visitou alguma escola localizada na zona urbana e que atende 

estudante quilombola. Caso responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, 

pular para questão 25. Caso neste município não haja escola quilombola 

localizada na zona urbana, assinalar a opção Não se Aplica (NSA) |88| e pular 

para questão 28. 

24. Assinalar o número de escolas localizadas na zona urbana e que atendem 

estudantes quilombolas que, nos últimos 6 meses, o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE já visitou. 

25. Perguntar a frequência com que o nutricionista responsável técnico do 

PNAE visita as escolas localizadas na zona urbana e que atendem estudantes 

quilombolas.  

26. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldade para que o 

nutricionista responsável técnico pelo PNAE realize as visitas às escolas 

localizadas na zona urbana e que atendem estudantes quilombolas. Caso 

responda “Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 28. 

27. Perguntar quais seriam as dificuldades para que o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE realize as visitas às escolas localizadas na zona urbana e 

que atendem estudantes quilombolas. Pode ser assinalada mais de uma 

opção. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos 

itens |01| a |03|, assinalar o item |04| - Outro e anotar de forma clara, em letra 

de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.  As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

28. Perguntar se, nos últimos seis (06) meses, o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE já visitou alguma escola localizada na zona rural e que 

atende estudante quilombola. Caso responda “Não” ou assinalada a opção 

“Não sabe”, pular para questão 30. Caso neste município não haja escola 

quilombola localizada na zona rural, assinalar a opção Não se Aplica (NSA) |88| 

e pular para questão 33. 
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29. Assinalar o número de escolas localizadas na zona rural e que atendem 

estudantes quilombolas que, nos últimos 6 meses, o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE já visitou. 

30. Perguntar a frequência com que o nutricionista responsável técnico do 

PNAE visita as escolas localizadas na zona rural e que atendem estudantes 

quilombolas.  

31. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldade para que o 

nutricionista responsável técnico pelo PNAE realize as visitas às escolas 

localizadas na zona rural e que atendem estudantes quilombolas. Caso 

responda “Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 33. 

32. Perguntar quais seriam as dificuldades para que o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE realize as visitas às escolas localizadas na zona rural e que 

atendem estudantes quilombolas. Pode ser assinalada mais de uma opção. 

Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos itens |01| 

a |04|, assinalar o item |05| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, 

a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.  As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

33. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município/estado. Cada 

item deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor 

avaliaria a atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar nas escolas quilombolas do seu município/estado?” 

Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra 

instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam 

Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada 

questão. 

34. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas 
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escolas quilombolas do seu município/estado ótima/boa/regular/ruim?” Se a 

resposta à questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida 

como NSA. 

35. Perguntar se o entrevistado conhece sobre o atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas. 

Caso o entrevistado responda “Não”, pular para a questão 39. 

36. Perguntar o que o entrevistado sabe sobre esse atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas. 

Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma 

questão que não seja referente aos itens |01| a |03|, assinalar o item |04| - 

Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la 

com asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço 

destinado à direita do questionário.  As codificações que não forem 

respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja 

NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

37. Perguntar se o entrevistado tem alguma sugestão para melhorar o 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos 

estudantes quilombolas. Encerrar a entrevista caso o entrevistado não tenha 

sugestões a fornecer.  

38. Anotar as sugestões dadas pelo entrevistado para melhorar o atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes 

quilombolas. 

39. Solicitar ao entrevistado que forneça os cardápios elaborados para as 

escolas das zonas urbana e rural, referentes ao mês anterior. Nesse caso, o 

entrevistador deverá especificar o mês. Caso o entrevistado não tenha os 

cardápios referentes ao período desejado, solicitar o mais recente. Caso o 

entrevistado forneça todos os cardápios, assinalar a opção |01|, caso não 

forneça, assinalar a opção |02|, caso forneça parte dos cardápios, assinalar a 

opção |03|.  

40. Solicitar ao entrevistado que forneça os receituários/fichas técnicas 

referente ao cardápio que foi entregue ao entrevistador: preferencialmente mês 

anterior, ou o mais recente. Considera-se receituário/ficha técnica, o 

documento onde constam os ingredientes e formas de preparo das 
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preparações que compõem o cardápio. Caso o entrevistado forneça todos os 

receituários/fichas técnicas, assinalar a opção |01|, caso não forneça, assinalar 

a opção |02|, caso forneça parte dos receituários/fichas técnicas, assinalar a 

opção |03|, caso não utilize receituário/ficha técnica, assinalar a opção |04|.    

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
 

 

12.2 QUESTIONÁRIO 2 

 

12.2.1 BLOCO I – GESTÃO DO PNAE QUILOMBOLA 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 
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Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Nome da escola:_____________ 

Anotar o nome da escola onde está sendo realizada a entrevista. 

ESCOLA: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da escola onde está sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). Caso não tenha o código da escola, deixar em 

branco. 

Localização da Escola: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente à zona de localização da escola onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 
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Anotar o código, com dois dígitos, referente à zona de localização da escola 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Gestão da Escola: |01| Municipal   |02| Estadual 

Assinalar a opção referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município 

for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |01|, no caso do 

estado for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |02|. 

GEST: |__|__| 

Anotar o código referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município for 

o responsável pela gestão da escola, anotar |01|, no caso do estado for o 

responsável pela gestão da escola, anotar |02|. 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Perguntar ao entrevistado os possíveis telefones de contato identificando o 

local do correspondente telefone (residência/nome da instituição), o nome da 

pessoa que poderia nos atender e o número do telefone com o respectivo 

DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o DDD. Caso o 

informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção “Não sabe” ou 

“não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo código, em dois 

dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este fim.  

03. Assinalar o cargo que o entrevistador ocupa na execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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04. Assinalar o tempo que o entrevistado se encontra no cargo. Atentar-se para 

os intervalos de tempo de algumas opções, por exemplo: caso o entrevistado 

relate o tempo de 3meses e 29 dias, deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 

meses; caso o entrevistado esteja até 6 meses no cargo, assinalar a opção |02| 

– 4 a 6 meses; a partir de 7 meses e menos de 1 ano, assinalar a opção |03| - 7 

a 11 meses; a partir de 1 ano até menos de 3 anos, assinalar a opção |04| -1 a 

2 anos; a partir de 36 meses e menos de 5 anos, assinalar a opção |05| - 3 a 4 

anos; a partir de 5 anos e menos do que 11 anos, assinalar a opção |06| - 5 a 

10 anos; mais de 10 anos, assinalar a opção |07| - mais de 10 anos.  

05. Assinalar o nível de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Considerar gestão municipal se for realizada pelo próprio município e estadual 

se for realizada pelo estado.  

06. Assinalar o responsável pelo gerenciamento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Considerar: “Centralizada” quando a Entidade Executora 

executa o PNAE em todas as suas fases (recebem o recurso, administram e 

prestam contas ao FNDE); “Escolarizada” quando a Entidade Executora 

transfere o recurso diretamente para as creches e escolas pertencentes à sua 

rede, que passam a se responsabilizar pela execução do PNAE; “Mista” 

quando tanto a Entidade Executora quanto a escola são responsáveis pela 

gestão do Programa.   

07. Para a escola em que o entrevistado é responsável pela alimentação 

escolar, anotar o respectivo código no espaço destinado e deverão ser feitas as 

questões 07.1 à 07.8.  

07.1. Perguntar se a escola está matricula estudantes quilombolas. Caso o 

entrevistado responda Não ou Não sabe, deve pular para questão 07.5. 

07.2. Perguntar se a respectiva escola matricula somente estudantes 

quilombolas ou se há outros estudantes não quilombolas matriculados. 

Considerar: “Exclusiva quilombola”, aquelas escolas que só matriculam 

estudantes quilombolas; “Não é exclusiva quilombola”, aquelas escolas que 

matriculam outros estudantes além dos quilombolas. 

07.3. Perguntar se a escola recebe o recurso financeiro destinado ao PNAE 

direcionado aos estudantes quilombola (R$0,60 per capita).  
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07.4. Perguntar e anotar o total de estudantes matriculados na respectiva 

escola. 

07.5. Perguntar e anotar quantos estudantes quilombolas, exclusivamente, 

estão matriculados na respectiva escola.  

08. Perguntar se no ano anterior (provavelmente, 2011) faltou merenda escolar 

nesta escola. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não 

sabe”, pular para a questão 10. 

09. Perguntar com que frequência que no último ano (provavelmente 2011) 

faltou merenda escolar nesta escola. Considerar: Semanal; Quinzenal; Mensal; 

Semestral. Caso haja outra freqüência que não a especificada nos itens 01 a 

04, assinalar a opção 05 – Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). 

10. Solicitar ao entrevistado que forneça um documento com a relação do total 

de estudantes e estudantes quilombolas matriculados nesta escola Caso o 

entrevistado fornece a documentação completa, assinalar a opção |01|, caso 

fornece parte da documentação, assinalar a opção |02|, caso não forneça o 

documento solicitado assinalar a opção |03|. 

11. Perguntar se o estado complementa com recurso financeiro próprio, o valor 

encaminhado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para a alimentação escolar. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada 

a opção “Não sabe”, pular para a questão 13. 

12. Anotar o valor per capita (por estudante) da complementação dada pelo 

estado para a alimentação escolar quilombola. O valor referido deve ser 

anotado no espaço destinado após o cifrão (R$) e no espaço destinado da 

variável (GVALCONTRAP), com dois dígitos para os reais e centavos. Caso o 

entrevistado não saiba a resposta ou essa questão tenha sido pulada pelo 

entrevistador, assinalar os respectivos códigos no espaço destinado. 

13. Perguntar se o recurso financeiro destinado à alimentação escolar, 

incluindo tanto o valor encaminhado pelo FNDE quanto a contrapartida do 

estado, é suficiente para fornecer durante todos os dias letivos a alimentação 

escolar.  

14. O entrevistador deverá ler a questão 14 e em seguida as 14.1 à 14.5, 

sendo que para cada uma das cinco questões (14.1 à 14.5) deverá citar um 
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grupo dos gêneros alimentícios e se referir a realidade daquela escola. 

Exemplos: (1) “Em relação ao fornecimento dos gêneros alimentícios para as 

escolas: com que frequência o arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, são 

entregues nesta escola?”; (1) “Em relação ao fornecimento dos gêneros 

alimentícios para as escolas: com que frequência o arroz, feijão, macarrão, 

açúcar, óleo, são entregues nesta escola?”.  

15. Perguntar se há outra fonte de recebimento de alimentos além do PNAE. 

Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular 

para a questão 18. 

16. Perguntar quais são as outras fontes de recebimento de alimentos para a 

alimentação escolar. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o 

entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos itens |01|, |02| e 

|03|, assinalar o item |04| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada. Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço 

destinado à direita do questionário. As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

17. Assinalar os gêneros alimentícios que são recebidos pelas outras fontes 

que não o PNAE para a oferta da alimentação escolar, cada item deve ser 

perguntado separadamente e anotado o código na frente. Caso o entrevistado 

refira alguma questão que não seja referente aos itens 1 a 9, assinalar o item 

10 - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta dada e 

codificá-la com asteriscos (**). As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

18. Perguntar se o estado está realizando a compra de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, pescador artesanal ou empreendedor artesanal conforme 

preconizado na Lei 11.947/2009, por meio da chamada pública. Caso o 

entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para a 

questão 21. 

19. Perguntar quais são os fornecedores de quem estão comprando gêneros 

alimentícios para a alimentação escolar por meio da chamada pública, a fim de 

atingir os 30% exigidos na Lei 11.947/2009. Cada item deve ser perguntado 
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separadamente e anotar o código na frente. Caso a opção Outro seja 

preenchida, deve ser codificada com asteriscos (**). As codificações que não 

forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta 

seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

20. Perguntar quais são os alimentos que estão sendo adquiridos para a 

alimentação escolar por meio da chamada pública, a fim de atingir os 30% 

exigidos na Lei 11.947/2009. Cada item deve ser perguntado separadamente e 

anotar o código na frente. Caso a opção Outro seja preenchida, deve ser 

codificada com asteriscos (**). As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

21. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldades no processo de 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, pescador artesanal ou 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar. Caso a resposta seja 

negativa, pular para questão 23. 

22. Anotar quais as dificuldades identificadas pelo entrevistado para a compra 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar, pescador artesanal ou 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar. Pode ser assinalada 

mais de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja 

referente aos itens |01| a |05|, assinalar o item |06| - Outro e anotar de forma 

clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para 

cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do 

questionário.  As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

23. Perguntar quem é o responsável pela elaboração do cardápio da 

alimentação escolar. Anotar somente uma opção. Caso o entrevistado 

responda mais de uma opção, perguntar quem é o principal responsável pela 

elaboração do cardápio. 

24. Perguntar se é realizado teste de aceitabilidade das preparações que 

compõe o cardápio escolar desta escola. Caso o entrevistado responda Não ou 

Não sabe, pular para questão 26. 
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25. Perguntar como é utilizado (o que é realizado com) o resultado dos testes 

de aceitabilidade realizados nesta escola.  

26. O entrevistador deverá ler a questão 26 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que freqüência é previsto no cardápio escolar desta escola arroz, massas, 

batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”; (2) “Com que freqüência é previsto no cardápio escolar desta escola 

panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a duas 

vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou nunca?”.  

27. Perguntar se o entrevistado conhece quais os alimentos fazem parte do 

costume alimentar das comunidades quilombolas localizadas na região. Caso 

responda “Não” pular para questão 31. 

28. Anotar os alimentos que o entrevistado identifica como costume alimentar 

quilombola.  

29. Perguntar se os alimentos que foram identificados como costume alimentar 

quilombola fazem parte do cardápio elaborado daquela escola. Caso responda 

“Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 31. 

30. Anotar os alimentos que o entrevistado identifica como costume alimentar 

quilombola e que estão presentes nos cardápios daquela escola. 

31. Perguntar se, nos últimos seis (06) meses, o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE já visitou aquela escola.  

32. Perguntar com que  frequência a nutricionista responsável técnico do PNAE 

visita aquela escola.  

33. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldade para que o 

nutricionista responsável técnico pelo PNAE realize as visitas aquela escola. 

Caso responda “Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 

35. 

34. Perguntar quais seriam as dificuldades para que o nutricionista responsável 

técnico pelo PNAE realize as visitas naquela escola. Pode ser assinalada mais 

de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja 
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referente aos itens |01| a |04|, assinalar o item |05| - Outro e anotar de forma 

clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para 

cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do 

questionário.  As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

33. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município/estado. Cada 

item deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor 

avaliaria a atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar nas escolas quilombolas do seu município/estado?” 

Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra 

instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam 

Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada 

questão. 

34. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas 

escolas quilombolas do seu município/estado ótima/boa/regular/ruim?” Se a 

resposta à questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida 

como NSA. 

35. Perguntar se o entrevistado conhece sobre o atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas.  

36. Perguntar o que o entrevistado sabe sobre esse atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes quilombolas. 

Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita 

do questionário.  As codificações que não forem respondidas devem ser 

especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos 

devem ser preenchidos com o número 88. 

37. Perguntar se o entrevistado considera que há dificuldade no processo de 

gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar em relação a esse 
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atendimento direcionado aos estudantes quilombolas. Caso responda “Não”, 

pular para questão 39. 

38. Anotar as principais dificuldades identificadas para realizar a gestão 

(gerenciamento) do Programa Nacional de Alimentação Escolar em relação a 

esse atendimento direcionado aos estudantes quilombolas. 

39. Perguntar se há diferenças quanto ao uso do recurso financeiro do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destinado aos estudantes 

quilombolas em comparação ao recurso financeiro destinado aos demais 

estudantes. Caso o entrevistado não responda nenhuma das opções de 

respostadas dadas (01 e 03), marque a opção 04 – Outro e anote de forma 

clara a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.  As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

40. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar naquela escola. Cada item 

deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor avaliaria a 

atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar nesta escola?” Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e 

qualquer outra instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as 

respostas sejam Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos 

indicados em cada questão. 

41. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nesta 

escola ótima/boa/regular/ruim?” Se a resposta à questão anterior for Não 

sabe, esta questão deverá ser respondida como NSA. 

42. Perguntar se o entrevistado tem alguma sugestão para melhorar o 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos 

estudantes quilombolas. Encerrar a entrevista caso o entrevistado não tenha 

sugestões a fornecer.  
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43. Anotar as sugestões dadas pelo entrevistado para melhorar o atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar direcionado aos estudantes 

quilombolas. 

44. Solicitar ao entrevistado que forneça os cardápios elaborados, referentes 

ao mês anterior. Nesse caso, o entrevistador deverá especificar o mês. Caso o 

entrevistado não tenha os cardápios referentes ao período desejado, solicitar o 

mais recente. Caso o entrevistado forneça todos os cardápios, assinalar a 

opção |01|, caso não forneça, assinalar a opção |02|, caso forneça parte dos 

cardápios, assinalar a opção |03|.  

45. Solicitar ao entrevistado que forneça os receituários/fichas técnicas 

referente ao cardápio que foi entregue ao entrevistador: preferencialmente mês 

anterior, ou o mais recente. Considera-se receituário/ficha técnica, o 

documento onde constam os ingredientes e formas de preparo das 

preparações que compõem o cardápio. Caso o entrevistado forneça todos os 

receituários/fichas técnicas, assinalar a opção |01|, caso não forneça, assinalar 

a opção |02|, caso forneça parte dos receituários/fichas técnicas, assinalar a 

opção |03|, caso não utilize receituário/ficha técnica, assinalar a opção |04|.    

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada. 
 

12.2.2 BLOCO II – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS 
ESTUDANTES QUILOMBOLAS 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 
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Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 
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Nome da escola:_____________ 

Anotar o nome da escola onde está sendo realizada a entrevista. 

ESCOLA: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da escola onde está sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). Caso não tenha o código da escola, deixar em 

branco. 

Localização da Escola: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente à zona de localização da escola onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente à zona de localização da escola 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Gestão da Escola: |01| Municipal   |02| Estadual 

Assinalar a opção referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município 

for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |01|, no caso do 

estado for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |02|. 

GEST: |__|__| 

Anotar o código referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município for 

o responsável pela gestão da escola, anotar |01|, no caso do estado for o 

responsável pela gestão da escola, anotar |02|. 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 
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Este bloco será aplicado com as crianças e adolescentes 

quilombolas, portanto requer mais paciência e clareza na forma de 

abordagem de cada questão.  

Os estudantes serão entrevistados por critérios amostrais. Ao chegar à 

escola, o monitor deverá solicitar ao diretor/coordenador pedagógico a 

quantidade de estudantes quilombolas, de seis (06) à dezoito (18) anos, 

matriculados (em todos os períodos – matutino, vespertino, noturno) naquela 

escola. A quantidade de estudante entrevistada será 10% do total de 

estudantes quilombolas informado. Caso o mesmo não saiba a quantidade de 

estudantes quilombolas matriculados, solicitar que a liderança local identifique 

os estudantes quilombolas presentes naquele período e calcular os 10% em 

cima dessa quantidade; o mesmo procedimento deverá ser realizado para os 

demais períodos (matutino, vespertino ou noturno, quando houver).   

Definido o total de estudante que deverá ser entrevistado na escola, o 

monitor de campo deverá listar todos os estudantes quilombolas, de seis (06) à 

dezoito (18) anos, presentes naquele período da visita. Em um recipiente 

contendo papéis enumerados de 1 à 10, o monitor deverá sortear um número. 

A partir do número sorteado, o monitor deverá identificar o estudante referente 

a essa numeração na lista dos presentes, este será já escolhido para compor a 

amostra do estudo. Em seguida, este número sorteado deverá representar a 

quantidade de estudantes da lista que deverão ser pulados, a partir do primeiro 

aluno selecionado, para que seja identificado o próximo estudante entrevistado. 

Esse procedimento deve ser realizado até atingir a quantidade estipulada de 

entrevistas para cada escola. Exemplo: 

 

Total de estudantes quilombolas matriculados: 50  

Amostra (10% do total de estudantes quilombolas): 5 estudantes 

quilombolas 

Número sorteado: 3 

Listagem dos estudantes quilombolas presentes no período da vista à 

escola: 
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Lista de estudantes presentes Amostra 

01 Maria Terceiro sorteado 

02 Letícia Quinto sorteado 

03 João Primeiro estudante sorteado 

04 José  

05 Bruna  

06 Eduardo Quarto sorteado 

07 Vinicius Segundo sorteado 

08 Norma  

09 Leonardo  

10 Valéria  

 

Caso não consiga, em um único período, realizar todas as entrevistas 

previstas para aquela escola, retornar em outro período para completar a 

amostra. A amostra não deverá ficar incompleta (faltando), mas não deverá, 

porém, ser feita entrevista além da quantidade estipulada.  

A fim de apurar a fidedignidade dos dados coletados com os estudantes, 

deverá ser feito um controle de qualidade, o qual consiste em reaplicar o 

questionário (algumas questões chaves) com 10% da amostra de estudantes 

de cada município. O critério de seleção da escola onde será realizado o 

controle de qualidade ficará a critério da equipe em campo, podendo ser por 

conveniência (mais próxima). No entanto, deve-se manter o critério de seleção 

(sorteio) do estudante entrevistado. 

Todas as informações sobre a quantidade total de estudantes 

(quilombolas e não quilombolas), quantidade total de estudantes quilombolas, 

valor amostral, etc. devem ser anotados na planilha escolas quilombolas 

(APÊNDICE E). 

Visando facilitar a identificação dos domicílios dos respectivos 

estudantes entrevistados para a realização do questionário 3, o monitor deverá 

solicitar junto a direção da escola o endereço e demais contatos dos 

pais/responsáveis pelos estudantes e anotar na planilha de visitas aos 

domicílios (APÊNDICE G).  

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Assinalar a opção do sexo do entrevistado. Neste caso o entrevistador não 

deve fazer pergunta. 
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03. Perguntar o nome completo do pai, esta informação deve ser confirmada na 

secretaria da escola ou com a liderança local (apoio quilombola). Caso a 

criança não seja registrada pelo pai ou até o presente momento não sabe a 

identidade do seu pai, deve ser assinalada a opção Não sabe. 

04. Perguntar o nome completo da mãe, esta informação deve ser confirmada 

na secretaria da escola ou com a liderança local (apoio quilombola). Caso a 

criança até o presente momento não sabe a identidade de sua mãe, deve ser 

assinalada a opção Não sabe. 

05. Perguntar o ano que o entrevistado está cursando naquele momento. Caso 

o entrevistado refira alguma resposta que não seja referente aos itens |01| a 

|04|, assinalar o item |05| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). 

06. Perguntar a idade, em anos, do entrevistado. 

07. Perguntar se o entrevistado se considera quilombola. Caso a resposta seja 

negativa, pular para questão 09. 

08. Perguntar a opinião do entrevistado sobre a importância de ser quilombola. 

Descrever com clareza a resposta e codificá-la com asteriscos (**). 

09. Perguntar se o entrevistado faz alguma refeição antes de ir para a escola. 

Caso responda “Não”, pular para questão 12. 

10. Perguntar o que o entrevistado come em casa antes de ir para a escola. No 

caso de ter respondido “Não” na questão 09, assinalar a opção NSA nesta 

questão. 

11. Perguntar quantas vezes durante a semana o entrevistado come em casa 

antes de ir para a escola. Caso responda todos os dias, marcar a opção “|01| - 

Sempre”, caso refira uma freqüência menor do que 5 vezes na semana, 

assinalar a opção “|02| - As vezes”. No caso de ter respondido “Não” na 

questão 09, assinalar a opção NSA nesta questão. 

12. Perguntar qual o horário, aproximado, que o entrevistado sai de casa para 

ir para a escola. Caso fique em dúvida ou não sabe, assinalar a opção Não 

Sabe. 

13. Perguntar qual é o meio de locomoção utilizado pelo entrevistado para 

chegar à escola. Caso responda mais de uma opção, considerar o que é mais 

freqüente dentre os cinco dias de aula semanais. 
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14. Perguntar se ao chegar à escola o entrevistado recebe alguma merenda 

antes do início da aula. 

15. Perguntar se o entrevistado come a alimentação escolar (merenda) que é 

servida na escola onde estuda. Caso responda “Não”, pular para questão 17. 

16. Perguntar se o entrevistado gosta da alimentação escolar (merenda) que é 

servida na escola onde estuda. Caso responda “Sim”, pular para a questão 

16.1; caso responda “Um pouco”, pular para a questão 16.2; caso responda 

“Não”, pular para a questão 16.3.  

16.1. Perguntar ao entrevistado porque ele gosta da alimentação escolar 

(merenda) que é servida na escola onde estuda. Caso o entrevista tenha 

respondido “Não” ou “Um pouco” na questão 16, assinalar a opção NSA nesta 

questão.  

16.2. Perguntar ao entrevistado porque ele gosta só um pouco da alimentação 

escolar (merenda) que é servida na escola onde estuda. Caso o entrevista 

tenha respondido “Sim” ou “Não” na questão 16, assinalar a opção NSA nesta 

questão.  

16.3. Perguntar ao entrevistado porque ele não gosta da alimentação escolar 

(merenda) que é servida na escola onde estuda. Caso o entrevista tenha 

respondido “Sim” ou “Um pouco” na questão 16, assinalar a opção NSA nesta 

questão.    

17. Perguntar a comida que é servida na merenda escolar (alimentação 

escolar) que mais agrada o entrevistado. Caso responda que Não sabe, pular 

para questão 18. 

17.1. Perguntar por que o entrevistado mais gosta daquela comida (resposta 

anterior) que é servida na escola. O entrevistador deve repetir a resposta dado 

pelo entrevistado na questão anterior (17). Exemplo: “Por que você gosta da 

galinhada que é servida na escola?”. 

18.  Perguntar a comida que é servida na merenda escolar (alimentação 

escolar) que menos agrada o entrevistado. . Caso responda que Não sabe, 

pular para questão 18. 

18.1. Perguntar por que o entrevistado não gosta da comida que é servida na 

escola. O entrevistador deve repetir a resposta dado pelo entrevistado na 
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questão 18. Exemplo: “Por que você não gosta do macarrão com sardinha 

que é servido na escola?”. 

19. Perguntar o que o entrevistado gostaria que tivesse na alimentação escolar 

que atualmente não é servido. 

20. Perguntar se existe algum alimento/comida que o entrevistado tem o hábito 

de comer em casa e não na escola, que gostaria que tivesse também na 

escola. Caso responda “Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para 

questão 22. 

21. Pedir para o entrevistado listar esses alimentos/comidas que tem o hábito 

de comer em casa e não na escola, que gostaria que tivesse também na 

escola.  

22. Perguntar se no ano anterior (provavelmente em 2011) aconteceu de faltar 

a alimentação escolar (merenda) em algum dia na escola. Caso responda 

“Não”, ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para questão 24. 

23. Perguntar quantas vezes faltou a alimentação escolar (merenda) no ano 

anterior. Caso o entrevistado refira alguma questão que não seja referente aos 

itens |01| a |04|, assinalar o item |05| - Outro e anotar de forma clara, em letra 

de forma, a resposta dada. 

 

Ao final das questões, agradecer o entrevistado pelas informações que muito 

há de contribuir para a realização deste estudo. Explicar que para 

complementar as informações será realizada também a avaliação 

antropométrica do entrevistado que seria verificar o seu peso e altura o que 

não demandaria muito tempo e seria muito importante. Caso o entrevistado 

aceite participar da avaliação antropométrica, os dados deverão ser coletados. 

Caso recuse mais uma vez agradeça sua atenção e finalize a entrevista. 

 

24. Assinalar a posição do entrevistado quanto à avaliação antropométrica: 

realizada ou não realizada (recusada). 

24.1. Anotar o peso do entrevistado conforme apresentado na balança, sem 

arredondamento, sendo até três dígitos para quilo (Kg) e um dígito para o 

grama.  
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24.2. Anotar a altura do entrevistado conforme apresentado no estadiômetro, 

considerando medida em centímetro (cm) e uma casa após a vírgula para o 

milímetro (mm). Devem ser realizadas duas medidas, caso haja muita diferença 

entre estas realiza-se a terceira medida.  

24.3. Fazer o cálculo do Índice de Massa Corporal após o término da entrevista 

a fim de evitar erros. Para o cálculo do IMC, dividir o valor do peso em quilo 

(Kg) pelo quadrado da altura em metro (m). O valor deve ser anotado com duas 

casas antes e depois da vírgula. Para o cálculo do IMC atentar-se que o dado 

referente à altura do entrevistado está em cm, portanto, tem que ser convertido 

para metro (1m = 100cm) e para isto deve utilizar o valor da última medida.  

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
 

12.2.3 BLOCO II – EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 
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Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

 

 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Nome da escola:_____________ 

Anotar o nome da escola onde está sendo realizada a entrevista. 

ESCOLA: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da escola onde está sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). Caso não tenha o código da escola, deixar em 

branco. 
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Localização da Escola: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente à zona de localização da escola onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente à zona de localização da escola 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Gestão da Escola: |01| Municipal   |02| Estadual 

Assinalar a opção referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município 

for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |01|, no caso do 

estado for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |02|. 

GEST: |__|__| 

Anotar o código referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município for 

o responsável pela gestão da escola, anotar |0|1|, no caso do estado for o 

responsável pela gestão da escola, anotar |0|2|. 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

Esse bloco deverá ser preenchido pelo próprio entrevistado, sendo: todos os 

professores que estejam na escola no momento da pesquisa. No momento do 

intervalo da aula (momento de servir a merenda), ou em outro horário 

estipulado pelo diretor da escola, deverá ser realizada uma reunião com todos 

os possíveis entrevistados, quando o monitor explicará sobre a pesquisa e 

entregará todos os documentos (TCLE, Autorização de uso de imagem) 

conforme previsto para os demais entrevistados. Caso haja o acordo em 

participar, o entrevistado entregará um (01) questionário para cada pessoa. O 
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monitor deverá orientar quanto ao preenchimento do cabeçalho e irá ler cada 

questão e aguardar que os entrevistados preencham, simultaneamente, porém 

individualmente, cada questão. Ao término do questionário, o monitor deverá 

recolher as respostas e conferir se todas as questões foram preenchidas. As 

respostas deverão ser codificadas pelo entrevistador, posteriormente à 

entrevista. 

 

01. O entrevistado deverá anotar seu nome completo, em letra de forma, na 

linha destinada para a resposta.  

02. O entrevistado deverá preencher com os possíveis telefones de contato 

identificando o local do correspondente telefone (residência/nome da 

instituição), o nome da pessoa que poderia nos atender e o número do telefone 

com o respectivo DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o 

DDD. Caso o informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção 

“Não sabe” ou “não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo 

código, em dois dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este 

fim.  

03. Todos devem assinalar o cargo que ocupam na escola. 

04. Pedir para que dentre os entrevistados os professores especifiquem a 

disciplina que ministram na escola. Os que não forem professores deverão 

assinalar a opção NSA. 

05. Devem assinalar o tempo que ocupam tal cargo na escola. Atentar-se para 

os intervalos de tempo de algumas opções, por exemplo: caso o entrevistado 

relate o tempo de 3meses e 29 dias, deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 

meses; caso o entrevistado esteja até 11 meses no cargo, assinalar a opção 

|02| – 4 a 11 meses; a partir de 12 meses e menos de 2 anos, assinalar a 

opção |03| - 1 ano; a partir de 24 meses até menos de 3 anos, assinalar a 

opção |04| - 2 anos; a partir de 36 meses e menos de 4 anos, assinalar a opção 

|05| - 3 anos; a partir de 48 meses e menos do que 5 anos, assinalar a opção 

|06| - 4 anos; mais de 60 meses, assinalar a opção |07| - mais de 5 anos. 

06. O entrevistado que tem ascendência quilombola deve assinalar a opção 

Sim. Explicar que ascendência é se os pais/avós ou qualquer antepassado 

deles era quilombola. 
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07. O entrevistado deverá responder se ele se considera quilombola. 

08. Deverão responder se conhecem o costume alimentar dos quilombolas. 

Caso a resposta seja negativa, orientá-los a preencher as questões 09 e 10 

com o item NSA. 

09. Os entrevistados deverão responder se costume alimentar dos quilombolas 

é trabalhado em alguma disciplina do currículo escolar, seja na sala de aula ou 

em atividades escolares. Caso respondam Não ou Não sabe, devem assinalar 

NSA |88| na questão 10 pulando assim para questão 11. 

10. Deverão descrever de que forma o costume alimentar dos quilombolas é 

trabalhada nas disciplinas do currículo escolar. 

11. O entrevistado que realiza alguma atividade com os estudantes 

quilombolas com o foco na alimentação, nutrição ou promoção da saúde 

deverá responder Sim. Caso a resposta seja negativa, orientá-los a marcar a 

opção NSA na questão 12. 

12. O entrevistado deverá descrever quais as atividades relacionadas à 

alimentação, nutrição ou promoção da saúde são realizadas com os estudantes 

quilombolas. 

13. Todos devem responder se conhecem o(a) nutricionista responsável 

técnico pela merenda escolar do seu município/estado. Aqueles que 

assinalaram a opção “Não” devem marcar a opção NSA nas questões 14 e 15. 

14. O entrevistado deve responder se já foi desenvolvida alguma atividade 

escolar em parceria com o(a) nutricionista responsável técnico(a) pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (merenda escolar) do seu 

município/estado. Caso a resposta seja negativa, o entrevistado deverá marcar 

a opção NSA na questão 15. 

15. Deverão descrever quais atividades escolares já foram realizadas em 

parceria com o(a) nutricionista responsável técnico(a) pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) (merenda escolar) do seu município / estado. 

16. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município/estado. Cada 

item deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor 

avaliaria a atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar nas escolas quilombolas do seu município/estado?” 

Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra 

instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam 

Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada 

questão. 

17. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas 

escolas quilombolas do seu município/estado ótima/boa/regular/ruim?” Se a 

resposta à questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida 

como NSA. 

18. O entrevistado deverá responder se tem alguma sugestão para melhoria da 

merenda escolar. Caso responda Não, deve ser orientado a assinalar a opção 

NSA na questão 19 e encerrar a pesquisa. 

19. O entrevistado deve descrever qual a(s) sua(s) sugestão(ões) para 

melhoria da merenda escolar. 

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
 
 
 

12.2.4 BLOCO IV – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 
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específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Nome da escola:_____________ 
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Anotar o nome da escola onde está sendo realizada a entrevista. 

ESCOLA: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da escola onde está sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). Caso não tenha o código da escola, deixar em 

branco. 

Localização da Escola: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente à zona de localização da escola onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente à zona de localização da escola 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Gestão da Escola: |01| Municipal   |02| Estadual 

Assinalar a opção referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município 

for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |01|, no caso do 

estado for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |02|. 

GEST: |__|__| 

Anotar o código referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município for 

o responsável pela gestão da escola, anotar |01|, no caso do estado for o 

responsável pela gestão da escola, anotar |02|. 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  
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02. O entrevistado deverá preencher com os possíveis telefones de contato 

identificando o local do correspondente telefone (residência/nome da 

instituição), o nome da pessoa que poderia nos atender e o número do telefone 

com o respectivo DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o DDD 

e o nome da pessoa do contato. Caso o informante não saiba ou não tenha 

telefone, assinalar a opção “Não sabe” ou “não se aplica (NSA)”, 

respectivamente, e anotar o respectivo código, em dois dígitos (|77| ou |88|), 

nas duas caselas separadas para este fim.  

03. Assinalar o cargo que o entrevistado exerce na escola. 

04. Assinalar o tempo que o entrevistado se encontra no cargo. Atentar-se para 

os intervalos de tempo de algumas opções, por exemplo: caso o entrevistado 

relate o tempo de 3meses e 29 dias, deve ser assinalada a opção |01| - 0 a 3 

meses; caso o entrevistado esteja até 11 meses no cargo, assinalar a opção 

|02| – 4 a 11 meses; a partir de 12 meses e menos de 2 anos, assinalar a 

opção |03| - 1 ano; a partir de 24 meses até menos de 3 anos, assinalar a 

opção |04| - 2 anos; a partir de 36 meses e menos de 4 anos, assinalar a opção 

|05| - 3 anos; a partir de 48 meses e menos do que 5 anos, assinalar a opção 

|06| - 4 anos; mais de 60 meses, assinalar a opção |07| - mais de 5 anos. 

05. Perguntar ao entrevistado qual o seu vínculo empregatício com a escola. 

06. Perguntar se o entrevistado tem ascendência quilombola. Explicar que 

ascendência é se os pais/avós ou qualquer antepassado deles era quilombola.  

07. Perguntar se o entrevistado se considera como quilombola.  

08. Perguntar o número de pessoas responsáveis pela preparação da 

alimentação escolar. Caso o entrevistado responda que somente ele é o 

responsável pela preparação da alimentação escolar, assinalar a opção “|01| 

Uma”; caso além dele, mais uma pessoa for responsável pela preparação da 

alimentação escolar, assinalar a opção “|02| Duas”; e assim por diante. 

09. Perguntar quais refeições são servidas na merenda escolar aos alunos do 

turno matutino, desconsiderar os alunos inseridos no Programa Mais 

Educação. Caso não tenha este turno na escola, assinalar a opção NSA. 

10. Perguntar quais refeições são servidas na merenda escolar aos alunos do 

turno vespertino, desconsiderar os alunos inseridos no Programa Mais 

Educação. Caso não tenha este turno na escola, assinalar a opção NSA. 
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11. Perguntar quais refeições são servidas na merenda escolar aos alunos do 

turno noturno, desconsiderar os alunos inseridos no Programa Mais Educação. 

Caso não tenha este turno na escola, assinalar a opção NSA. 

12. Perguntar se o entrevistado recebe o cardápio para elaborar as 

preparações para a alimentação escolar. Caso responda “Não” ou assinalada a 

opção “Não sabe”, pular para questão 15. 

13. Perguntar se o cardápio recebido para a alimentação escolar é seguido. 

Caso responda “Sim”, pular para questão 15. 

14. Perguntar por que o cardápio não é seguido ou é seguido em parte. Pode 

ser assinalada mais de uma opção. Caso o entrevistado refira alguma opção 

que não seja referente aos itens |01| a |05|, assinalar o item |06| - Outro e 

anotar de forma clara, em letra de forma, a resposta dada e codificá-la com 

asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, anotar o código no espaço 

destinado à direita do questionário.As codificações que não forem respondidas 

devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os 

códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

 15. Perguntar se há alguma diferença entre as merendas oferecidas nos 

diferentes turnos de aula (matutino, vespertino e noturno). Caso respondam 

Não ou Não sabe, pular para questão 17. 

16. Descrever qual o motivo para a diferenciação da merenda escolar nos 

turnos de aula. 

17. O entrevistador deverá ler a questão 17 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que frequência é servido na merenda escolar no turno matutino: arroz, 

massas, batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por 

semana, uma a duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, 

raramente ou nunca?”; (2) “Com que freqüência é servido na merenda escolar 

no turno matutino: panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por 

semana, uma a duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, 

raramente ou nunca?”. Caso não tenha o turno matutino nesta escola, codificar 

cada gênero alimentício com a opção NSA. 
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18. O entrevistador deverá ler a questão 18 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que frequência é servido na merenda escolar no turno vespertino: arroz, 

massas, batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por 

semana, uma a duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, 

raramente ou nunca?”; (2) “Com que freqüência é servido na merenda escolar 

no turno vespertino: panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por 

semana, uma a duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, 

raramente ou nunca?”. Caso não tenha o turno vespertino nesta escola, 

codificar cada gênero alimentício com a opção NSA. 

19. O entrevistador deverá ler a questão 18 e em seguida citar, 

separadamente, os gêneros alimentícios seguidos das opções de frequência. 

Para cada opção de gênero alimentício lido, aguardar a resposta do 

entrevistado e seguir para o próximo grupo de alimentos. Exemplos: (1) “Com 

que frequência é servido na merenda escolar no turno noturno: arroz, massas, 

batata ou mandioca? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”; (2) “Com que freqüência é servido na merenda escolar no turno 

noturno: panificados? Uma vez ao dia, três a quatro vezes por semana, uma a 

duas vezes por semana, quinzenalmente, mensalmente, raramente ou 

nunca?”. Caso não tenha o turno noturno nesta escola, codificar cada gênero 

alimentício com a opção NSA. 

20. Perguntar se o entrevistado conhece os alimentos que fazem parte do 

costume alimentar dos quilombolas da região. Caso responda “Não”, pular para 

questão 24. 

21. Perguntar os alimentos que fazem parte do costume alimentar das 

comunidades quilombolas da região.  

22. Perguntar se os alimentos que fazem parte do costume alimentar dos 

quilombolas são oferecidos na alimentação escolar. Caso a resposta seja Não 

ou Não sabe, pular para questão 24. 
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23. Solicitar que o entrevistado liste os alimentos que fazem parte do costume 

alimentar quilombola e são oferecidos na alimentação escolar.  

24. Perguntar qual a comida que é servida na alimentação escolar que os 

estudantes têm maior preferência. 

25. Perguntar qual a comida que é servida na alimentação escolar que os 

estudantes têm menor preferência.  

26. Perguntar se no ano anterior (provavelmente, 2011) ocorreu de faltar 

merenda escolar. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção 

“Não sabe”, pular para a questão 30. 

27. Perguntar com que frequência que no último ano (provavelmente 2011) 

faltou merenda escolar. 

28. Perguntar se é tomada alguma atitude quando falta alimento/ingredientes 

para a preparação da merenda escolar. Caso o entrevistado responda “Não” ou 

assinalada a opção “Não sabe”, pular para a questão 30. 

29. Perguntar quais atitudes são tomadas quando falta alimento/ingredientes 

para a preparação da merenda escolar. Pode ser assinalada mais de uma 

opção. Caso o entrevistado refira alguma opção que não seja referente aos 

itens |01| a |07|, assinalar o item |08| - Outro e anotar de forma clara, em letra 

de forma, a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário. As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

30.  Perguntar se o entrevistado conhece o nutricionista responsável técnico 

pelo PNAE do município / estado. 

31. Perguntar como o entrevistado avaliaria a qualidade e quantidade da 

merenda escolar, a quantidade de recursos financeiros direcionados à merenda 

e atuação dos gestores da alimentação escolar no seu município ou estado. 

Cada item deve ser perguntado separadamente, por exemplo: “Como o senhor 

avaliaria a atuação das pessoas que gerenciam o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar nas escolas quilombolas do seu município/estado?” 

Considerar como gestores: Prefeituras/Estado/Escola e qualquer outra 

instituição ligada diretamente à alimentação escolar. Caso as respostas sejam 
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Não Sabe, o entrevistador deve atentar-se aos pulos indicados em cada 

questão. 

32. Anotar de forma clara as justificativas correspondentes a cada item 

avaliado na questão anterior. Cada item deve ser perguntado separadamente, 

por exemplo: “Por que o senhor considera a qualidade da merenda nas 

escolas quilombolas do seu município/estado ótima/boa/regular/ruim?” Se a 

resposta à questão anterior for Não sabe, esta questão deverá ser respondida 

como NSA. 

33. Perguntar se o entrevistado tem alguma sugestão para melhorar a merenda 

escolar. Caso responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, agradecer e 

encerrar a entrevista. 

34. Anotar as sugestões dadas pelo entrevistado para melhorar a merenda 

escolar. 

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
 
 

12.2.5 BLOCO V – CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS¹ 
¹Questionário adaptado a partir do instrumento de coleta de dados utilizado durante a pesquisa “Avaliação 
da situação de segurança alimentar e nutricional em comunidades quilombolas tituladas” realizada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) no ano de 2011; e RDC nº 216/2004 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 
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últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Nome da escola:_____________ 

Anotar o nome da escola onde está sendo realizada a entrevista. 
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ESCOLA: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da escola onde está sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). Caso não tenha o código da escola, deixar em 

branco. 

Localização da Escola: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente a zona de localização da escola onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente a zona de localização da escola 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Gestão da Escola: |01| Municipal   |02| Estadual 

Assinalar a opção referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município 

for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |01|, no caso do 

estado for o responsável pela gestão da escola, assinalar a opção |02|. 

GEST: |__|__| 

Anotar o código referente ao tipo de gestão da escola. No caso do município for 

o responsável pela gestão da escola, anotar |01|, no caso do estado for o 

responsável pela gestão da escola, anotar |02|. 

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 
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ESCOLA 

 

01. Perguntar ao entrevistado a fonte de iluminação da escola. Considerar 

energia elétrica de rede quando a escola possuir iluminação elétrica 

proveniente de rede geral (com ou sem medidor ou relógio que registre o 

consumo da escola); de gerador quando utilizado o dispositivo para conversão 

de energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica; 

energia solar quando utilizado material para captação da energia luminosa 

proveniente do sol; óleo, querosene ou gás de botijão, quando a iluminação da 

escola for obtida por meio de lampião a óleo, querosene ou gás liquefeito de 

petróleo. Caso o entrevistado informe outra fonte de iluminação que não as 

opções dadas, anotar de forma legível a resposta dada e codificá-la com 

asteriscos (**). Marcar todas as formas de fonte de iluminação disponíveis. As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

02. Caso tenha energia elétrica verificar se as lâmpadas possuem proteção 

contra queda e explosão. 

03. Perguntar o destino dado ao lixo da escola. Considerar “coleta por serviço 

de limpeza”, quando o lixo for coletado diretamente por serviço ou empresa 

(pública ou particular) de limpeza que atenda ao local onde se situa a escola; 

“queimado ou enterrado”, quando o lixo for queimado ou enterrado no terreno 

ou propriedade onde se localiza a escola; “jogado no terreno baldio ou 

logradouro”, quando o lixo for jogado, queimado ou enterrado em terreno, em 

logradouro ou em terreno baldio; “jogado em rio, lago”, quando o lixo for jogado 

nas águas ou margens de rio ou lago. Caso o entrevistado informe outro 

destino de lixo que não as opções dadas, anotar de forma legível a resposta 

dada e codificá-la com asteriscos (**).As codificações que não forem 

respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta seja 

NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

04. Perguntar o destino do esgoto da escola. Considerar “rede pública coletora 

de esgoto ou pluvial”, quando a canalização das águas servidas e dos dejetos, 

provenientes do banheiro ou sanitário,estiver ligada diretamente a um sistema 

de coleta que os conduz para um desaguadouro geral da área, região ou 
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município, mesmo que o sistema não disponha de estação de tratamento da 

matéria esgotada; “fossa rudimentar (poço, buraco)”, quando os desejos, 

provenientes de banheiro ou sanitário, forem esgotados para uma fossa rústica 

(fossa negra, poço, buraco, etc); “céu aberto”, quando os dejetos, provenientes 

de banheiro ou sanitário, forem esgotados diretamente para uma vala a céu 

aberto; “direto para o rio, lago”, quando os dejetos, provenientes de banheiro 

ou sanitário, forem esgotados diretamente para um rio ou lago. Caso o 

entrevistado informe outro destino de esgoto que não as opções dadas, anotar 

de forma legível a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**).As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

05. Perguntar se existe água encanada na escola. Nesse caso, considerar 

água proveniente do cano, mas não necessariamente tratada. 

06. Perguntar de onde vem a água utilizada para beber na escola. Considerar 

“rede pública de distribuição”, quando a água canalizada é proveniente de uma 

rede pública de distribuição; “cisterna com captação de água da chuva”, 

quando utiliza água proveniente da chuva, captada pelo telhado e armazenada 

em reservatório de cimento, fechado por placas que evitam a contaminação da 

água pelo contato com o solo ou disposição de resíduos; “poço ou nascente”. 

Caso o entrevistado informe outra fonte da água que não as opções dadas, 

anotar de forma legível a resposta dada e codificá-la com asteriscos (**).As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

07. Perguntar se a água utilizada para beber recebe algum tipo de tratamento. 

Caso o entrevistado responda “Não”, pular para a questão 10. 

08. Perguntar o tipo de tratamento de água utilizado. Considerar a opção 

Coada, quando relatarem que passam a água por um pano para tirar as 

sujeiras. As codificações que não forem respondidas devem ser especificadas 

com pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser 

preenchidos com o número 88. 
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09. Verificar e assinalar se a escola possui sanitário com vaso e descarga. 

Considerar também caso possua sanitário do lado de fora da escola, desde 

que seja ao lado ou próximo da mesma.  

10. Verificar e assinalar quais as áreas são consideradas para lazer na escola. 

As codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com 

pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser 

preenchidos com o número 88. 

11. Perguntar a quantidade de salas de aula da escola. 

12. Perguntar se a quantidade de mesas e cadeiras escolares são suficientes 

para acomodar a todos os alunos da escola. 

13. Perguntar se a escola serve de moradia para algum funcionário da escola. 

 

COZINHA 
Estas questões devem ser preenchidas como CHECK LIST 

 

14. Verificar se o espaço da cozinha é apropriado para o preparo de todas as 

merendas escolares que são servidas na escola. Caso nesta escola o preparo 

da merenda não seja realizado neste local, assinalar a opção NSA |88|. 

15. Verificar e assinalar o material predominante no teto da cozinha da escola. 

16. Verificar e assinalar o material predominante nas paredes da cozinha da 

escola. Considerar “pau a pique”, para paredes feitas de barro ou cal e areia 

com estacas e varas de madeira ou bambu; “barro / argila”, para paredes feitas 

somente com barro. 

17. Verificar e assinalar o material predominante no piso da cozinha da escola. 

Considerar “terra batida – sem revestimento”, para pisos de terra ou adobe; 

“madeira aproveitada”, para pisos feitos de madeiras de embalagens, tapumes, 

andaimes; “cerâmica, lajota ou ardósia”, para pisos revestidos de ladrilho / 

azulejo, lajota ou ardósia; “madeira aparelhada”, para pisos de taco, tábua, 

tapume ou qualquer outro tipo de madeira que foi preparada para esta 

finalidade; “cimento ou concreto”, para pisos e cimento aparente; “carpete”, 

para pisos coberto com carpete; “cimento pintado e queimado”, para pisos de 

cimento pintado; cimento liso, para pisos em que o cimento foi alisado dando 

uma aparência de pedra e tem frestas entre eles sendo um risco preto muito 

fino. 
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18. Verificar e assinalar se as janelas da cozinha da escola possuem telas que 

impedem a passagem de insetos. 

19. Verificar e assinalar se os ralos da cozinha da escola possuem grelhas com 

o sistema abre e fecha. 

20.  Perguntar ao entrevistado a fonte de iluminação na cozinha desta escola. 

Considerar energia elétrica de rede quando a cozinha possuir iluminação 

elétrica proveniente de rede geral (com ou sem medidor ou relógio que registre 

o consumo da escola); de gerador quando utilizado o dispositivo para 

conversão de energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia 

elétrica; energia solar quando utilizado material para captação da energia 

luminosa proveniente do sol; óleo, querosene ou gás de botijão, quando a 

iluminação da escola for obtida por meio de lampião a óleo, querosene ou gás 

liquefeito de petróleo. Caso o entrevistado informe outra fonte de iluminação 

que não as opções dadas, anotar de forma legível a resposta dada e codificá-la 

com asteriscos (**). Marcar todas as formas de fonte de iluminação disponíveis. 

As codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com 

pontos (..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser 

preenchidos com o número 88. 

21. Caso tenha energia elétrica verificar se as lâmpadas possuem proteção 

contra queda e explosão. 

22. Perguntar o tipo de combustível que é utilizado para cozinhar na escola. 

Marcar todos os tipos de combustíveis utilizados. As codificações que não 

forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta 

seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

23. O entrevistador deverá verificar os equipamentos presentes na cozinha e 

assinalar as questões 23.1 à 23.4. Para cada questão anotar, separadamente, 

os equipamentos (1 à 11). Exemplos: (1) “Em relação aos equipamentos 

presentes na cozinha dessa escola... Tem geladeira na cozinha dessa 

escola?”; (2) “Em relação aos equipamentos presentes na cozinha dessa 

escola... O freezer está funcionando? Descrever o estado de conservação do 

equipamento/utensílio (Enferrujado? Furado? Remendado? Quebrado? Falta 

peças?)”. Caso tenha outro equipamento não especificado no questionário 

anotar no item 12 e caracterizá-lo. 
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Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  

 

 

12.3 QUESTIONÁRIO 3 

 

12.3.1 BLOCO I – PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CULTURA 
ALIMENTAR 
 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 
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Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localização do domicílio: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente à zona de localização do domicílio onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente à zona de localização do domicílio 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 
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Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

Este questionário deve ser aplicado em TODOS os domicílios, independente se 

é zona rural ou zona urbana, ou se tem agricultor ou não na família. Nesse 

último caso, seguir critérios de seleção dos entrevistados conforme consta no 

quadro 2.  

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. O entrevistado deverá preencher com os possíveis telefones de contato 

identificando o local do correspondente telefone (residência/nome da 

instituição), o nome da pessoa que poderia nos atender e o número do telefone 

com o respectivo DDD. No espaço da codificação anotar o telefone com o 

DDD. Caso o informante não saiba ou não tenha telefone, assinalar a opção 

“Não sabe” ou “não se aplica (NSA)”, respectivamente, e anotar o respectivo 

código, em dois dígitos (|77| ou |88|), nas duas caselas separadas para este 

fim.  

03. Perguntar se a família cultiva algum alimento. Caso o entrevistado 

responda “Sim”, pular para questão 05 e “Não sabe”, pular para questão 11. 

04. Perguntar ao entrevistado o porquê dele não plantar nenhum alimento. 

Após descrever de forma clara a resposta dada, pular para questão 11. 

05. Perguntar quais são os principais alimentos (maior quantidade) cultivados 

pela família. Anotar todos os alimentos citados pelo entrevistado.  

06. Perguntar se utilizam maquinários e insumos para facilitar a produção. 

07. Perguntar se os alimentos que são produzidos pela família são 

comercializados. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção 

“Não sabe”, pular para questão 09. 

08. Perguntar o mercado para o qual são comercializados os alimentos 

produzidos pela família. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o 

entrevistado refira alguma opção que não seja referente aos itens |01| a |03|, 

assinalar o item |04| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 
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resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, 

anotar o código no espaço destinado à direita do questionário.As codificações 

que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a 

resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

09. Perguntar ao entrevistado se ele recebe a visita de algum técnico da 

extensão rural para orientar como se deve plantar (cultivar) os alimentos. Caso 

a resposta seja Não ou Não sabe, pular para questão 11. 

10. Perguntar o nome do órgão/instituição que oferece a orientação técnica ao 

agricultor. 

11. Perguntar se a família tem alguma criação de animal voltada para 

alimentação humana. Caso o entrevistado responda “Sim” pular para a questão 

13 e “Não sabe”, pular para questão 23. 

12. Perguntar ao entrevistado o porquê dele não criar animais. Após descrever 

de forma clara a resposta dada, pular para questão 24. 

13. Anotar qual a criação de animal que é desenvolvida. 

14. Perguntar quais os alimentos que são provenientes da criação de animais. 

Marcar todas as opções relatadas pelo entrevistado. Para cada resposta 

assinalada, anotar o código no espaço destinado à direita do questionário .As 

codificações que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos 

(..) e caso a resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o 

número 88. 

15. Perguntar se os alimentos provenientes da criação de animais são 

comercializados. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção 

“Não sabe”, pular para questão 17. 

16. Perguntar o mercado para o qual são comercializados os alimentos 

produzidos pela família. Pode ser assinalada mais de uma opção. Caso o 

entrevistado refira alguma opção que não seja referente aos itens |01| a |03|, 

assinalar o item |04| - Outro e anotar de forma clara, em letra de forma, a 

resposta dada e codificá-la com asteriscos (**). Para cada resposta assinalada, 

anotar o código no espaço destinado à direita do questionário. As codificações 

que não forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a 

resposta seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 
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17. Perguntar se o entrevistado recebe assistência técnica rural. Caso o 

entrevistado responda “Não” ou assinalada a opção “Não sabe”, pular para 

questão 19. 

18. Perguntar quem é o responsável por fazer a assistência técnica rural.  

19. Perguntar a opinião do entrevistado quanto às dificuldades para que a 

assistência técnica rural seja realizada nesta região em que ele vive. Anotar 

resposta de forma clara. 

20. Perguntar se o entrevistado faz parte de alguma cooperativa ou associação 

de agricultores familiares. Caso o entrevistado responda “Não” ou assinalada a 

opção “Não sabe”, pular para questão 22. 

21. Perguntar o nome da cooperativa ou associação a qual o entrevistado faz 

parte.  

22. Perguntar as dificuldades que o entrevistado identifica para produzir 

alimentos na região como agricultor familiar. Anotar de forma clara toda a 

resposta dada pelo entrevistado. 

23. Perguntar as dificuldades que o entrevistado identifica para vender os 

alimentos produzidos na região. Anotar de forma clara toda a resposta dada 

pelo entrevistado. 

24. Perguntar se o entrevistado tem conhecimentos dos programas do Governo 

que são direcionados à Agricultura Familiar. Caso a resposta seja negativa, 

encerrar a pesquisa. 

25. Pedir para relatar os programas de Governo direcionados à Agricultura 

Familiar os quais tem conhecimento. Para cada resposta assinalada, anotar o 

código no espaço destinado à direita do questionário. As codificações que não 

forem respondidas devem ser especificadas com pontos (..) e caso a resposta 

seja NSA todos os códigos devem ser preenchidos com o número 88. 

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
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12.3.2 BLOCO II – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

CABEÇALHO: 

Identificação:__________________ IDENT |__|__|__|__|__|__| 

O número de identificação é composto por: número do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + número do bloco do questionário 

(identificado por apenas um algarismo) + código do município que está sendo 

aplicado o questionário (ver Apêndice F, identificado sempre por dois 

algarismos) + número do questionário aplicado (identificado com três 

algarismos). Por exemplo: se o questionário 1 – Bloco II será aplicado em 

Silvânia e é o terceiro questionário aplicado até o momento deste bloco 

específico, seu código de identificação será: 1211003. Lembrando que os 

últimos números serão sempre a sequência do anterior, de acordo com a 

codificação do município anterior. Cada bloco tem uma codificação 

independente um do outro. A fim de que nenhum questionário tenha número de 

identificação repetido, essa codificação deve ser feita somente durante o 

preenchimento do banco de dados pelo monitor responsável por essa função. 

Entrevistador:____________________ 

Anotar o nome completo do entrevistador, sem abreviaturas.  

ENTREV: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, correspondente ao entrevistador (ver 

Apêndice F). 

Município:______________ 

Anotar o nome do município onde está sendo realizada a entrevista. 

 

MUNIC: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, do município onde esta sendo realizada a 

entrevista (ver Apêndice F). 

Comunidade:___________________ 

Anotar o nome da comunidade quilombola onde está sendo realizada a 

entrevista, conforme cadastrado na Fundação Cultural Palmares. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, assinalar a opção NSA 

COMUM: |__|__| 
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Anotar o código, com dois dígitos, da comunidade quilombola onde está sendo 

realizada a entrevista (ver Apêndice F). No caso das entrevistas realizadas fora 

da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localidade:______________ 

Algumas comunidades nomeiam as regiões dentro da própria comunidade. 

Anotar o nome dado ao local, dentro da comunidade, onde está sendo 

realizada a entrevista. No caso das entrevistas realizadas fora da comunidade, 

ou quando não existir essa denominação, assinalar a opção NSA. 

LOC: |__|__| 

Não é necessário preencher esse campo de codificação. No caso das 

entrevistas realizadas fora da comunidade, anotar o código |88| (NSA). 

Localização do domicílio: |01| Zona rural    |02| Zona urbana 

Assinalar a opção referente a zona de localização do domicílio onde está sendo 

realizada a entrevista. 

LOCAL: |__|__| 

Anotar o código, com dois dígitos, referente a zona de localização do domicílio 

onde está sendo realizada a entrevista.  

Data: ___ / _____ / ______ 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

DATA: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Anotar a data de realização da entrevista, sendo dois dígitos para dia e mês e 

quatro dígitos para o ano. 

Horário de início da entrevista: ____h ____ min 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

HORA: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de início da entrevista, sendo dois dígitos para hora e minuto. 

 

01. Anotar o nome completo do entrevistado, em letra de forma, na linha 

destinada para a resposta assim como no espaço da codificação.  

02. Perguntar o grau de parentesco do entrevistado com o estudante 

participante da pesquisa. 
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03. Deixar que o entrevistado dê a resposta, ou seja, não dê a ele as opções. 

Caso responda “Não” ou “Não sabe” pular para questão 05, caso responda 

“Sim”, continuar as perguntas na ordem. 

04. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

05. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, pular para questão 07, se for 

sim, passar para questão 06. 

06. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

07. Caso a resposta for “Sim” passar para questão 08. No caso de resposta 

“Não” ou “Não sabe” pular para questão 09. Considerar “Alimentação saudável” 

o que o entrevistado, ao modo dele, acha que faz bem para saúde. Caso não 

entenda o termo “variada” explicar para ele que é uma alimentação 

diversificada, ou seja, vários tipos de alimentos.Tomar cuidado para não 

influenciá-lo. Não citar exemplos. Explicar só caso o entrevistador questionar. 

08. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

 

As questões 09 e 10 devem ser perguntadas somente em domicílios com 

moradores menores de 18 anos (crianças ou adolescentes), caso contrário 

pular para questão 11. 

 

09. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 11, se for sim, passar para questão 10. 
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10. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Caso o(a) entrevistado(a) tenha 

respondido “Não” ou “Não sabe” em todas as questões 03, 05, 07 e 09, encerre 

a entrevista. Caso contrário (qualquer uma das questões respondidas 

afirmativamente) siga para a questão 11.  

11. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 13, se for sim, passar para questão 12. 

12. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA |88|. 

13. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 15, se for sim, passar para questão 14. 

14. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

15. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 17, se for sim, passar para questão 16. 

16. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

17. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 19, se for sim, passar para questão 18. 
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18. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

19. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 21, se for sim, passar para questão 20. 

20. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: As questões 21 a 32 devem ser 

perguntadas apenas em domicílios que tem moradores menores de 18 anos 

(crianças e/ou adolescentes), se não houver menores de 18 anos, encerre a 

entrevista. 

 

21. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 23, se for sim, passar para questão 22. 

22. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

23. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 25, se for sim, passar para questão 24. 

24. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 
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25. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 27, se for sim, passar para questão 26. 

26. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA. 

27. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 29, se for sim, passar para questão 28. 

28. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA |88|. 

29. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

pular para questão 31, se for sim, passar para questão 30. 

30. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

o item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão assinale a 

opção NSA |88|. 

31. Assinalar a resposta informada. Caso a resposta seja “Não” ou “Não sabe”, 

encerrar a entrevista, se for sim, passar para questão 32. 

32. Caso o entrevistado não saiba como responder ou se você ficar em dúvida 

de qual item marcar após a resposta dele, dê ao entrevistado somente as três 

primeiras opções, mas sem influenciá-lo. Se ele realmente não souber marque 

esse item correspondente “Não sabe”. Caso tenha pulado essa questão 

assinale a opção NSA |88|. 

Horário do término da entrevista: |__|__| : |__|__| 

Anotar o horário de término da entrevista, sendo dois dígitos para hora e 

minuto. 

Observações: _______________________ 
Anotar as observações que julgar necessárias a respeito da entrevista 
realizada.  
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APÊNDICE A: PLANILHA PARA CONTROLE DE PERDAS E RECUSAS 

PLANILHA PARA CONTROLE DE PERDAS E RECUSAS 

 

Entrevistado Município e 
Comunidade 

Motivo para NÃO realizar a entrevista 

Nome Função* 

    

    

    

    

    

    

    

    

*Colocar a função de acordo com as opções dadas para os entrevistados (Quadro 2 – Manual do Entrevistador). 
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APÊNDICE B: ATA DE CAMPO 

 

PESQUISA ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE 

ESCOLARES QUILOMBOLAS DE GOIÁS 

ATA DE CAMPO 

Colocar os desdobramentos de todos os passos para a realização da pesquisa, indicando 

dificuldades/facilidades e sugestões. 

Entrevistador: 

_____________________________________________________________________________

___ 

Data: ____/_____/_______      Município: 

_________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: PLANO DE AULA REUNIÃO PNAE 

 

“AGRICULTURA FAMILIAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR” 
 
 
Data: Março, abril, maio e junho. 
Duração: 1h30min  
Local: Aparecida de Goiânia, Barro Alto, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cromínia, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre, Nova 
Roma, Posse, Silvânia, Teresina de Goiás e Uruaçu 
Público: Agricultores familiares quilombolas. 
 

Objetivo geral Responsáveis Parceiros Avaliação (metas e fontes de informações) 

Apresentar o Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e 
Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) como 
estratégias de inserção 
do agricultor familiar 
quilombola no mercado 
institucional.  

-Mariana de 
Morais Cordeiro; 
-Marcela Garcia 
Reis; 
-Patrícia Andrade 
Oliveira. 

- Companhia Nacional 
de Abastecimento de 
Goiás (CONAB). 

A avaliação será realizada por meio de uma roda de 
conversa ao final da atividade, com o objetivo de 
identificar o interesse, possibilidades e entraves dos 
participantes em aderir ao PNAE e PAA. 
Espera-se que o público sinta-se motivado a se organizar 
para fornecer alimentos para a alimentação escolar.  

Metodologia 

Duração Atividade Descrição Recursos 

1º momento 
10 min 

Roda de 
apresentação 
 

As facilitadoras recepcionarão os participantes e formarão uma roda de 
apresentação na qual dirão o nome e deverão responder as seguintes 
perguntas: “O que você entende por merenda escolar? Qual a 
importância da merenda escolar?” Os facilitadores deverão anotar as 
respostadas dadas em um papel pardo fixado na parede. 

- Lista de presença; 
- Caneta; 
- Papel pardo; 
- Pincel atômico 
preto; 
- Fita adesiva; 

2º momento 
10 min 

A importância da 
Alimentação 

O facilitador deverá apresentar a importância da alimentação escolar, o 
objetivo do PNAE e vantagens para AF e escolares. 

-Figuras 
representativas das 
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Escolar Por meio de figuras representativas das falas, o facilitador traçará a 
logística simplificada de funcionamento do PNAE, dando enfoque 
especial a inserção dos agricultores familiares no Programa. As figuras 
serão fixadas em um grande flanelógrafo concomitante a explicação do 
facilitador, que deve para isso, envolver a participação de todos os 
presentes. 
 

falas; 
- Fita crepe 
- Flanelógrafo 

3º momento 
15 min 

Mapeamento da 
produção local 

 Participantes se reunirão em 5 grupos de 6 pessoas cada e 
selecionarão figuras que representem os alimentos que são 
produzidos/coletados nas suas propriedades ou possuem potencial de 
produção. Cada grupo apresentará sua produção e fixará a figura no 
flanelógrafo. Os facilitadores deverão discutir com o grupo e identificar a 
produção para subsistência (figura da família) e o excedente (figura de 
dinheiro). A produção que não for identificada pela figura deverá ser 
escrita em papel pardo e identificar a produção excedente e para auto-
consumo também desses alimentos. Ao final, as facilitadoras deverão 
associar a produção excedente com a Lei 11.947/2009. 

-Figuras de 
alimentos; 
- Flanelógrafo; 
- Fita crepe; 
- Pince atômico; 
- Papel pardo 

4º momento 
20 min 

Como 
comercializar para 
a alimentação 
escolar? 

Com a ajuda dos parceiros (Conab), serão esclarecidas as maneiras 
legais de comercializar para a alimentação escolar, assim como as 
exigências (em termos legais e de documentação) para a venda. Serão 
utilizadas figuras para ilustrar as falas. 
Focar nas exigências para comercialização para o PNAE: emissão da 
DAP e CPF, conta em banco, elaboração do projeto de venda e emissão 
da nota fiscal. Estimular a venda de produtos in natura e a necessidade 
de organização em cooperativas. 
*Convidar representantes da SME 

- Figuras ilustrativas; 
- Fita crepe. 

5º momento 
30min 

Iniciando o 
processo de 
venda para o PAA 

Representante da Conab darão as orientações e procedimentos para a 
comercialização de produtos por meio do PAA – Programa de Aquisição 
de Alimentos. 

 

6º momento 
5min 

Encerramento 
Para avaliar o entendimento acerca do conteúdo abordado será aberto 
um momento para sanar dúvidas que por ventura não foram 
esclarecidas durante a reunião.participantes 

---- 
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APÊNDICE D: DIÁRIO DE CAMPO 

 

PESQUISA ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE 

ESCOLARES QUILOMBOLAS DE GOIÁS 

DIÁRIO DE CAMPO  

 

Data:  Hora início:  Relator:  

Município:  

Local:  

Participantes:  

Representante do CECANE-UFG: 

1. Objetivo da atividade:  

2. Processo de trabalho  

3. Encaminhamentos: 

4. Avaliação do processo (incluindo metodologia):  

5. Impressões pessoais:  

6. Resultados:  

8. Principais perguntas dos participantes da reunião: 

Hora término:                                  Assinatura:  
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APÊNDICE E: PLANILHA ESCOLAS QUILOMBOLAS 

 

LISTA DE ESCOLAS QUILOMBOLAS 
 

Em cada município, visitar as escolas listadas abaixo, completar as informações do quadro em cada escola (solicitar 
informação com o diretor ou coordenador pedagógico). Caso existam outras escolas que matriculam estudantes quilombolas 
que não esteja na lista, acrescentar e visitar.  

 

Município Comunidade 
Escolas (com 

estudantes 
quilombolas) 

Local Períodos 
Qde 

Estudantes 
Estudantes 
quilombolas 

Amostra 
estudantes 

Controle 
de 

qualidade 

Aparecida 
de 
Goiânia 

Associação 
Quilombola 
Jardim 
Cascata 

Sociedade Vida e 
Boa Esperança 
SOVESP 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

    

 

Escola Municipal 
Valdir Gonçalves 
Aguiar 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

M / T  

 

 

Escola Municipal 
Menino de Jesus 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

M / T  

 

 

Escola Municipal 
Serra de Areia 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

M / T  

 

 

Escola Jardim 
Tiradentes (Ensino 
Médio 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

M / T  
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Colégio Estadual 
Jardim Cascata 

(   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

M / T  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 

  

 

 

 (   ) 
rural 
(   ) 
urbano 
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APÊNDICE F: CODIFICAÇÕES 

 

Entrevistadores: 

|01| - Marcela Garcia Reis |05| - Simoni Urbano da Silva 

|02| - Patrícia Andrade Oliveira |06| - Veruska Prado Alexandre 

|03| - Mariana de Morais Cordeiro |07| - Karine Anusca Martins 

|04| - Geisa Juliana Gomes Marques |08| - Estelamaris Tronco Monego 

 

Municípios: 

|01| - Aparecida de Goiânia |08| - Monte Alegre 

|02| - Barro Alto |09| - Nova Roma 

|03| - Cavalcante |10| - Posse 

|04| - Cidade Ocidental |11| - Silvânia 

|05| - Cromínia |12| - Teresina de Goiás 

|06| - Minaçu |13| - Uruaçu 

|07| - Mineiros  

 

Comunidades: 

|01| - Associação Quilombola Jardim Cascata |08| - Cedro 

|02| - Fazenda Santo Antônio da Laguna |09| - Quilombo dos 

Magalhães 

|03| - Associação Quilombola Antônio Borges |10| - Baco Pari 

|04| - Kalunga |11| - Quilombo do Forte 

|05| - Mesquita |12| - Almeida 

|06| - Comunidade Quilombola Nossa Senhora 

Aparecida 

|13| - João Borges Vieira 

 

Escolas: 

|01| - Antônio Mestre 

|02 | - Colégio Estadual Aeroporto 

|03| - Colégio Estadual Dom Prada 

|04| - Colégio Estadual Dom Prudêncio 

|05| - Colégio Estadual Elias Jorge Cheim 

|06| - Colégio Estadual Guaraciaba Augusta da Silva 
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|07| - Colégio Estadual Jardim Cascata 

|08| - Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes 

|09| - Colégio Estadual Kalunga I 

|10| - Colégio Estadual Mal Humberto de Alencar Castelo Branco 

|11| - Colégio Estadual Ministro Santiago Dantas 

|12| - Colégio Estadual Polivalente Dr Sebastião Gonçalves de Almeida 

|13| - Escola Carlos Bispo Alves (Povoado Caximbo) 

|14| - Escola Estadual Filomeno Luiz de Franca 

|15| - Escola Estadual Kalunga III 

|16| - Escola Estadual Kalunga IV 

|17| - Escola Estadual Kalunga V 

|18| - Escola Estadual Reunida Kalunga I 

|19| - Escola Jardim Tiradentes 

|20| - Escola Municipal Aleixo Pereira Braga I 

|21| - Escola Municipal Alexandrina Pereira dos Santos 

|22| - Escola Municipal Areia 

|23| - Escola Municipal Altamira 

|24| - Escola Municipal Aureliano Ferreira da Silva 

|25| - Escola Municipal Barra 

|26| - Escola Municipal Boa Sorte 

|27| - Escola Municipal Bom Jardim 

|28| - Escola Municipal Buriti Velho 

|29| - Escola Municipal Capela do Moleque 

|30| - Escola Municipal Choco 

|31| - Escola Municipal Congonhas 

|32| - Escola Municipal Congonhas (Salinas) 

|33| - Escola Municipal Contendas 

|34| - Escola Municipal Córrego da Serra 

|35| - Escola Municipal Correntina 

|36| - Escola Municipal Curral da Taboca 

|37| - Escola Municipal Dom Bosco 

|38| - Escola Municipal Dona Joana Pereira 

|39| - Escola Municipal Dona Maria Divina da Silva 

|40| - Escola Municipal Dona Quininha 

|41| - Escola Municipal João Policarpo 

|42| - Escola Municipal Joselina Francisca Maia 
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|43| - Escola Municipal Jovino Seabra Campos 

|44| - Escola Municipal Jurema 

|45| - Escola Municipal Juscelino Kubitschek 

|46| - Escola Municipal Maiadinha 

|47| - Escola Municipal Manoel Messias Correia 

|48| - Escola Municipal Menino de Jesus 

|49| - Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida 

|50| - Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida (extensão) 

|51| - Escola Municipal Olavo Bilac 

|52| - Escola Municipal Pé da Serra 

|53| - Escola Municipal Professora Maria Siqueira Pinto 

|54| - Escola Municipal Professor Eneias Fernandes de Carvalho 

|55| - Escola Municipal Professor Lastenia 

|56| - Escola Municipal Santo Antônio 

|57| - Escola Municipal Serra de Areia 

|58| - Escola Municipal Severino Pereira dos Santos 

|59| - Escola Municipal Terra Vermelha 

|60| - Escola Municipal Tia Adeusita 

|61| - Escola Municipal Tia Quita 

|62| - Escola Municipal Tinguizal Comunidade Kalunga  

|63| - Escola Municipal Toa Longuinha 

|64| - Escola Municipal Valdir Gonçalves Aguiar  

|65| - Escola Municipal Vazantão 

|66| - Escola Municipal Walter Barbosa de Souza 

|67| - Professora Mereciana 
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APÊNDICE G: VISITA AOS DOMICÍLIOS 

ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE ESCOLARES 
QUILOMBOLAS 

 
VISITAS AOS DOMICÍLIOS 

 
CROMÍNIA 

 

Escola Estudante Pai / Mãe Endereço Contato 

Escola 

Estadual 

Antônio 

Mestre 

    

    

    

    

 

 

Escola Estudante Pai / Mãe Endereço Contato 

Escola 

Estadual 

Emerenciana 

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
--- 

Fim do Manual do Entrevistador da pesquisa “Alimentação, saúde e qualidade de vida de 

escolares quilombolas de Goiás” 
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Apêndice 3 – Padronização em antropometria  

 


