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Resumo
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implementado em 1955,
caracteriza-se como uma das políticas públicas mais antigas na área de segurança
alimentar e nutricional no Brasil. Esse estudo tem como objetivo criar um Índice de
Qualidade da Alimentação Escolar no âmbito do PNAE (IQUALE). A técnica de
pesquisa utilizada nesse estudo foi qualitativa e foi dividida em cinco etapas: realização
de uma revisão da literatura científica; realização da seleção das dimensões; construção
da matriz com os indicadores do IQUALE; desenvolvimento do cálculo para criação de
um ranking classificatório do IQUALE e construção de um modelo de instrumento de
coleta de dados na forma de questionário. Para o desenvolvimento do IQUALE foram
selecionados 18 indicadores que dialogam com os principais pontos vulneráveis do
Programa, principalmente os relacionados com as questões da Segurança Alimentar e
Nutricional e do direito à alimentação escolar adequada e saudável. Os indicadores
foram distribuídos em quatro dimensões, sendo dispostos da seguinte maneira: três
indicadores na dimensão de infraestrutura; quatro indicadores na dimensão dos recursos
humanos; sete indicadores na dimensão nutricional e quatro indicadores na dimensão do
controle de qualidade dos alimentos. A pontuação de cada indicador variou de 0 a 10,
sendo a pontuação 0 analisada como resultado não satisfatório, a pontuação 5 como
resultado intermediário e a pontuação 10 como resultado satisfatório. Apesar do
quantitativo de indicadores não serem igualmente distribuídos entre as dimensões, foi
estipulado um peso que variou de 1 a 5, de acordo com o grau de importância do
indicador em cada dimensão, dessa forma, foi possível analisar o grau de relevância das
dimensões e dos indicadores para a mensuração da qualidade da alimentação escolar. A
dimensão que obteve a maior porcentagem do IQUALE é a nutricional, representando
41% do total de pontos possíveis no IQUALE. A dimensão da infraestrutura foi a que
obteve o menor peso, com 15% do total de pontos possíveis no IQUALE. A partir da
construção do ranking classificatório da qualidade da alimentação escolar, o FNDE
poderá priorizar a atuação nas entidades executoras que obtiverem os menores
IQUALE, minimizando esforços e maximizando a efetividade das ações de
monitoramento e avaliação. A proposta avaliativa trazida nesse estudo busca contribuir
para o avanço do conhecimento e do diagnóstico da qualidade da alimentação escolar do
PNAE, podendo inclusive, auxiliar em uma possível reformulação da política pública e
consolidação na área de alimentação e nutrição no campo das políticas públicas. O
desenvolvimento de um índice capaz de diagnosticar a qualidade da alimentação
escolar, com uma resposta de curto a médio prazo, pode contribuir e fornecer subsídios
para que haja o contínuo aperfeiçoamento do Programa, como uma ação que se soma a
importância da promoção de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) entre os alunos
e do direito humano universal a alimentação.

