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RESUMO 
 
 
 
Atualmente as histórias em quadrinhos são muito mais aceitas como produção artística e 
cultural por parcelas cada vez maiores da sociedade, sendo tratadas como ferramenta didático-
pedagógica muito eficaz, possuindo a capacidade, mediante seu currículo cultural, de divertir, 
transmitir uma forma de ser, sentir, viver e se comportar no mundo. Este trabalho analisa as 
revistas em quadrinhos distribuídas gratuitamente pelo Governo Federal às escolas estaduais e 
municipais intitulado: Emília e a Turma do Sítio na Cartilha da Nutrição no Fome Zero. Este 
foi projeto do Programa Fome Zero, na qual o MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome – estabeleceu um contrato com a Editora Globo, e contou com o apoio 
técnico do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e dos Ministérios da 
Saúde e da Educação para produzir um material educativo com as personagens da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo, abordando a importância de uma alimentação saudável baseada em 
hábitos e produtos regionais, aliada à prática regular de atividade física como condições 
essenciais para a promoção da segurança alimentar e nutricional. O objetivo era inserir no 
ambiente escolar da EMEIF João Frederico Ferreira Gomes, por intermédio das revistas da 
Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição no Fome Zero uma discussão fundamentada 
e contextualizada que estimulasse pensar e adotar práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis, por meio de ações educativas de curta duração sobre alimentação, haja vista a 
segurança alimentar e nutricional. Para isso teve-se que proporcionar fundamentação teórica 
básica sobre alimentação, educação alimentar, saber popular e segurança alimentar e 
nutricional aos professores da escola; exercitar os conhecimentos adquiridos numa 
perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar com os alunos, a fim de promover a confecção 
de um portifólio sobre alimentação saudável. Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi 
empregada a Hermenêutica Profunda (HP) ou de profundidade, apresentada por Thompson, 
como um referencial teórico e metodológico, dividindo o trabalho de campo em três etapas: 
análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/ reinterpretação. Ao final 
da pesquisa, pode-se concluir que apesar das referidas revistas em quadrinhos possuírem um 
conteúdo muito limitado, tendo apenas caráter prescritivo, elas podem ser importantes 
instrumentos de estímulo, para sensibilizar alunos e professores para o tema alimentação e 
nutrição, favorecendo de forma criativa o desenvolvimento da capacidade crítica do professor 
e dos alunos; o desenvolvimento, ou educação do olhar; e a compreensão sobre o saber 
escolar/acadêmico que traz seus equívocos, por ser um artefato sociocultural distante da 
realidade vivida da escola e dos  seus sujeitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 
Currently, the comics are much more accepted as artistic and cultural production by 
increasing shares of the company, being treated as didactic-pedagogical tool very effective 
and has the ability, through its curriculum cultural, fun, forward a way of being, feel, live and 
to behave in the world. This paper examines the Comics distributed free by the federal 
government to state and municipal schools entitled: Emilia and Class Site Primer of Nutrition 
in the Zero Hunger. This project was the Zero Hunger Program, in which the MDS - Ministry 
of Social Development and Fight against Hunger - established a contract with Editora Globo, 
and with the technical support of FNDE (National Fund for the Development of Education) 
and the Ministries of Health and Education to produce an educational material with the 
characters of the Class of Site Yellow Picapau and addressing the importance of healthy 
eating habits and based on regional products, combined with regular practice of physical 
activity as essential conditions for the promotion of food security and nutrition. The goal was 
to insert in the school environment EMEIF João Frederico Ferreira Gomes, through 
magazines and Emilia's Class Site of nutrition in the book Zero Hunger in a discussion based 
and contextualized that stimulate thinking and eating habits and adopt healthy lifestyles, by 
means of educational short courses on food, since food security and nutrition. To this has been 
to provide theoretical foundation of basic nutrition, education, food, popular knowledge and 
food security and nutrition of school teachers; practice the knowledge acquired in a 
transdisciplinary and interdisciplinary with students to promote the construction of a portfolio 
on healthy eating. To achieve the objectives of this research was used to Hermeneutics Deep 
(HP) or depth, by Thompson, as a theoretical framework and methodology, dividing the field 
into three steps: socio-historical analysis, formal or discursive analysis and interpretation / 
reinterpretation. At the end of the search, we can conclude that in spite of the comic 
magazines have a very limited content, but only prescriptive nature, they can be important 
tools to stimulate, to educate students and teachers of the subject food and nutrition, fostering 
in creative development of critical capacity of the teacher and students, the development or 
education of the eye; knowledge and understanding of school / academic who brings their 
mistakes, as a sociocultural artifact away from the school and lived reality of its subject.  
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INTRODUÇÃO 

 

Minha paixão por histórias em quadrinhos1 vem da infância. Lembro-me 

com muita clareza e orgulho de minha coleção de gibis do Maurício de Souza – Mônica, 

Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento – entre outras revistinhas que gostava 

também de ler com meus irmãos: Luluzinha, Snoopy etc. 

Deliciava-me com a simplicidade da linguagem e a beleza das imagens que 

pouco a pouco iam sendo descortinadas por meus olhos curiosos. Lembro-me ainda de 

que essa paixão me acompanhou por toda a adolescência. Gostava não somente de lê-

las, mas também de desenhá-las e, de tanto desenhar resolvi, na minha juventude, 

estudar Arquitetura. 

Percebi, ao longo do curso de Arquitetura e Urbanismo que existiam tantos 

gêneros no mundo das histórias em quadrinhos quanto coubessem em minha 

imaginação. Com outros colegas de graduação, tão apaixonados quanto eu, descobri o 

fantástico mundo político-social de Mafalda (do quadrinista argentino Quino), a riqueza 

histórica de Fawcet e Estórias Gerais (do quadrinista brasileiro Flavio Colim), o drama 

do campo de concentração de Auschwitz da revista MAUS (de Art Spiegelman), o 

delicioso folclore brasileiro por meio de Ziraldo, entre tantas outras delícias que só 

permitiram que minha paixão pelas histórias em quadrinhos aumentasse. 

Terminei o curso de Arquitetura com o projeto final de curso (não se faz 

uma monografia e sim um projeto arquitetônico ou urbanístico) denominado A Casa 

Amarela e a Escola de Arte Sequencial. O objetivo de tal projeto era de reformar o 

prédio onde atualmente funciona a Casa Amarela (avenida da Universidade) para 

receber o curso de Arte Sequencial para a formação de quadrinistas, ilustradores, 

roteiristas etc, assim como o de reestruturar espacialmente, de maneira mais adequada, 

os cursos que já funcionam – Fotografia, Animação e Cinema. Queria propor um prédio 

de referência às Artes Visuais. 

Ao final da graduação, ainda fiz cursos de Desenho Básico e de Histórias 

em Quadrinhos, tudo movida pela paixão de não somente ler, mas tinha então desejo de 

                                                 
1 As histórias em quadrinhos são enredos narrados quadro a quadro por meio de imagens e textos que 
utilizam o discurso direto, característico da língua falada. A elaboração da história em quadrinhos possui 
em seu texto escrito, características próximas a uma conversação face a face, além de apresentar 
elementos visuais (imagens) complementadores da compreensão, tornando-a bastante prazerosa, pois a 
sua leitura causa no leitor um determinado fascínio em virtude da combinação de todos esses elementos.   
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Figura 1: Quadrimix - Fonte: acervo próprio. 

 

também publicar algo relacionado a essa  

paixão. Foi aí que surgiu a minha fase  de  

publicação   de   fanzines2.  Com   outros   

dois   colegas,  publicamos  o  fanzine 

chamado Quadrimix (figura 1). Esta 

publicação durou dez edições e foi enviada a 

diversas pessoas em todo o país. O fim desta 

publicação aconteceu porque tive que 

começar a trabalhar e o tempo livre 

disponível para montar o fanzine ficou 

significantemente reduzido. 

Meu primeiro trabalho foi como 

professora de Enformática educativa em um 

estabelecimento da rede particular de ensino. 

Nessa escola, entre outras  coisas,   realizava 

projetos envolvendo a produção de história em quadrinhos e confecção de fanzine. Foi 

um tempo muito gostoso porque pude perceber o grande vínculo entre educação e as 

histórias em quadrinhos. 

Durante o ano em que trabalhei com Informática Educativa nessa escola, 

realizei com meus alunos do ensino fundamental I uma oficina para ensiná-los a 

trabalhar com edição de imagens. Para tal, utilizei-me da linguagem dos quadrinhos 

(figura 2). Com suporte em de sinopses de livros infantis e dos recursos do Paint3, os 

alunos construíam suas histórias, acrescentando-lhes o final que eles quisessem; foi um 

trabalho riquíssimo para todos. Com este projeto, consegui: 

• desenvolver a criatividade dos alunos; 

• trabalhar a interpretação de textos; e 
                                                 
2 Fanzine é toda publicação feita pelo fã. Vem da contração de duas palavras inglesas e significa 
literalmente 'revista do fã' (fanatic magazine). É uma publicação despretensiosa, eventualmente 
sofisticada no aspecto gráfico, livre de preconceitos, que engloba todo o tipo de temas, com especial 
incidência em histórias em quadrinhos, ficção científica, poesia,música, feminismo, vegetarianismo, 
cinema, jogos de computador e videogames etc. Suas principais características são: tiragens modestas, 
distribuição gratuita e dirigida a um determinado círculo de pessoas e lugares, divulgação de ideias 
próprias do editor, temática livre e sem compromisso com ideologias oficiais. Aliás, essa é a sua principal 
característica: são veículos de opinião "extra-oficial".  
3 Paint, software utilizado para a criação de desenhos simples e também para a edição de imagens. O 
programa é incluso, como um acessório, no sistema operacional Windows, da Microsoft, e em suas 
primeiras versões era conhecido como Paintbrush. Seu arquivo executável no sistema operacional é o 
mspaint.exe. Existem algumas correntes de movimentos artísticos espalhados pelo mundo que usam como 
instrumento de pintura o Paint, como é o caso do Paint is art no Brasil. 
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Figura 2: história de um aluno da 3ª série do ensino fundamental: C. N. 

Fonte: acervo próprio 
 

• ensinar o programa Paint, como recurso para edição de imagens. 

Vejamos aqui um trecho dos trabalhos dos alunos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante toda a minha vida, os quadrinhos me acompanharam, recheando a 

minha vida de cores, sentidos e significados. Meu desejo de trabalhar este objeto de 

forma mais acadêmica foi crescendo a cada dia, até que resolvi me inscrever no 

Mestrado em Educação Brasileira da UFC. 

Desenvolvi, então, o seguinte projeto de pesquisa: O Currículo Cultural das 

Histórias em Quadrinhos – recurso didático-pedagógico para a educação formal – já 

que a formação do ser humano não acontece somente na escola. Como qualquer 

apaixonado por quadrinhos, tensionava a princípio, elaborar uma pesquisa que 

mostrasse a sua utilização didática percebendo a importância, a riqueza e o caráter 

lúdico dessas publicações.  Com este projeto, fui aprovada no Mestrado em Educação 

da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Durante o segundo semestre desse curso, porém, realizei leituras no campo 

dos Estudos Culturais para desenvolver melhor minha pesquisa. Essas leituras me 

fizeram entender que, apesar da minha “boa intenção” pedagógica e didática, os 

discursos que tentam justificar os quadrinhos para o ensino estão de alguma forma 

consolidando estratégias de controle e governo (poder) adotadas pelos professores, ou 

seja, atrair a atenção dos alunos para que permaneçam sentados e observem e aprendam 

o que lhes é ensinado de modo arbitrário, contudo, legitimado. 

Assim, ampliei meu campo de visão relativamente aos quadrinhos, vendo-os 

como texto cultural em que se desenrolam as lutas pelo significado, que ensinam muito 

além do que aparentemente está em seus argumentos e que implicam diretamente a 
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conquista de uma identidade. Desta forma, comecei a desconfiar do óbvio, a 

desnaturalizar (BOURDIEU, 1997). Como afirma Louro (1997, p. 63), “a tarefa mais 

urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como ‘natural’”. 

Por este motivo, resolvi analisar as revistas em quadrinhos distribuídas 

gratuitamente pelo Governo Federal às escolas estaduais e municipais, intitulada Emília 

e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição no Fome Zero. Esse projeto foi uma ação do 

Programa Fome Zero, na qual o MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome estabeleceu um contrato com a Editora Globo, e contou com o apoio 

técnico do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – e dos 

Ministérios da Saúde e da Educação para produzir um material educativo com as 

personagens da Turma do Sítio do Picapau Amarelo, abordando a importância de uma 

alimentação saudável baseada em hábitos e produtos regionais, aliada à prática regular 

de atividade física como condições essenciais para a promoção da segurança alimentar e 

nutricional. 

Para fazer tal análise, precisava de uma escola para trabalhar com alunos e 

professores as revistas supracitadas. A escola escolhida foi a EMEIF João Frederico 

Ferreira Gomes, do sistema municipal de Fortaleza, localizada em um bairro da periferia 

da capital, Parque Genibaú, vinculada à Secretaria Executiva Regional V. A opção por 

desenvolver o meu projeto nesta escola se deu pelo fato do meu marido atuar nela como 

coordenador/orientador pedagógico, o que facilitou meu contato com as diretoras e a 

permissão de intervir juntamente com os professores e alunos. 

Vale ressaltar que, para a realização desse trabalho, foi necessário fazer um 

levantamento bibliográfico consistente, identificando fontes que favoreceram a análise 

proposta, temas tais como currículo cultural, recursos pedagógicos, comunicação de 

massa, literatura, interdisciplinaridade, estudos culturais, políticas atuais de alimentação 

e nutrição. Foram feitas buscas em livros e outras publicações, consultas a fichários de 

bibliotecas, consultas à internet e a especialistas na área. Depois de selecionada a 

bibliografia, procedi à leitura e ao fichamento do material escolhido.  

Com minhas leituras realizadas, pude dedicar-me ao trabalho na escola. Esta 

etapa foi dividida em três fases. Utilizando-me da Hermenêutica Profunda (HP) ou de 

profundidade4, como um referencial teórico e metodológico para embasar essa 

                                                 
4 Trata-se de uma proposta metodológica de coleta e análise de dados empíricos desenvolvida e 
fundamentada na prática e não em categorias teóricas previamente elaboradas, que tem como objetivo a 
reconstrução do meio social pesquisado.  
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investigação, apresentada por Thompson (1995), dividi meu trabalho de campo 

conforme a taxinomia seguinte. 

1. Análise sócio-histórica (fase quantitativa). Para isso, utilizei-me da observação e 

de questionários (apêndices 1 e 2), elaborados por Bezerra em tese de doutorado 

(2002) com os alunos do quarto ano da escola EMEIF João Frederico Ferreira 

Gomes5, para compreender seus hábitos alimentares, a fim de reconstruir as 

condições sociais e históricas em que vivem no cotidiano; usei também 

questionários elaborados por mim (apêndices 3, 4 e 5), para compreender a 

familiaridade dos alunos com as histórias em quadrinhos.  Conforme Thompson 

(1995, p. 366), esta fase tem como objetivo “reconstruir as condições sociais e 

históricas de produção, circulação e recepção das formas simbólicas”. Neste 

período, conversei apenas com os alunos do quarto ano do ensino fundamental, 

pois esses tinham melhor nível de leitura, escrita e interpretação de texto. 

2. Análise formal ou discursiva (fase qualitativa). As cartilhas do Fome Zero são 

produtos contextualizados que têm como objetivo dizer alguma coisa sobre algo 

(THOMPSON); logo, foi preciso fazer um tipo de análise diferente, que 

desnaturalizasse as formas simbólicas nelas expressas. Para isso, foi realizado 

um curso de extensão com os professores, intitulado Educação saudável se 

aprende na escola! Neste curso, a que me reportarei adiante, os professores 

discutiram como deveriam utilizar as cartilhas da Emília e a Turma do Sítio com 

seus alunos. Todos os professores que quisessem participar do curso seriam 

bem-vindos. 

3. Interpretação/ reinterpretação. Nessa fase, os alunos, juntamente com seus 

professores, produziram as propostas para um portifólio nutricional/alimentar – 

com base em tudo o que foi visto no curso de extensão, das cartilhas e da 

realidade alimentar em que vivem os alunos. Ao final dessa fase, tencionava 

compreender de forma criativa as percepções dos alunos e professores sobre o 

que é educação alimentar. Ainda em relação a interpretação/ reinterpretação, 

Thompson (1995, p. 376) ensina: 

 

                                                 
5 Escola do município, localizada no bairro de Parque Genibaú. As cartilhas foram distribuidas nessa 
escola aos alunos do ensino fundamental, contudo não foram trabalhadas como um projeto de educação 
alimentar da escola, como é proposto no caderno do professor. Foram distribuidas aos alunos como um 
gibi qualquer. 
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Ao desenvolver uma interpretação que é mediada pelos métodos de enfoque 
da HP, estamos reinterpretando um campo pré-interpretado; estamos 
projetando um significado possível que pode divergir do significado 
construído pelos sujeitos que constituem o mundo sócio-histórico. É 
evidente que nós podemos ver isso como uma divergência, somente na 
medida em que nós compreendemos, através da hermenêutica da vida 
cotidiana, as maneiras como as formas simbólicas são rotineira e comumente 
entendidas. (…) Como uma reinterpretação de um campo objetivo pré-
interpretado, o processo de interpretação é necessariamente arriscado, cheio 
de conflito e aberto à discussão. 

 

Com a finalidade de sistematizar esta pesquisa resolvi então organizá-la em 

quatro capítulos. O primeiro, logo após da Introdução, tem como finalidade mostrar o 

mundo mágico dos quadrinhos, seu surgimento nos Estados Unidos, na Europa, no 

Japão e no Brasil, assim como o relacionamento desta mídia com a educação. Já neste 

capítulo, aparece a primeira apresentação das revistinha em quadrinhos Emília e a 

Turma do Sítio na cartilha da nutrição no Fome Zero, mostrando quais temáticas elas 

abordam, o público a que se destina, o ano em que foram publicadas e sua relação 

“estreita” com a editora Globo. 

No segundo seguimento, trato do direito humano à alimentação. Nesse, as 

principais questões dizem respeito ao conceito de fome, pobreza e desnutrição, à Lei de 

Segurança Alimentar, à Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e ao 

Programa Fome Zero como proposta de segurança alimentar e erradicação da fome no 

Brasil.  

Ainda apresento as revistinhas em quadrinhos, Emília e a Turma do Sítio, 

como proposta de uma educação para o consumo alimentar, que tem como objetivo 

educar a população sobre as necessidades de uma dieta balanceada, na prevenção de 

desnutrição e obesidade, conforme previsto no que o Programa Fome Zero denomina 

“políticas específicas”. Questiono, ainda, neste capítulo, o que é educar no âmbito da 

segurança alimentar e tento verificar se as referidas revistas se propõem a isto. 

O terceiro módulo apresenta as conclusões da primeira etapa da pesquisa de 

campo, a análise sócio-histórica. As respostas dos questionários são exibidas no formato 

de tabelas, facilitando o cruzamento de dados, confirmando ou não as hipóteses 

sucitadas nos capítulos anteriores. 

O quarto capítulo relata o desenvolvimento do curso de extensão 

Alimentação Saudável se aprende na Escola!, assim como a produção e editoração do 

material realizado pelos professores e alunos. Neste capítulo, a identidade dos 
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professores foi substituída por nomes fictícios, com inspiração nos personagens da 

Turma do Sítio do Picapau Amarelo. 

Como remate, as Considerações Finais onde trago a epítome dos achados da 

pesquisa, seguida da lista de de autores e obras que embassam, sob o prisma teórico e o 

ponto de vista prático, a investigação. 

 



1. UM POUCO SOBRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

No primeiro capítulo, ora iniciado, mostra o surgimento das histórias em 

quadrinhos, sua história como veículo de comunicação de massa no mundo (Estados Unidos, 

Europa, Japão e Brasil), enfatizando sua relação com a educação – críticas e parcerias – até 

chegar ao material deste estudo: as revistas em quadrinhos Emília e a turma do Sítio na 

cartilha da nutrição do Fome Zero. Essas cartilhas no formato de histórias em quadrinhos 

foram elaboradas no intuito de ensinar hábitos alimentares saudáveis aos alunos das escolas 

públicas do Brasil (educação alimentar) nos anos de 2005 e 2006. 

As histórias em quadrinhos existem praticamente desde o início da história da 

humanidade como linguagem gráfica. O ser humano primitivo retratava graficamente por 

meio de desenhos canhestros, nas paredes das cavernas onde moravam, as suas caçadas ou 

feitos que refletissem sobre o seu cotidiano. Como veículo de comunicação de massa, os 

quadrinhos existem há mais de um século, progredindo de maneira muito rápida na imprensa 

sensacionalista dos Estados Unidos de finais do século XIX (VERGUEIRO, 2006). 

Apenas a cerca de cem anos, as histórias em quadrinhos, assim como o cinema, 

sugiram como expressão tecnológica típica da indústria cultural. Durante muito tempo, elas 

foram havidas como subliteratura prejudicial ao desenvolvimento intelectual das crianças, 

sendo apontadas como uma das principais causas da delinquência juvenil (VERGUEIRO, 

2006). Aos poucos, porém, foi se verificando a fragilidade dos argumentos daqueles que 

investiam contra os quadrinhos e, hoje se, podemos observar que são muitos os polos, quer 

educacionais ou jornalísticos, quer comunicacionais ou artísticos, que se voltam para as raízes 

metalinguísticas, políticas, sociais ou econômicas dos quadrinhos, testando as vertentes 

criadoras que os formam e os projetam no espaço-tempo gráfico das revistas e jornais.  

Analisando sociologicamente as histórias em quadrinhos, vê-se que 67% das 

personagens dos quadrinhos pertencem à classe média; 12%, às classes baixas; 15%, à classe 

burguesa; 16%, não têm classe definida. Somente 36% exercem profissões normais; 23% não 

têm profissão definida; 17% procuram exercer profissões incomuns. 73,8% dos quadrinhos 

situados nos Estados Unidos da América apresentam ambiência urbana; 64% são histórias 

cômicas; a vida familiar, nas múltiplas variações, jamais apresentou um índice inferior a 60%, 

e a fantasia jamais superou os 5%. 72% das personagens que povoam os quadrinhos são 

masculinos; 65% dos cartunistas são originários de pequenas cidades ou campo (CIRNE, 

1970, p.8).  
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Os quadrinhos portanto, estão impregnados da ideologia pequeno-burguesa, 

individualista, visto que nascidos sob os signos do capitalismo e da segunda Revolução 

Industrial, marcados, como o cinema, pelos instrumentais tecnológicos. Observa-se que 

Super-Homem, Batman e Capitão Marvel não surgiram por acaso em 1938, 1939 e 1940, 

respectivamente. “Desorientada e decepcionada, a classe média precisava de novos super-

heróis. Somente uma sociedade de consumo, como a norte-americana, cuja alienação 

ideológico-participacional era evidente, poderia oferecê-lo em grande escala”. (CIRNE, 1970, 

p. 7). 

Considerando ainda o mesmo enfoque sociológico, eu poderia indagar: são os 

quadrinhos um novo ópio literário, no plano das fotonovelas? Claro que não, uma vez que as 

suas vertentes criativas superam os desvios sociais passíveis de eclodir; porque, através dos 

tempos, a cultura popular formou-se com apoio em manifestações tidas no início como 

subliterárias e também porque problemas políticos jamais foram ou serão solucionados por 

qualquer espécie de arte, que, no máximo, só poderá apreendê-los no contexto da linguagem. 

Além da importância ideológica e social, os quadrinhos registram uma conjunção 

expressional de problemas com profundo significado estético, tornando-se a literatura por 

excelência dos séculos XX e XXI; ou um novo tipo de literatura, a literatura gráfico-visual. 

Pouco importa saber, contudo, se os quadrinhos são ou não uma arte, mesmo 

porque, hoje, o que realmente é arte? O que importa é o seu poder de comunicação ideológica 

e a sua capacidade de revitalizar formas expressionais. 

 Vejamos alguns números, segundo Cirne (1970, p. 6 e 7): 

• Peanuts – 700 jornais e 90 milhões de leitores diários nos EUA; 

• Tintin – 15 milhões de álbuns vendidos na Europa; 

• Astérix, o legionário – tiragem de 1.500.000 exemplares; 

• Popeye – 600 jornais em 25 países; e 

• Walt Disney, no Brasil – 1.360.000 exemplares mensais. 

Alguns fatos ainda servem para comprovar a sua influência: 

• a Apollo 8 e seu módulo lunar foram cognominados, respectivamente, de Charlie Brown e 

Snoopy, duas célebres personagens de Charles Schulz – Peanuts; 

• em 1942, Goebbels declarou: “Superman é judeu”. Na Itália, Flash Gordon foi proibido 

por Mussolini; 

• no Texas foi erguida uma estátua em homenagem a Popeye; 
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• durante a II Guerra Mundial, Tarzan, Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, Capitão 

América, Super-Homem e até o Príncipe Valente, para satisfação das forças militares dos 

Estados Unidos, combateram, direta ou simbolicamente, os nazistas e japoneses; 

• artistas e teóricos consagrados internacionalmente se confessam estudiosos ou 

admiradores dos quadrinhos – Picasso, Alain Resnais, Umberto Eco, Edgar Morin, Federico 

Fellini e outros; 

• só os comics americanos, desde Yellow Kid, em 1896, já produziram cerca de 12 milhões 

de imagens; 

• Al Capp – sugerido para o Prêmio Nobel de Literatura, por John Steinbeck.  

Em razão da sua importância ideológica e social, tratarei as histórias em 

quadrinhos, neste trabalho, como uma ferramenta didático-pedagógica muito eficaz, na era da 

imagem, nesse contexto globalizador, pressupondo que o seu currículo cultural pode permitir 

a reflexão sobre valores, atitudes e riqueza histórico-cultural, promovendo a valorização da 

cultura nacional e local. A sua utilização em aulas de Língua Portuguesa, História, Geografia, 

Matemática, Ciências e Artes, pode promover um aprendizado, ao mesmo tempo, mais 

reflexivo e prazeroso, mediante a interdisciplinaridade e a transversalidade.  

 

1.1. Esboço histórico das histórias em quadrinhos 

 

Há quem assinale que a primeira história em quadrinhos foi criada pelo ítalo-

brasileiro Angelo Agostini, em 30 de janeiro de 1869. Conhecidas como As aventuras de Nhô 

Quim, esses quadrinhos já possuíam todos os elementos do quadrinho moderno: quadros, 

desenhos e textos, sequência etc (CARVALHO, 2006).  

Outros trabalhos, porém, com elementos bem próximos do quadrinho moderno, 

surgiram no mesmo período em diversos lugares. Segundo Moacy Cirne, as Histórias em 

Quadrinhos, como discurso narrativo, no ocidente, apareceram na expressão do trabalho de 

Rudolph Töpfer, em 1827, na Suíça; na Alemanha, em 1865, com Wihelm Busch; no Brasil, 

em 1869, com o trabalho já apresentado de Angelo Agostini; na França, em 1889 e nos EUA 

no final do século XIX.  

Apesar dos ensaios precursores, a Universidade La Sapienza, de Roma, reuniu 

dez especialistas em Histórias em Quadrinhos de todo o mundo, para decidir a data de 

nascimento  das  Histórias  em  Quadrinhos   como  gênero   narrativo   próprio  da   moderna 
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Figura 3: Yellow Kid      

Fonte: Neponset. 

 
Figura 4: Tarzan 

Fonte: Universo HQ 

comunicação de massa, sendo datada então como cinco de 

maio de 1895, com a publicação do norte americano Richard 

Outcault, com sua personagem Yellow Kid, no jornal New 

York World, fazendo com que a história das histórias em 

quadrinhos se confundisse com a história dos quadrinhos dos 

Estados Unidos desde seu “nascimento”. 

Somente na primeira década do século XX, 

todavia, é que as Histórias em Quadrinhos constituíram 

linguagem definida, articulando seus símbolos gráficos, visuais 

e verbais.  

Aos poucos, o tema básico das Histórias em Quadrinhos foi se ampliando. Das 

travessuras de criança, evoluiu para situações cômicas de famílias quase comuns. Prevalecia 

o desenho caricatural, sem nenhum naturalismo estético.  

Mais adiante, com o surgimento dos Syndicates1, 

os responsáveis pela distribuição do material desenhado 

para os jornais, esse transbordar de idéias passa por uma 

espécie de censura. Apesar de terem dado uma enorme 

difusão à Nona Arte2, nomenclatura dada às Histórias em 

Quadrinhos, impuseram-nas a estandartização e o 

conservadorismo industrial. 

Em 1929 as histórias em quadrinhos mudam 

completamente o seu estilo. Com a queda da Bolsa de Nova  

Iorque, a realidade cotidiana tornou-se muito dura; com isso, as Histórias em Quadrinhos se 

libertam do traço caricatural e dá início à era dos heróis. O primeiro herói dos quadrinhos foi 

Tarzan (figura 4), de Edgar Rice Burroughs. O artista passou a ter que possuir a capacidade 

de desenhar de forma realista a anatomia humana e era fundamental ter formação clássica. 

Em 1936, com a estréia de Fantasma, de Lee Falk e Ray Moore, introduziu-se 

um novo conceito do gênero: o herói mascarado que tem uma missão a cumprir. O mais 

inovador   dos   heróis,  porém,   foi  o  Super-Homem  (figura 5),  criado  por  Jerry Siegel  e   

                                                 
1 Syndicates: empresas responsáveis pela produção artística e comercial das HQ’s, desde o seu surgimento. 
Garantiu um forte esquema de distribuição em todo o mundo que impulsionou o sucesso editorial das HQ’s 
durante décadas. Agências distribuidoras de Histórias em Quadrinhos. 
2 Classificação dada as Histórias em Quadrinhos. As oito artes que a antecede são, em ordem: a Música, a Dança, 
a Pintura, a Escultura, a Literatura, o Teatro, o Cinema e a Fotografia. 
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Figura 6: Spirit - Fonte: Blogspot 

 
Figura 5: Super Homem    

Fonte: Revista O Grito. 

Joe Shuster em 1933, sendo publicado apenas em 1938 

marcando o início da Era de Ouro das Histórias em 

Quadrinhos (Golden Age). (JARCEM, 2007). 

Foi durante essa fase que o formato de revista se 

consolidou como predileto pelo público de quadrinhos de 

aventuras. A famosa Era de Ouro das Histórias em Quadrinhos, 

na verdade, significou a consolidação do domínio quantitativo 

dos estadunidenses no mercado internacional. 

Em 1949, com a Segunda Guerra Mundial, tem 

início a crise das Histórias em Quadrinhos. Além de problemas 

industriais, como o do papel, o momento político influenciou o 

mundo dos comics, quando os  países envolvidos com a guerra os empregaram como armas    

propagandísticas.    Houve uma militarização massiva das principais personagens, sendo o 

seu expoente máximo o Capitão América, em 1941, por Jack Kirby (JARCEM, 2007).  

Uma das exceções foi Spirit (figura 6) em 1940, 

um herói sem jeito para o trabalho e sem superpoderes, 

criado pelo gênio Will Eisner, que influenciou grande parte 

dos quadrinhos mundiais (SIMÕES, 2004). 

Neste período de crise, a televisão toma corpo, 

os syndicates, ditadores de moda, ganham mais força. Com 

isso, constituiu-se em 1946 a National Cartoonist Society, 

associação autoprotetora dos quadrinistas.  

Nos anos 1950, muitas mães de crianças e 

adolescentes, religiosos, educadores, psicólogos, políticos, 

jornalistas e até agentes do FBI se uniram contra as Histórias em Quadrinhos. Esse período, 

nos EUA, em que se procuravam inimigos e culpados para a delinquência juvenil do País, 

ficou conhecido como “caça às bruxas” ou macartismo3.  

A gota d’água desta campanha foi a denúncia feita pelo Doutor Fredric Wertham, 

em seu livro The Seduction of the Innocent4, no qual dizia que as Histórias em Quadrinhos 
                                                 
3 Macartismo: foi uma época em que o medo do comunismo e da sua influência em instituições doa Estados 
Unidos tornou-se exacerbado, juntamente ao medo de ações de espionagem promovidas pela União Soviética. 
Originalmente, o termo foi cunhado para criticar as ações do senador estadunidense Joseph McCarthy, tendo 
depois sido usado para fazer referências a vários tipos de condutas, não necessariamente ligadas às elaboradas 
por McCarthy. O Macartismo realizou o que alguns denominaram "caça às bruxas" na área cultural, atingindo 
atores, diretores e roteiristas que, durante a guerra, se manifestam a favor da aliança com a União Soviética e, 
depois, a favor de medidas para garantir a paz e evitar nova guerra. O caso mais famoso nesta área foi o de 
Charlie Chaplin. 
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eram a causa importante da delinquência juvenil. Este livro teve grande influência em certos 

meios pedagógicos. Ele atacou todos os heróis e os culpou por todos os males e vícios da 

juventude da época. 

Com tudo isso, uma comissão de investigação do Senado criou o Comic Code 

Authority5, isto é, a institucionalização da censura nas Histórias em Quadrinhos, tudo em 

nome da preservação da boa imagem norte-americana perante suas próprias famílias e o resto 

do mundo. 

A volta por cima dos quadrinhos desse País foi visível, principalmente na área 

humorística. Bons exemplos disso são Pogo (1948), de Walt Kelly, Recruta Zero (1950), de 

Mort Walker, e Peanuts (1950), tira do Snoopy, Charlie Brown e Cia, criada por Charles M. 

Schulz (figura 7). Surge nesse momento um novo conceito de Kid Strip, que ultrapassa o 

estágio das “simpáticas travessuras infantis”. 

 

 

 

 

 

 

Nos anos 1950, ocorre uma modificação dos costumes e da sensibilidade coletiva 

com o fenômeno da “contracultura” juvenil, com um tom de protesto, germinada nos campi 

universitários e nos centros intelectuais. Associada a este movimento, é produzida uma 

sequência de quadrinhos revolucionários que não almejavam o lucro nem a popularidade dos 

respectivos autores, mas um sinal libertário, utilizando por vezes a extravagância, a 

escatologia e o erotismo desaforado, expressos num grafismo agressivo e pouco 

tranquilizador. Esta produção ficou conhecida como Movimento Underground. No Brasil, 

segundo Carvalho (2006), este movimento impulsionou bastante a produção de fanzines 

nacionais (o Udigrudi). 

                                                                                                                                                         
4 Sedução dos Inocentes: livro que mostra a relação entre o crescente interesse pelo então “inocente 
entretenimento infantil” (as histórias em quadrinhos) e a delinquência juvenil, através de suas mensagens 
subliminares que sugeriam homossexualismo, perversão, rebeldia, segregação, depravação, assassinato, roubo e 
violência. 
5 Comic Code Authority: criado em 1955 pela Comics Association of America como uma forma de autocensura 
em resposta, principalmente, a Fredric Wertham, autor do livro Sedução dos Inocentes. Essa autoregulamentação 
modificou o conteúdo das revistas, a escolha de cores, temas e palavras. Todas que ostentavam o selo na capa 
estavam nesse padrão. 

Figura 7: Turma do Snoopy - Fonte: Snoopy.



 
 

 

27

A Era de Prata, ou renascimento das Histórias em Quadrinhos de aventura 

começou na década de 1960, quando Gardner Fox lançou a nova versão do Flash. Os velhos 

heróis estavam de cara nova. Nos EUA, um roteirista chamado Stan Lee começava a aparecer   

na Marvel. Com a revista Quarteto Fantástico (1961), ele inaugurou o chamado universo 

Marvel. Ele transformou a Marvel na maior editora de quadrinhos do mundo e inovou ao dar 

ênfase ao lado mais humano de suas personagens. 

 Na década de 80, aparecem outro tipo de 

quadrinho de super-heróis, as histórias realistas, assumido 

por Frank Miller com a revista do Demolidor (1979) (figura 

8). Este estilo, no entanto, só se consolidou em 1986, com a 

maior saga de Frank Miller: Batman, O Cavaleiro das 

Trevas, que levou os quadrinhos para a grande imprensa, um 

grande sucesso que transformou o mercado de quadrinhos 

(JARCEM, 2007; KRAKHECKE, 2007). 
 
1.2. O quadrinho europeu 
 

Na mesma época do início dos comics dos estados 

Unidos, alguns países europeus estavam produzindo obras 

valiosas. A Grã-Bretanha figurava no topo pela sua contribuição 

para a gênese dos quadrinhos. Weary Willie and Tired Tim, 

desenhada por Tom Browne, costuma ser considerada como o 

autêntico primeiro comic britânico. Entre as revistas pioneiras, 

figurou também Dan Leno’s Comic Journal (1898), inspirador 

de Chaplin. 

Na  época do apogeu  dos  quadrinhos  estadunidense 

surge na França,  em  1929,  um  dos  mais populares  e  famosos heróis dos comics mundial 

(RIBEIRO, 2008), do belga Hergé (Georges Remi): o menino aventureiro Tintin, 

acompanhado pelo seu fiel cãozinho Milou (figura 9).  

Na Itália fascista, os novos heróis dos Estados Unidos foram proscritos em 1938 

pelas autoridades. Nos anos de crise dos quadrinhos italianos, foi despertada a tentação para 

as HQs western, como por exemplo, Kid Karson (1937), de Rino Albertarelli. 

 
Figura 9: Tintin               
Fonte: Blogspot 

  
Figura 8: Demolidor       

Fonte: Amazon. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, na Europa, foi muito trabalhoso o arranque dos 

quadrinhos; porém aos poucos, devido aos trabalhos de Mário Faustinelli, Alberto Onagro e 

Hugo Pratt na Itália com Asso di Picche (1945),  Jack  Monk na Grã-Bretanha com o detetive 

 da Scotland Yard, René Goscinny e Albert Uderzo na 

França com Asterix (1959) (figura 10), e muitos outros, o 

quadrinho europeu ganharia novamente a sua força. 

O fenômeno mais importante ocorrido na França 

durante os anos 1960 foi a clamorosa descoberta cultural e 

revalorização do comic por parte das minorias intelectuais. 

Surgem as sofisticadas heroínas fantástico-eróticas 

pertencentes ao gênero culto e destinadas a leitores adultos. 

A primeira foi Barbarella (1962), por Jean-Claude Forest. 

Os anos foram passando e novos gênios com obras espetaculares foram surgindo 

no mercado europeu. Jean Giraud (conhecido mais adiante como Moebios), com Tenente 

Blueberry, Garagem Hermética, e Ralf König com O Homem Ideal, são grandes exemplos.  

 

1.3. O quadrinho japonês 

 

O artista japonês Katsushita Hokusai, conhecido no mundo inteiro por suas 

xilogravuras (Ukiyo-ê), começou a retratar, entre os anos de 1814 a 1849, cenas do cotidiano 

com pessoas em situações e traços pitorescos. Esses desenhos caricaturais receberam na 

época o nome de HOKUSAI MANGÁ, nascendo o primeiro trabalho que resultaria nos atuais 

quadrinhos japoneses (LUYTEN, 2003).  

Durante o período da guerra de Kamakura6, surge um tipo de arte de realismo 

grotesco que se referia, paralelamente, aos ensinos de Buda, fazendo o homem ponderar 

sobre a sua estupidez e culpa pelos corpos de pessoas no meio de excrementos, que a guerra 

trazia. Tudo isso dentro de humor zombeteiro por isto, posso falar que era um estilo de 

cartum. Muitos desses pergaminhos faziam o homem refletir nas batalhas fúteis que 

ocorriam. 

                                                 
6 Período Kamakura (1192-1333): Yoritomo, do clã vencedor Minamoto, estabeleceu um governo militar, ou 
xogunato, em Kamakura. Isso significou o fim do antigo sistema monárquico e o início do exercício do poder 
pela classe dos samurais, baseada num sistema feudal. O código de honra dos samurais, de uma simples série de 
lealdades feudais, transformou-se em vigoroso código moral, que se manteve nos séculos posteriores. 

 Figura 10: Asterix e Obelix 
Fonte: UOL 
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Seguindo para o período Edo7, as pessoas da classe mercantil8 exigiam um 

entretenimento barato. Com esse intuito, foi criado um estilo especial para o consumo em 

massa, que retratava as pessoas nos prazeres e passatempos da vida; eram chamadas Ukiyo-ê. 

Muitos indivíduos da classe alta consideravam este tipo de arte um lixo, pois criar um ukiyo-

ê era muito barato, ao ponto de muitos terem sido transformados em embrulhos de chá. 

Foram estes embrulhos de chá, porém, que inspiraram os europeus a produzirem as histórias 

em quadrinhos modernas. 

DJota Carvalho (2006, p. 53) assinala que “a 

palavra mangá se origina da união de dois ideogramas do 

alfabeto kanji (um dos três alfabetos existentes no Japão): 

manketsu (conto ou história) e fàshiko (ilustração). O mangá 

mais antigo já encontrado (Tobae Sankokushi) data de 1702”.  

As histórias em quadrinhos japonesas, mais 

conhecidas como mangás, tiveram como pioneiro Osamu 

Tezuka. Sua grande contribuição deu-se após a Segunda 

Guerra Mundial, quando ele abandonou o formato de tiras 

curtas e produziu uma adaptação de 200 páginas de New 

Tresure Island, de Shichima Sakai. Osamu Tezuka produziu 

mais de 150 mil páginas de arte em mais de 500 trabalhos. Na 

década de 60 ele se destacou em duas séries animadas para TV, 

Astro Boy (figura 11) e Kimba, o Leão Branco. 

Até os dias de hoje os mangás são quase 

sempre em preto-e-branco, impressos em papel de 

baixa qualidade, pois a quantidade de publicações 

no Japão é absurda. O mangá faz com que os 

leitores não sejam meros espectadores das ações, 

mas que façam parte da aventura. 

 

 

 
                                                 
7 Período Edo: também conhecido como Período Tokugawa, é uma divisão da história do Japão que vai de 1603 
a 1867. O período terminou com a Restauração Meiji, a restauração do governo imperial pelo décimo quinto e 
último xogun, Tokugawa Yoshinobu. O período Edo também é conhecido por ser o início do período moderno 
do Japão. 
8 As pessoas durante este período foram divididas em três classes: os samurais governantes, os agricultores, e os 
habitantes de cidades (artesãos e comerciantes). Estas duas últimas formavam a classe mercantil. 

 
Figura 11: Astro Boy - Fonte: 
National Library of Australia.

 
 Figura 12: Dragon Ball                

Fonte: Starmedia. 
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1.4. O quadrinho brasileiro 

 

Nossa primeira revista de histórias em 

quadrinhos chamava-se O Tico-Tico (figura 13) e 

surgiu já em 1905. Sua personagem principal por 

nome Chiquinho era uma cópia de Buster Brown, 

criado pelo cartunista Richard Outcault. O Tico-Tico 

era uma revista infantil contendo histórias em 

quadrinhos, poucas páginas e muitos textos. Ao 

longo dos anos, essa revista foi se enriquecendo 

com grandes colaborações de desenhistas famosos. 

Reco-Reco, Bolão e Azeitona, de Luís Sá, 

constituem bons exemplos. Ele soube colocar no 

papel tipos bem brasileiros; seu estilo foi 

inconfundível: quentes, formas arredondadas, um 

verdadeiro barroco brasileiro que marcou época nas 

histórias em quadrinhos nacionais. 

Vale ainda destacar o aparecimento da revista Gibi, em 1939, da edição de 

Roberto Marinho. A sua maior contribuição foi emprestar seu nome (gibi) para designar tudo 

o que é revista de histórias em quadrinhos. Entre as publicações mais conhecidas há: Capitão 

Marvel, Príncipe Submarino, Tocha Humana e outros. 

Em 1948 surge, no Brasil, um dos maiores editores de quadrinhos – Adolfo 

Aizen9. Com as suas publicações mais conhecidas, Edições Maravilhosas, adaptou para a 

linguagem das histórias em quadrinhos vários clássicos da literatura, os quais destaco: Os 

Três Mosqueteiros (Alexandre Dumas), Moby Dick (Herman Melville), O Corcunda de 

Notre Dame (Victor Hugo), Viagens de Gulliver (Jonathan Swift) e os clássicos indianistas 

de José de Alencar, O Guarani (1950) e Iracema (1951) (MOYA, CIRNE, 2002). 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil adotou a mesma posição dos países 

estrangeiros ante os quadrinhos. Teve início, então, uma grande campanha contra as histórias 

em quadrinhos. Os professores e pais proibiam sua leitura, dizendo que era prejudicial às 

crianças e jovens (CARVALHO, 2006). 

 

                                                 
9 Adolfo Aizen (1907 — 1991) foi um jornalista e editor brasileiro, tido por muitos como o "pai dos quadrinhos", 
um dos principais responsáveis pela introdução, no Brasil, das histórias em quadrinhos estadunidense. 

 Figura 13: Revista Tico-Tico        
Fonte: Geocities. 
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Naquele momento de “crise”, outros meios de 

comunicação, como a televisão, o cinema, o rádio e até o 

circo, ajudaram a produção razoável de histórias em 

quadrinhos nacionais. Surge então, novas revistinhas tais 

como: O Sezinho, O Jornalzinho, Tiquinho, Grandes 

Figuras do Brasil, Biografias em Quadrinhos, Contos de 

Fada e Varinha Mágica. Três grandes mestres brasileiros 

do desenho também criaram suas personagens: Sérgio do 

Amazonas, de Jayme Cortez, O Anjo, de Flávio Colin, e 

Raimundo, o Cangaceiro, de José Lancelotti.  

No clima de nacionalismo dos anos 1950 e 1960, procuravam-se modelos 

tipicamente brasileiros para todos os movimentos culturais. Assim, em 1960, nasceu O 

Pererê, de Ziraldo (figura 14), a primeira revista brasileira feita por um só autor, com 

temáticas inspiradas em nossos costumes e superstições. 

 

Os bichinhos heróis dessas aventuras são figuras clássicas da lenda brasileira. Toda 
história que a mãe preta, o avô contador de caso ou as tias mais amorosas contaram 
para seus meninos, seus netos ou seus sobrinhos foram povoadas pelo coelho ou 
pelo macaco, pelo tatu e o jabuti, pela onça e pela coruja, com sua sabedoria.  Aí, 
inventei de juntá-los todos em volta do Saci-Pererê e arrumar mais gente para 
contracenar com eles: um indiozinho, duas meninas lindas, dois caçadores, e alguma 
maluquice. (ZIRALDO, 2008, p. 3). 

 

Infelizmente em 1964, a Turma do Pererê tem o seu fim, apresentando como 

alegação que a história brasileira vendia menos do que a estrangeira e requeria uma estrutura 

grande. Teve início uma época propícia para revistas de terror. Em 1963, em plena ditadura 

militar, o Brasil possuía 37 revistas só de terror. Essa modalidade surge em 1949 com a 

revista O Terror Negro. 

Em poucos anos, os quadrinhos ianques pararam de fazer terror com o 

renascimento dos super-heróis, fato marcante na Era de Prata dos quadrinhos. As editoras 

brasileiras, contudo, continuaram com o gênero, uma vez que o público comprava o produto. 

O terror foi se adaptando ao gosto brasileiro e foram criados O Estranho Mundo, de Zé do 

Caixão, Histórias Caipiras de Assombração, Histórias que o Povo Conta, Sexta-feira 13. A 

censura, no entanto, foi um dos fatores que terminou com esse gênero no Brasil, pois, a partir 

 
Figura 14: Estórias Gerais 

Fonte: Livraria Loyola. 
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 Figura 15: Turma da Mônica                
Fonte: Wordpress. 

 

 
Figura 17: Henfil e Graúna - Fonte: Centro Cultural São Paulo 

de 1972, passou-se a exigir a leitura prévia das revistas em virtude da à “invasão” do sexo 

nesse gênero.  

No início dos anos 1970, Maurício 

de Souza conseguiu penetrar o mercado editorial 

com suas personagens Mônica, Cebolinha, 

Cascão, Chico Bento e Pelezinho, lançados pela 

Editora Abril (figura 15). Sua consolidação, no 

entanto, deu-se mesmo pela mercadização, ou 

seja, pela propaganda de seus produtos. 

Ainda nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil passava por uma situação muito 

difícil, em anos dominados por muitos protestos estudantis contra o regime militar no País. A 

censura fechou muitas portas para a informação, mas alguns brasileiros abriram as janelas. 

Uma dessas janelas foi o movimento Udigrudi, com intensiva influência do 

Underground dos Estados Unidos, surgido principalmente nas universidades com o conteúdo 

de protesto contra a situação sociopolítica do Brasil. 

Alguns de seus maiores representantes são os irmãos Caruso, Luís Gê, Laerte 

(figura 16), Flávio Del Carlo, Otacílio, Geandré e outros. A revista Balão foi a primeira, 

nascida no Campus da USP e hoje é um “clássico” dos quadrinhos nacionais.  

 

 

 

 

 

O Pasquim foi outro marco na década de 1970. Ele revolucionou o estilo 

jornalístico e o humor no Brasil e consagrou grandes desenhistas e roteiristas, como Jaguar, 

Henfil (figura 17), Ziraldo e Fortuna. 

 

 

 

 

 

 

Durante esta época, foram experimentadas novas formas de linguagem (figura 

18), formando, assim, a frente de vanguarda dos quadrinhos do Brasil. 

 
Figura 16: Os gatos - Fonte: UOL. 
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Figura 18: Geraldão - Fonte: UOL. 

 

 

 

 

 

 

No Ceará, na década de 1970, havia Mino e Sinfrônio, com repercussão nacional. 

Mino, um cartunista reconhecido no País inteiro, utilizava muito a linguagem dos quadrinhos 

em seus trabalhos para as revistas O Cruzeiro e Pasquim; tinha uma publicação própria, 

chamada Almanaque do Mino, e em 1973 criou o Capitão Rapadura (figura 19). Sinfrônio foi 

o idealizador da tira Ming-áu, publicada nos jornais locais e na revista nacional Gibi. 

Antes destes, não existem quadrinistas cearenses que 

tenham feito trabalhos conhecidos; há alguns registros, mas 

nada que possa ser mencionado ou provado, por ser algo 

absolutamente questionável. Na verdade, o quadrinho moderno 

cearense vem tomar algum fôlego somente com Sinfrônio, 

Carfil, Carzani, Mino e Jesuíno com sua oficina de HQ, pessoal 

que veio dar uma certa visibilidade ao quadrinho no Ceará. 

A partir da década de 1980, excetuando o Maurício 

de Souza, os quadrinhos tupiniquins foram mais ainda afetados 

pela  concorrência   desleal  com  os  comics  estrangeiros.   Os  

fanzines10 Udigrudi se diversificaram e ganharam força; várias revistas de teor erótico 

tornaram-se conhecidas e outras também tiveram destaque e chegaram a fazer sucesso, como, 

por exemplo, a revista Chiclete com Banana, de Angeli. 

No final da década de 1980, surgiu a Art & Comics, uma empresa agenciadora de 

desenhistas brasileiros, de mão-de-obra barata e de qualidade, para o mercado estadunidense. 

O primeiro a furar a barreira mercadológica foi Marcelo Campos, que desenhou, por 

exemplo, a Liga da Justiça para a DC Comics. Depois deste, vieram Rogério Cruz (Roger 

Cruz), Luciano Queiroz (Luke Ross), Álvaro Rio (Al Rio), Deodato Filho (Mike Deodato) e 

outros. 

                                                 
10 Fanzine: é uma publicação alternativa e amadora, geralmente em pequena tiragem e impressa artesanalmente. 
É editado e produzido por indivíduos, grupos ou fãs-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, 
hobby ou gênero de expressão artística, para um público dirigido. 
 
  

 Figura 19: Capitão Rapadura 
Fonte: Universo HQ. 
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1.5. As histórias em quadrinhos e a cultura da imagem 

 

Vivemos atualmente o que poderíamos chamar cultura da imagem. Depois da 

reprodução da imagem, a sociedade imprimiu mais agilidade, uma aceleração temporal, já que 

a sua decodificação acontece de maneira mais rápida do que a decodificação da escrita. As 

imagens há muito tempo já eram muito utilizadas como recurso de transmissão de 

informações nos períodos históricos quando a maioria da população era analfabeta; a grande 

questão na atualidade está exatamente no que diz respeito a sua reprodutibilidade. Antes, a 

imagem dependia de apenas um suporte para existir, contudo, hoje a imagem pode se 

reproduzir em uma infinidade de suportes, ocorrentes dá pelas mídias, os meios de 

comunicação de massa11. Isso porque os quadrinhos pertencem à categoria de mídia impressa, 

similares aos livros.  

Entre os diversos meios, ou mídias que as imagens possuem como suporte, 

encontra-se as histórias em quadrinhos.  

 
As histórias em quadrinhos são enredos narrados, quadro a quadro, por meio de 
imagens e textos que utilizam o discurso direto, característico da língua falada. A 
construção da história em quadrinhos possui em seu texto escrito, características 
próximas a uma conversação face a face, além de apresentar elementos visuais 
(imagens) complementadores à compreensão, tornando-a bastante prazerosa, pois a 
sua leitura causa no leitor um determinado fascínio devido à combinação de todos 
esses elementos. (MARINHO, 2003, p. 1).  

 

Assim, as histórias em quadrinhos são mais do que simples mediadoras de 

informação; elas possuem a capacidade de facilitar o aprendizado e a apreensão de conceitos 

mais complicados.  

De acordo com Álvaro de Moya (1994, p.150), 

 
A seriação de quadrinhos, que se assemelha a uma lenta projeção cinematográfica 
– ou a cenas fixas, de uma singela peça de teatro –, pode considerar-se, na 
medida solicitada pela mente infantil, adequada ilustração do texto; na realidade, 
assume o caráter de verdadeiro relato visual ou imagístico, que sugestivamente se 
integra com as rápidas conotações do texto escrito, numa perfeita identificação e 
entrosamento das duas formas de linguagem: a palavra e o desenho. 
 

                                                 
11 Posso citar como veículos de comunicação de massa a televisão, o rádio, a internet, os jornais, as revistas – 
onde estão incluídas as histórias em quadrinhos – entre outros; contudo, este conceito não se refere diretamente 
aos veículos (televisão, jornais, rádio...), mas sim ao uso dessas tecnologias por parte da classe dominante. Todos 
eles têm como principal função informar, educar e entreter de formas diferentes, com conteúdos selecionados e 
desenvolvidos para seus determinados públicos. 
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As histórias em quadrinhos são uma sequência, ou várias, de cenas com sentido, 

transmitidas por meio de elementos tais como painéis, balões de texto, recordatórios e 

onomatopéias para se contar uma história, surgindo, assim, uma nova linguagem muito 

próxima da Literatura, ao mesmo tempo em que faz ponte entre a Literatura e outras artes 

como, por exemplo, o desenho, a pintura, a fotografia e o cinema. Como acentua Will Eisner 

(2001, p. 5), em Quadrinhos e a Arte Seqüencial, “é uma forma artística e literária que lida 

com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma 

idéia”; ou ainda como explica Scott McCloud (1995, p. 9), em Desvendando os Quadrinhos, 

os quadrinhos são “imagens pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada destinada 

a transmitir informações e ou a produzir uma resposta no espectador”. 

Ao ler um livro, somos levados a imaginar, segundo a descrição do autor, as 

personagens, paisagens, sons etc. Nas histórias em Quadrinhos, todos já possuímos esses 

elementos facilitados pelo trabalho do quadrinista. São coisas que acrescentamos em um 

processo cerebral particular e, embora pareça complexo, quem já leu uma história em 

quadrinhos sabe que, involuntariamente, somos chamados para o convívio do modo de ver do 

autor e sua trama.  

De acordo com Eguti (2001), as histórias em quadrinhos têm como objetivo 

principal a narração de fatos, procurando reproduzir uma conversação natural, em que as 

personagens interagem face a face, expressando-se por palavras e feições faciais e corporais. 

A combinação de todos esses elementos é responsável pela transmissão do contexto 

enunciativo ao leitor. Assim como na Literatura, o contexto é obtido por meio de descrições 

detalhadas por intermédio da palavra escrita; nas histórias em quadrinhos, esse contexto é 

fruto da dicotomia verbal e não verbal, em que tanto as imagens quanto as palavras são 

imprescindíveis para a compreensão da história. Segundo DJota Carvalho (2006, p.15 a 21), 

em seu livro A Educação está no Gibi, é possível ainda classificá-las em: 

• cartoom – em português, cartum, se caracteriza por apresentar um humor universal. 

Sua característica maior é o humor mais ingênuo e descomprometido, mas nem por 

isso, menos engraçado. O cartum também é marcado por certa atemporalidade, ou 

seja, não está atrelado à época em que foi produzido;  

• charge – vem da palavra francesa, que pode ser traduzida como “tensão”, “exagero”, 

ou “ataque”. A charge é um desenho exagerado, que se refere a uma situação 

específica no âmbito social, cultural ou político. A chage é um importante elemento 

histórico e está atrelada a determinada época ou acontecimento; 
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• caricatura – a palavra caricatura tem, em sua origem, basicamente o mesmo 

significado de charge. “Caricare”, em italino, significa “exagerar”, “carregar”. 

Atualmente, em especial no Brasil, ela é utilizada para classificar desenhos exagerados 

de rostos. Tudo o que chama atenção ganha destaque, aumenta o tamanho. Se for um 

desenho perfeito, sem exageros, então não é caricatura, é retrato; 

• tira de quadrinhos – são histórias curtas, com começo, meio e fim, em geral com 

personagens fixos criados pelo autor. Usando desenho e texto, as tiras contam histórias 

dos mais diversos tipos, de humor, ação, heroísmo e muito mais. Na verdade, elas são 

a origem das histórias em quadrinhos, pois estas, afinal, são uma evolução das tiras. A 

maioria das tiras de hoje prima pelo humor e pela crítica, em geral, são desenhadas em 

um, dois, três ou quatro quadros. 

 Historicamente, os quadrinhos são tratados pela sociedade como uma 

subliteratura e, ainda mais, como uma mídia nociva ao desenvolvimento psicológico e 

cognitivo de quem as consome. Essa visão decorre de argumentos infundados sobre a 

influência dos quadrinhos tanto na delinquência juvenil, como no desinteresse das crianças e 

jovens pela leitura de livros formais (defendida, por exemplo, pelo psiquiatra estadunisense 

Fredric Wertham12). Num país onde a educação permanece como uma das áreas mais 

fragilizadas, contudo, com investimentos insuficientes e professores buscando opções para 

despertar o interesse dos alunos, neste trabalho percebo que a utilização das histórias em 

quadrinhos pode constituir opção eficiente, de baixo custo, pois são um veículo de 

comunicação mais versátil em temas e tratamentos gráficos do que “os textos chamados 

escolares”13. São constituidoras de identidades culturais, na medida em que são consumidas 

por crianças e adultos. 

 

1.6. As histórias em quadrinhos e a educação: parceria conflituosa 

 

 Como já foi expresso, historicamente, os quadrinhos, de modo em geral, são 

tratados pela sociedade como uma subliteratura, uma mídia nociva ao desenvolvimento 

psicológico e cognitivo de quem as consome. No Brasil, em 1928, surgiram as primeiras 

críticas contra os quadrinhos. Por acreditarem que os quadrinhos incutiriam hábitos 
                                                 
12 O psiquiatra Fredric Wertham publica em 1954 o livro A Sedução dos Inocentes, onde afirmava que os 
quadrinhos eram responsáveis pela inversão de valores e pela corrupção e delinquência juvenil. O trecho mais 
conhecido e citado do livro fala justamente da relação entre Bruce Wayne e Dick Grayson, apontada errônea e 
preconceituosamente por Wertham como uma relação entre dois homossexuais que moram numa mansão 
suntuosa com lindas flores em vasos enormes. 
13 Chamo de textos escolares, aqueles que só circulam na escola, como o livro didático, por exemplo. 
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estrangeiros nas crianças, a Associação Brasileira de Educadores – ABE fez um protesto 

contra as HQ. Em 1939, diversos bispos na cidade de São Carlos, em São Paulo, propuseram 

a censura aos quadrinhos por estes conterem, na opinião deles, temas estrangeiros que eram 

prejudiciais às crianças. 

 A situação piora em 1944, quando o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

– INEP apresentou um estudo, sem muita fundamentação, mostrando que os quadrinhos 

provocavam “lerdeza mental”. Esse estudo resultou num efeito desastroso para os quadrinhos, 

que tiveram sua leitura proibida em muitos estabelecimentos de ensino.  

 Essa “perseguição” aos quadrinhos foi ainda ampliada em 1946, pelo jornalista 

Carlos Lacerda. Este criticou a proliferação do cinema, do rádio e das histórias em quadrinhos 

no primeiro Congresso de Escritores. De acordo com Lacerda, estas mídias traziam prejuízo 

às crianças, e em especial as HQ, que eram “veneno importado”. Esse discurso ganha mais 

força em 1948, graças a uma campanha contra os quadrinhos, promovida pelo empresário 

Audálio Dantas, dono do jornal Diário de Notícias e rival de Roberto Marinho, que publicava 

em seu jornal O Globo inúmeras tiras de quadrinhos. 

 Em 1953, os jornais de Porto Alegre 

publicaram várias reportagens preconceituosas contra 

os quadrinhos. O pior, porém, ainda estava por vir. No 

ano seguinte, em 1954, o psicólogo Fredric Werthan 

publica o livro Seduction of the innocent (Sedução dos 

inocentes – figura 20) onde declara que os quadrinhos 

provocavam comportamentos anormais, como 

tendência ao crime e homossexualismo, nas crianças.  

 Werthan chegara a tais conclusões por 

meio de pesquisas dentro das penitenciárias, onde pode 

constatar que a maioria dos criminosos que estavam 

presos liam gibis. 

Além dessa constatação, ele dizia que os 

quadrinhos incentivavam as crianças a se tornarem 

gays. Há, por exemplo, suas análises sobre Batman e 

Robin (figura 21): Um homem mais velho que usava 

roupas apertadas e só batia em outros homens, como 

uma espécie de negação/compensação, ou seja, se sentia 

atraído por homens, mas não queria reconhecer, 

 
Figura 20: Sedução dos Inocentes 

Fonte: Damn Interesting. 
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transformando a atração em agressividade. Além disso, 

tinha ao seu lado um adolescente com as pernas à 

mostra e roupas coloridas; afirmava também que a 

Mulher-Maravilha era lésbica, pois vinha de uma ilha 

de mulheres; até as orelhas do Pernalonga (figura 22) 

tinham uma conotação fálica, sendo comparadas com os 

orgãos sexuais masculinos.  O impacto deste livro foi 

tão grande  que pais e professores queimaram,  literalmente, várias histórias em quadrinhos. 

O governo dos estados Unidos criou, então, um “código de ética” que, na prática, funcionava 

como uma censura prévia dos quadrinhos.  

 

 

 

 

 

 

No Brasil, em consequência, o Senado Brasileiro em 1955, proibiu publicações e 

imagens consideradas “obscenas e imorais”, e determinou que 50% dos quadrinhos vendidos 

aqui fossem feitos por artistas nacionais. Em 1961, o Brasil também cria seu “código de ética” 

e, em 1963, novamente o Governo determina que 60% dos quadrinhos devem ter autoria 

nacional.  

Em nossos dias, de acordo com a Constituição Federal de 1988, não existe 

nenhum código ou lei que limite o conteúdo das histórias em quadrinhos. Em seu artigo V, 

estabelece o direito à liberdade de expressão; contudo, veremos nos capítulos seguintes que 

esta liberdade é questionável. Concordo com a afirmação de Gilberto Freyre, citado por 

Carvalho (2006, p. 34), que “o importante é perceber que as histórias em quadrinhos, por si 

só, não são boas, nem ruins. O que é bom ou ruim é o uso que se faz delas”. Ou, ainda, como 

anota Cirne (1990, p. 24): 

 
Será que a cultura de massa leva necessariamente à “atrofia da imaginação” e “acaba 
por colocar a imitação como algo absoluto”, como querem Adorno e Horkheimer? 
Não o cremos. Se Mickey, Tio Patinhas, Super-Homem, o primeiro Tintim, Homem-
Borracha, Homem de Ferro, Aminha - a órfã, mistificam o conhecimento, 
ideologizam as relações culturais e empobrecem o discurso artístico, as criações de 
Feifer, Eisner, Pratt, Wolinski, Crumb, Moscoso, Moebius, Corben, Henfil, Ziraldo, 
Luiz Gê, Laerte Coutinho, Paulo Caruso se abrem para a reflexão crítica, para as 
possibilidades estéticas dos quadrinhos, para a visão criadora do mundo.  

Figura 22: Pernalonga - Fonte: Blogspot. 

 Figura 21: Batman e Robin       
Fonte: Universo HQ 
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1.7. As histórias em quadrinhos como recurso pedagógico 

 

A comunicação favoreceu o relacionamento econômico e o diálogo político, 

possuindo um papel cultural importante. A revolução nas comunicações representa um avanço 

para a integração mundial.  

Esse contexto de mudanças e globalização busca respostas em novos modelos 

curriculares que as ofereçam um complexo panorama cultural, evidenciando novas exigências 

de qualificação, que apontam, inclusive, para a avaliação do desempenho do professor. Assim, 

são expressas algumas exigências ao educador, o qual deve ser capaz de 
 

(...) motivar os sujeitos cognoscentes; desenvolver autonomia nos alunos; 
envolvê-los em processos multidisciplinares; promover o engajamento 
cognitivo; apresentar postura de comunicador; empregar harmoniosamente as 
novas mídias no processo pedagógico; diversificar fontes de informações 
(jornais, TV, revistas, livros didáticos, internet, etc.); atribuir coerência e 
contexto aos conhecimentos propostos aos alunos; mostrar-se dinâmico, 
entusiasmado, engajado; desenvolver a criatividade dos alunos; ser criativo; 
dominar o conteúdo programático, percebendo-o mais aberto e não hermético; 
criar e contextualizar conhecimentos juntamente com os alunos (VIDAL, 
MAIA E SANTOS, 2002, p. 20, grifos meus). 

 

Neste sentido, é necessária a preparação de um contexto escolar que utilize esses 

novos recursos como instrumentos de melhoria do processo ensino-aprendizagem, buscando 

compreender a utilização destes na formação do aluno.  

Há de se também considerar o currículo de modo ilimitado que transcende o 

âmbito escolar, a educação formal, pois a formação do ser humano não acontece somente na 

escola. Fazem-se necessárias nova definição e outra compreensão de currículo que abrace um 

conjunto de informações, valores e saberes, por intermédio de produtos culturais14 que 

perpassem o cotidiano dos indivíduos e interferem em suas formas de aprender, ver, pensar,  

sentir. A isto chamo de currículo cultural. 

Essa perspectiva de currículo cultural possui como fundamento a ideia de cultura 

defendida pelos Estudos Culturais britânicos, da Universidade de Birmingham. Estes estudos 

                                                 
14 Posso chamar de produtos culturais aqueles forjados das capacidades intelectiva e manual humana e que 
possibilitaram a sobrevivência. Os produtos culturais são aqueles gerados dos mecanismos nos mais variados 
processos produtivos e aqueles que emergem da dimensão social presente nas relações humanas. Nesse sentido, 
torna-se ente cultural o museu, o quadro de famoso e do não famoso pintor; são expressões culturais os óculos 
que se usam no cotidiano, a caneta, a ferramenta de trabalho, o computador, uma peça teatral, um trator, um 
‘software’, as técnicas educativas de organização social, o processo de produção de conhecimento, as mídias e a 
tecnologia. Todos estes entes são frutos do processo produtivo e resultantes da dimensão manual e da dimensão 
intelectiva da espécie humana.   
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preocuparam-se com produtos da cultura popular e dos mass media que expressam os sentidos 

que vem adquirindo a cultura contemporânea. Utiliza-se da fenomenologia, etnometodologia 

e interacionismo simbólico, e, do ponto de vista metodológico, preferem a pesquisa 

qualitativa. “Numa definição sintética, poder-se-ia dizer que os Estudos Culturais estão 

preocupados com questões que se situam na conexão entre cultura, significação, identidade e 

poder”. (SILVA, 2002, p.134). 

É exatamente pelo seu compromisso com a sociedade, a história, a cultura e a 

política que este campo contribui de maneira significativa para os estudos em educação, 

mostrando que vários produtos e práticas culturais possuem valor pedagógico, não ficando 

esta restrita ao âmbito escolar. Como diz Steinberg (1997, p.12), “lugares pedagógicos são 

aqueles onde o poder se organiza e se exercita, tais como bibliotecas, TV, filmes, jornais, 

revistas, brinquedos, anúncios, videogames, livros, esportes, etc.”. 
 

O que distingue os Estudos Culturais de disciplinas acadêmicas tradicionais é seu 
envolvimento explicitamente político. As análises feitas nos Estudos Culturais não 
pretendem nunca ser neutras ou imparciais. Na crítica que fazem das relações de 
poder numa situação cultural ou social determinada, os Estudos Culturais tomam 
claramente o partido dos grupos em desvantagem nessas relações. Os Estudos 
Culturais pretendem que suas análises funcionem como uma intervenção na vida 
política e social. (SILVA, 2002, p. 134). 

 

Desta forma, a proposta de currículo aqui empregada compreende todo o 

conhecimento, na medida em que este se compõe num sistema de significado, cultural e 

vinculado a questões de poder, abrindo precedentes para a compreensão de que instâncias 

como museus, cinema, televisão, histórias em quadrinhos, músicas, shows, entre outros, sejam 

considerados como instâncias culturais capazes de formar identidade e subjetividade. 

A maioria dos estudos realizados no campo educacional esteve por muito tempo 

voltada para a instituição escolar como espaço privilegiado de operacionalização da 

Pedagogia e do currículo. Hoje, entretanto, torna-se imprescindível voltar à atenção para 

outros espaços que estão funcionando como produtores de conhecimentos e saberes, e a mídia 

é apenas um desses exemplos. 

A mídia (a televisão, o jornal, as histórias em quadrinhos, o vídeo, o rádio, o som, 

o retroprojetor, o computador, a internet, etc.) possui a capacidade, através do seu currículo 

cultural, além de divertir, transmitir uma forma de ser, sentir, viver e se comportar no mundo. 

O livro Literatura da Imagem (1979, p. 17) ainda diz: 
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As tecnologias de reprodução de imagens atualmente utilizadas pela indústria 
cultural permitiram a difisão em grande escala das literaturas da imagem, 
principalmente em duas formas de vasta aceitação popular: os comics e as 
fotonovelas, aqueles baseados em sequências de desenhos e estas em fotografias 
fixas.  

 

A apropriação dos recursos midiáticos pelo professor, o aluno e a escola é 

fundamental na Era de globalização, contudo, a questão é: “Como se apropriar dessas novas 

mídias?” Ao mesmo tempo em que se desenvolve qualquer recurso didático, é necessário 

haver a sensibilização e aceitação do professor, para que ele não recue ou rejeite esta nova 

possibilidade, vendo-a como aliada; algo que vai ajudá-lo em sua prática.  

Em seu livro Ciberespaço, Lévy (1999, p. 12) faz o seguinte pedido: 
 

(...) peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação 
à novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser 
contra ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos 
signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de 
comunicação para a vida social e cultural.  

 

Neste contexto, as histórias em quadrinhos representam hoje um meio de 

comunicação de massa de grande penetração popular. Elas transmitem ao leitor (aluno) 

conceitos, modos de vida, visões de mundo e informações científicas. Trazem temáticas que 

têm condições de serem compreendidas por qualquer estudante, sem a necessidade de um 

conhecimento anterior específico ou familiaridade com o tema. As estratégias para divulgação 

que elas usam apresentam grande potencial por uma série de razões, entre elas: o preço (as 

histórias em quadrinhos é uma mídia acessível do ponto de vista econômico); a popularidade 

do meio (cada revista é lida em média por três indivíduos); a sua linguagem, cujos signos são 

facilmente decodificáveis por diversas etnias; e o fato de os quadrinhos estarem já associados 

ao divertimento, que diminui a aversão que o leitor costuma ter a estratégias de divulgação.  

Gilberto Freyre (1981) acreditava que as histórias em quadrinhos poderiam ser 

usadas para fins educativos, valendo-se da aceitação infanto-juvenil por aquele tipo de 

material para a difusão de fatos e figuras nacionais, em contraposição à entrada em 

publicações, em quadrinhos, em jornais brasileiros, de motivos, símbolos e personagens 

estadunidenses. A visão crítica sobre as histórias em quadrinhos renderam-lhe seis artigos nos 

quais discutia o assunto, na revista O Cruzeiro, entre 1948 e 195115. Esses artigos foram 

                                                 
15 “Histórias para meninos” (13 nov. 1948); “Outra vez as histórias em quadrinhos” (5 fev. 1949); “Histórias em 
quadrinhos” (24 jun. 1950); “A propósito de histórias em quadrinhos” (30 jun. 1950); “Ainda as histórias em 
quadrinhos” (8 jul. 1950); e “Histórias em quadrinhos, nacionalismo e internacionalismo” (9 jun. 1951). Os três 
artigos de 1950 encontram-se reunidos em: Reino encantado das histórias em quadrinhos. Rio de Janeiro: Brasil-
América, [s.d], p. 5-7. 
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escritos no momento em que se fazia verdadeira campanha contrária às HQ. Em seu mandato 

de deputado federal, apresentou projeto em 1948 para que se publicasse edição em quadrinhos 

sobre a Constituição de 194616 (1981, p. 350).  Ao longo de sua trajetória, inovou em sua 

forma de análise do social, sobretudo pela percepção da mídia como novo fenômeno cultural, 

que deveria ser compreendido sem preconceituosos pontos de vista, mas de forma a serem 

utilizados, por exemplo, para fins educativos. Como ele assinalava: 
 

A verdade é que, em si mesmas, as histórias em quadrinhos são uma forma nova 
de expressão contra a qual seria tão quixotesco nos levantarmos, como contra o 
rádio, o cinema falado ou a televisão. Como o rádio, o cinema falado e a 
televisão, as histórias em quadrinhos concorrem para o desprestígio da leitura dos 
longos textos para favorecer as suas dramatizações sintéticas, breves, incisivas. 
Mas o que se deve ver aí é uma tendência da época: uma época caracterizada pela 
ascensão social de massas sôfregas, antes de síntese e de resumos dramáticos de 
fatos da atualidade e do passado, que de demorados contatos com o livro, com a 
revista, com o jornal, com o teatro, com o cinema ou com o próprio rádio. 
(FREYRE, 1981, p. 5) 
 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN sugerem a utilização das histórias em quadrinhos como recurso didático-

pedagógico. Nas histórias em quadrinhos, as crianças conseguem deduzir o significado da 

história, que não são capazes ainda de ler diretamente, observando a imagem. Vejamos o que 

exprime o PCN para o Ensino Fundamental referente à seleção de material: 
 

Todo material é fonte de informação, mas, nenhum deve ser utilizado com 
exclusividade. É importante haver diversidade de materiais para que os conteúdos 
possam ser tratados da maneira mais ampla possível. O livro didático é um material 
de forte influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores 
estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em 
relação aos objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante considerar 
que o livro didático não deve ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de 
fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do 
conhecimento. Materiais de uso social frequente são ótimos recursos de trabalho, 
pois os alunos aprendem sobre algo que tem função social real e se mantêm 
atualizados sobre o que acontece no mundo, estabelecendo o vínculo necessário 
entre o que é aprendido na escola e o conhecimento extra-escolar. A utilização de 
materiais diversificados como jornais, revistas, folhetos, propagandas, 
computadores, calculadoras, filmes, faz o aluno sentir-se inserido no mundo à sua 
volta. (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2008, p.1). 

 
 

 

                                                 
16 O total dos artigos foi reproduzido em: FREYRE, Gilberto. Pessoas, coisas e animais. 1ª série: ensaios, 
conferências e artigos/ reunidos e apresentados por: Edson Nery da Fonseca. 2a ed. Porto Alegre-Rio de Janeiro: 
Globo, 1981, p. 344-355. 
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Figura 23: Série Julierme de Abreu 

- Fonte: UOL 

Algumas editoras de livros paradidáticos já 

perceberam a eficácia das histórias em quadrinhos como 

recurso que proporciona uma aprendizagem prazerosa e 

dinâmica.  A editora do Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas – IBEP, com as séries de Julierme de Abreu 

e Castro (figura 23), geógrafo e historiador (1931-1983), 

publica na década de 1960 os primeiros quadrinhos com 

objetivos paradidáticos ou didáticos. O primeiro livro é 

de 1967, de Geografia e, em 1968, foram lançados os 

livros de História. 

Desde então poderei citar várias obras que 

tinham como objetivo utilizar-se da linguagem dos 

quadrinhos  com  fins  pedagógicos.  Há,  por  exemplo,  A  

guerra holandesa, em 1942, pela Editora Brasil-América Limitada – EBAL;  clássicos da 

literatura, como O Guarani e Casa Grande e Senzala (figura 24), também pela EBAL; em 

1980, o Centro de Estudos do Trabalho – CET editou a coleção Cadernos do CET, que 

continha temas como a reforma agrária, constituinte etc; em 1988, o PROCON distribuiu 

gratuitamente o gibi Loteamento, sobre contratos de loteamentos e procedimentos em 

cartório;  em  1985,  há  o  clássico  Guerra   dos   Farrapos  pela   L&P;   em  1990,   Ziraldo 

publica Chega de enchentes, um gibi distribuído 

nas favelas do Rio de Janeiro, que ensinava 

como evitar enchentes e deslizamentos de terra 

nos meses de verão; em 1991, Sérgio Ribeiro 

Lemos publicou o gibi Bigail: vamos à luta 

pelos nossos direitos, onde os artigos do 

Estatuto do menor e do adolescente foram 

quadrinizados; em 1999, a Prefeitura de São 

Paulo distribuiu o gibi As aventuras de 

Caetaninho, onde ensina como combater as 

pichações; entre outras iniciativas que eu 

poderia ainda citar. 

 

 

 
Figura 24: Casa Grande & Senzala 

Fonte: Universo HQ                      
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Atualmente, existe as editoras Moderna, 

Saraiva e Ática, que estão publicando as histórias da Turma 

do Xaxado (figura 25), que em 2003 recebeu apoio 

institucional da UNESCO17, do autor baiano Antônio Luiz 

Ramos Cedraz, pois perceberam que o perfil  de  suas  

histórias  é  perfeito para  permitir  a reflexão sobre  

valores,  atitudes  e  riqueza  histórico-cultural, 

promovendo a valorização de nossa gente, e estando de 

acordo com o que prevê o código de ética dos quadrinhos18, 

que, entre outros, tem a preocupação da utilização das HQ 

para fins educativos, “um instrumento de educação, 

formação moral, propaganda dos bons sentimentos e 

exaltação das virtudes sociais e individuais”. 

(VERGUEIRO, 2006, p.14). 

O primordial é perceber a importância e a riqueza das histórias em quadrinhos, 

percebendo o caráter lúdico dessas publicações, suas histórias recheadas de aventuras e 

situações cômicas, a contextualização histórica, a linguagem, a Geografia, a fauna e a flora 

dos locais referidos e até mesmo os hábitos e costumes que podem ser facilmente 

apreendidos pelo aluno. 

 É preciso que os educadores estejam abertos a estas novidades, para novas 

compreensões, sem preconceitos, sabendo incorporar e transcender os conhecimentos que 

surgem da racionalidade técnica – como no pedido de Levy, e no entendimento de Gilberto 

Freyre. Uma abertura para a aceitação, não pelo simples consentimento, mas pela 

concordância coerente, refletida, praticada. Desta forma, serão capazes não só de utilizar as 

histórias em quadrinhos como recurso didático, mas de todas as novas mídias e tecnologias de 

comunicação e informação. 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Desde sua criação em 1945, a UNESCO 
trabalha para aprimorar a educação mundial por meio de acompanhamento técnico, estabelecendo parâmetros e 
normas, criando projetos inovadores, desenvolvendo capacidades e redes de comunicação atuando como um 
catalisador na proposta e disseminação de soluções inovadoras para os desafios encontrados. 
18 No Brasil, este código de ética foi elaborado por um grupo de editores de revistas em quadrinhos, Editora 
Gráfica O Cruzeiro, EBAL, RGE e Editora Abril. 

 
Figura 25: Revista Turma do 

Xaxado - Fonte: Google. 
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1.8. As histórias em quadrinhos Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição no 
Fome Zero: primeira análise 
 
 

Com suporte na influência ideológica e social que as histórias em quadrinhos 

possuem, principalmente em relação ao público infantil, é que pretendo apresentar as histórias 

em quadrinhos publicadas pela editora Globo nos anos 2005 e 2006 e distribuídas 

gratuitamente nas escolas estaduais e municipais, com o nome: Emília e a Turma do Sítio na 

cartilha da nutrição no Fome Zero. 

Estas HQ abordam temas como “o que é a educação alimentar” e destacando o 

valor nutritivo das proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais para o corpo humano. 

Além das revistinhas dos alunos, cada professor recebe um caderno com informações e 

atividades básicas para aplicar as lições da Emília dentro das salas de aula. Ana Cláudia 

Vasconcelos, Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, assinala que "a cartilha é um instrumento 

fundamental para contribuir na percepção das crianças de que a alimentação saudável é 

importante em todas as fases da vida, desde a infância" e, ainda, que "a prioridade é que se 

tenha uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, feita à base de frutas, legumes e 

verduras”. (MDS, 2008, p.1). 

Em 2006, contudo, esse material teve sua distribuição suspensa por conter 

logomarcas ou símbolos do Governo Federal que, na época, foi criticado por emprestar às 

publicações caráter propagandístico em pleno período eleitoral. Na ocasião, o ministro 

Marcelo Ribeiro, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE declarou:  

 
Entendo, em princípio, que as cartilhas ou revistas, em si, não constituem 
propaganda institucional, nem deve se proibir, mesmo no período eleitoral, a sua 
distribuição… Considero, contudo, que a aposição, nas referidas cartilhas ou 
revistas, das logomarcas ou símbolos referidos, empresta às publicações caráter 
propagandístico. De fato, o "FOME ZERO" é notoriamente conhecido como 
programa social do atual governo. Já o "Criança Saudável, Educação Dez", segundo 
a Radiobrás, é, também, projeto do atual governo. (ÚLTIMA INSTÂNCIA, 2008, p. 
1)  

 
Editado pela Editora Globo, nos anos de 2005 e 2006, as cartilhas da nutrição do 

Fome Zero foram distribuídas a 140 mil instituições, das áreas urbanas e rurais, inclusive no 

Estado do Ceará, podendo ser até hoje encontradas em algumas bibliotecas das escolas 

públicas doo municípios e do Estado. 

As cartilhas, segundo Ana Cláudia Vasconcelos (MDS, 2008, p.1), foram “um 

instrumento fundamental para contribuir na percepção das crianças de que uma alimentação 
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Figura 29:  
Gelatina em pó  
Fonte: Locaweb. 

 Figura 26:  
Macarrão instantâneo  

Fonte: Shopping Na Panela. 

saudável é importante em todas as fases da vida, desde a infância”; “Esse é um dos maiores 

méritos do projeto: levar informação ao público-alvo de uma maneira direta e eficiente”, 

declara ainda Lúcia Machado (PAUTA SOCIAL, 2008, p.1), diretora da Unidade de 

Negócios Infantis da Editora Globo. 

 É necessário esclarecer que a Editora Globo possui os direitos autorais sobre a 

obra de Monteiro Lobato, com exceção dos livros. Somente na home-page da Editora Globo 

foram contados cerca de 115 produtos licenciados com marcas relacionadas ao Sítio do 

Picapau Amarelo e suas personagens. 

Este dado pode indicar o esforço da Editora Globo em buscar ganhar acesso a uma 

audiência cativa e introduzir, de maneiras diferentes, seus produtos nas escolas (KANNER, 

2006 citado por OLIVEIRA, 2008). De modo subliminar, as crianças associam a cartilha às 

personagens da Turma do Sítio, ao programa de televisão e aos produtos licenciados, dos 

quais alguns são alimentos considerados pouco saudáveis, tais como: biscoitos (Visconti), 

macarrão instantâneo (Renata) (figura 26), ovos de chocolate (Cacau Show), bolos 

industrializados (Visconti) (figura 27), gelatinas (Sol) (figura 29) e salgadinhos à base de 

milho (Fritex) (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Isso reforça o que diz Cirne (1990, p. 15) em relação às histórias em quadrinhos 

no contexto da indústria cultural: 

 
Sem dúvida, os quadrinhos existem como um sistema simbólico produzido pela 
indústria cultural; não só os principais veículos que os divulgam (sobretudo jornais e 
revistas) são originalmente de massa, como a base de sua produção atende aos 
princípios técnicos, ideológicos e econômicos regidos pela sociedade capitalista de 
massa. Se existe um quadrinho à margem da indústria cultural/ cultural de massa, 
seja através de publicações ‘nanicas’, seja através de álbuns luxuosos, esta é uma 
outra história, embora também (pelo menos no caso dos ‘nanicos’) faça parte de 
nossa história.  

 

  
 

Figura 27:  
Panetone  

Fonte: Ivox.

 
 

Figura 28: 
Salgadinho à  
base de milho  
Fonte: UOL.
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O componente racista, ainda que não seja discutido neste estudo, é outro fator 

interessante de ser observado. Embora não se possa dissociar o contexto histórico no qual as 

personagens foram criadas, nem se possa distorcer as características primárias que os 

constituem, algumas representações poderiam ter sido evitadas ao se utilizar a obra de 

Monteiro Lobato como referência para as cartilhas, no mundo contemporâneo. 

Nas histórias em quadrinhos da cartilha, Tia Nastácia e Tio Barnabé sempre são as 

personagens que trabalham, respectivamente, na cozinha e na horta, contribuindo para 

estabelecer um ambiente de significação em que o comportamento racista é visto como algo 

normal e aceitável, perpetuando-o na sociedade brasileira. 

O material Emília e a Turma do Sítio na Cartilha da Nutrição do Fome Zero, 

quando usado didaticamente de modo interdisciplinar no ensino fundamental I, traz 

orientações sobre a aplicação da educação alimentar com uma didática compatível com o 

nível de escolaridade que se propõe. Sua aplicação pode acontecer em aulas de Ciências 

Naturais, Língua Portuguesa, História, Matemática, Geografia, Arte e Educação Física, 

trazendo também informações sobre a importância das proteínas, carboidratos, vitaminas e 

minerais para o corpo humano, estando de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCN da Educação Básica. 

As revistinhas Emília e a Turma do Sítio na Cartilha da Nutrição do Fome Zero 

(figuras 30, 31, 32, e 33) estão divididas em duas partes. Na primeira, são as cartilhas 

distribuídas no ano de 2005 contendo três revistinhas em quadrinhos para os alunos e um 

caderno do professor. No primeiro ano, as cartilhas abordam assuntos como: o que é educação 

alimentar, vitaminas e minerais, proteínas e carboidratos. As histórias em quadrinhos possuem 

um complemento de informações ao final da revistinha, em pequenos textos e ilustrações que 

dão dicas de uma alimentação mais saudável. Já o caderno do professor possui uma versão 

estendida dos conteúdos abordados nos quadrinhos, em formato de texto, sistematizado em 

capítulos com ilustrações, sugestões de atividades com os alunos e um possível trabalho de 

parceria com os pais. 

A segunda parte das cartilhas, distribuídas no ano de 2006 (ano eleitoral), 

constava de duas revistinhas em quadrinhos para os alunos e de um caderno do professor. A 

diagramação e a formatação desse material seguem a mesma linha das que foram distribuídas 

no ano de 2005, mudando apenas os temas abordados por elas: obesidade e alimentação 

saudável. 
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Figura 33: Caderno do 

professor, ano 2005  
Fonte: MDS

 
 Figura 31: Cartilha 

Proteínas e carboidratos 
Fonte: MDS

  
Figura 32: Cartilha  
O que é Educação 

Alimentar – Fonte: MDS

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A preocupação em atingir o universo infantil e assegurar a comunicação dos 

preceitos do Fome Zero levou o Governo Federal a utilizar-se da linguagem lúdica e direta 

das histórias em quadrinhos, o carisma e a brasilidade das personagens de Monteiro Lobato 

(as personagens do Sítio do Picapau Amarelo - Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia 

Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé, Cuca e Saci e outros), a fim de repassar os 

conselhos para uma vida saudável. Ao final das historinhas, num caráter mais informativo, 

encontram-se dicas para uma alimentação saudável, comunicadas por meio de frases curtas, 

com explicações breves e ilustrações coloridas, tornando, assim, o conhecimento mais 

agradável ao público infantil (figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Complemento da cartilha O que é Obesidade - Fonte: MDS 

 

Parece ainda existir no discurso dessas cartilhas certa intencionalidade de ordem 

política. Ao levar os preceitos e a conscientização de uma educação alimentar a transpor o 

  
Figura 30: Cartilha 

Vitaminas e minerais 
Fonte: MDS 
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espaço escolar, pressupõe que a população modifique seus hábitos com suporte nesse novo 

conhecimento, repassado entre familiares dos alunos e professores (figura 35). Vejamos o que 

diz o diretor da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, Marcos Dal Fabbro (O 

NORTE ONLINE, 2008, p.1): 

 
A proposta é que a partir de uma discussão dentro da sala de aula você consiga 
atingir o núcleo familiar. Uma criança, ao obter informações na sala de aula, entende 
aquilo como muito importante e acaba levando isso para dentro de casa. Com 
certeza vai haver uma troca de informações das crianças com as mães, pais e irmãos 
na refeição, na hora do almoço, ou quando a mãe está preparando o alimento. 

 

Isso significa atribuir ao próprio 

povo a responsabilidade na conquista de 

uma sociedade mais saudável, menos 

miserável, menos atrasada. Aos que não 

seguem tais preceitos, por teimosia, por 

desconhecimento, ou ainda por ausência de 

condições possíveis de fazê-lo, resta 

reafirmar a sua “incompetência e 

inadequação para o viver saudável”. As 

cartilhas tratam da questão alimentar como 

se dependesse unicamente da consciência e 

da “boa vontade” de cada um.  

Quanto ao seu caráter didático, cumpre seu duplo papel social, o da instrução 

básica, respeitando a linguagem cognitiva do universo ao qual se destina, e o de manter os 

valores da sociedade dominante. 

 

 
Figura 35: Trecho da cartilha Alimentação 

Saudável - Fonte: MDS 



2. FOME ZERO: POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA O BRASIL 
 

 Este capítulo possui como objetivo discutir o direito humano à alimentação e as 

políticas que foram adotadas no Brasil, com a intenção de assegurar este direito. Dentre todas 

as políticas, destaca-se o Fome Zero, por ser o programa mais recente e que possui como 

proposta uma política de segurança alimentar para o País. 

 O Fome Zero tem como base três grupos de políticas: as políticas estruturais, adotadas 

pelo Governo Federal, em parceria com os estados e os municípios; políticas específicas, que 

devem atender diretamente a todas as famílias que não têm segurança alimentar; e políticas 

locais, que podem ser adotadas por meio das prefeituras e da sociedade civil. Essas articulam 

uma série de ações, dentre as quais se privilegia a educação para o consumo alimentar, onde 

se encaixam as revistas em quadrinhos da Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição 

do Fome Zero. 

 Desta forma, desenvolvo este capítulo questionando o que é educar no âmbito da 

segurança alimentar e nutricional, tendo com material de análise as cartilhas da Emília e a 

Turma do Sítio. Enfatizo, então, os seguintes aspectos: propiciar conhecimentos e habilidades 

que permitem às pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma 

adequada, saudável e segura; conscientizar quanto às práticas alimentares mais saudáveis; 

fortalecer culturas alimentares das diversas regiões do País e etnias, valorizando e 

respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos sociais, e diminuir o 

desperdício; estimular a autonomia do indivíduo e a mobilização social. 

 

2.1. “Você tem fome de quê?”: conceito de políticas públicas do Programa Fome Zero 
 

Para se falar sobre a fome, deve-se deixar clara a diferença entre pobreza, 

desnutrição e fome, que possuem natureza, magnitude e soluções distintas. De acordo com o 

professor de Nutrição da Universidade de São Paulo – USP – Carlos Augusto Monteiro 

(1995), diretor do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – NUPENS – a 

pobreza corresponde ao estado de não-satisfação das necessidades humanas elementares, 

como comida, abrigo, vestuário, educação e assistência à saúde. Levam-se em conta a renda 

das famílias e a chamada linha da pobreza correspondente ao mínimo de renda que as pessoas 

devem ter para satisfazer as necessidades básicas. As deficiências nutricionais são as doenças 

ocasionadas pela ingestão insuficiente de energia e de nutrientes ou, ainda, do mau 

aproveitamento biológico dos alimentos ingeridos, e pode ser diagnosticado por meio de 



 51

exames laboratoriais. A fome é sem dúvidas, o conceito mais difícil de ser definido, em razão 

das dificuldades técnicas de mensuração exata. Esta medida é então determinada de forma 

indireta, baseada na avaliação do percentual de pessoas que apresentam insuficiente relação 

peso/altura.  

Monteiro (1995) diz haver dois tipos de fome: aguda, momentânea, e crônica. A 

fome aguda equivale à urgência de se alimentar, a um grande apetite, e não é relevante para 

nossa discussão. A fome crônica, permanente, a que nos interessa aqui, ocorre quando a 

alimentação diária, habitual, não propicia ao indivíduo energia suficiente para a manutenção 

do seu organismo e para o exercício das atividades ordinárias do ser humano. 

Para Sampaio (1999, p. 22), inspirado nos estudos de Josué de Castro (2003), 

existe ainda o que ele denomina fome endêmica, “também conhecida como fome parcial, 

oculta, é um fenômeno duradouro, crônico, que ocorre geograficamente em todos os lugares 

da superfície terrestre; é global e coletiva” e a fome epidêmica que: 

 
ocorre em territórios delimitados e sempre é justificada e explicada de duas formas: 
decorre de fatores naturais (secas, enchentes, irregularidades climáticas e 
terremotos) ou de questões políticas territoriais (conflitos nacionais, étnicos, 
culturais, econômicos) Ocorre sempre em escala local, com reflexos imediatos e 
pode ser letal.   

 

Desta forma, é possível que uma pessoa possa ser pobre e não necessariamente 

passar fome. Da mesma forma, a desnutrição pode acontecer em decorrência de vários fatores, 

como a baixa qualidade de alimentos ingeridos, a falta de higiene no preparo dos alimentos, 

doenças diarréicas e parasitoses intestinais, ou até questões sociais (preocupação com a 

estética) e culturais (restrições alimentares) ou distúrbios alimentares de ordem psicológica, 

como a anorexia e a bulimia.  

Segundo Josué de Castro (2003), os dois maiores descobrimentos do século XX 

foram a fome e a bomba atômica. Por isso que somente após duas guerras mundiais, as quais 

provocaram a morte, por fome, de 12 milhões de pessoas, é que a questão passou a ser 

encarada objetivamente, até que em 1943 é realizada a Conferência de Alimentação de Hot 

Springs, que deu origem à The Food and Agriculture Organization of the United Nation – 

FAO1. 

                                                 
1 Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO, sigla de Food and Agriculture Organization) é uma 
organização das Nações Unidas cujo objetivo declarado é elevar os níveis de nutrição e de desenvolvimento 
rural. Realiza programas que têm como objetivo melhorar a eficiência na produção, elaboração, comercialização 
e distribuição de alimentos e produtos agropecuários de granjas, bosques e pescarias; assim como preparar as 
nações em desenvolvimento para fazer frente a situações de emergência alimentar. Em certos casos, também 
presta socorro a populações famélicas.  
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A FAO assinala que temos 16 milhões de brasileiros com fome; o Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA diz que este número é de 22 milhões; o Fome Zero, 

que falaremos a seguir, relata 44 milhões; enquanto isso a Fundação Getúlio Vargas garante 

haver 55 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Essas discrepâncias apresentadas 

decorrem das características e categorias diferentemente abordadas em cada instituição 

pesquisadora, e as dificuldades já ditas de se mensurar a questão da fome. 

A fome, durante muitos anos, foi vista como fenômeno natural, ou ainda efeito 

secundário de acidentes climáticos, nunca sendo aceita, principalmente pelas elites, como alvo 

de desigualdades sociais. Ao se analisar a história do Brasil, pode-se encontrar uma série de 

lutas em torno da fome, particularmente as protagonizadas pelas classes populares, 

classificadas pela história oficial como simples revoltas ou atos de insubordinação. De acordo 

com Gohn (1995), citada por Bonfim (2006, p. 1 e 2), mesmo que não explicitada, era a fome 

que estava por trás de muitas dessas revoltas:  

 
a) Surgimento das sociedades mutualistas, na segunda metade do século XIX. 
Objetivo: assegurar a sobrevivência de famílias de assalariados pobres, ou auxiliá-
las em determinadas ocasiões, como enterros; 
b) Movimento do “Quebra-Quilos”, entre 1850 e 1900. Objetivo: rever o sistema de 
pesos e medidas, pois as pessoas pobres eram “roubadas” em suas compras, pela 
manipulação das balanças; 
c) Revolta de Ibicaba, de 1851. Colonos das fazendas de café se revoltam contra o 
alto preço das mercadorias que lhes eram vendidas, contra os pesos e medidas 
utilizados e contra os juros.  
d) Protesto Contra Alta de Gêneros Alimentícios em Salvador, em 1858, ocasionado 
pelas sucessivas epidemias de febre amarela e cholera morbus e a escassez contínua 
de alimentos. A palavra de ordem era “Queremos carne sem osso e farinha sem 
caroço”. 
e) Revolta contra comerciantes estrangeiros contra o alto preço de mercadorias 
importadas e baixo preço pago pelos gêneros alimentícios nacionais, em 1872.  
f) Lutas diversas pela melhoria de salários e de condições de vida para os operários e 
lutas no campo, no início do século XX. Muitas das lutas urbanas eram pelo 
rebaixamento dos preços dos gêneros alimentícios. 
g) Comício contra a Carestia, em 1913, no Rio de Janeiro, que teria reunido mais de 
dez mil pessoas, segundo a imprensa. Esse movimento se espalharia por várias 
cidades do país, no Movimento contra a Carestia. 
h) Atos contra o Desemprego e a Carestia, no Rio e em São Paulo, em 1914. 
i) Movimento de Comitês de Combate à Fome no Rio de Janeiro, em 1918.  
j) Movimento do Cangaço (1925-38), no Nordeste, associado às ações de Padre 
Cícero em Juazeiro são associadas à questão da miséria.  
k) Marcha da Fome, em 1931, liderada pelo Partido Comunista. A marcha tomou 
caráter de movimento nacional, com atos públicos e passeatas, no Rio, São Paulo e 
Santos. 
l) Campanha Popular Contra a Fome, em 1946, com uma Banca de Queixas, para  
reclamações contra comerciantes que vendiam caro ou especulavam com 
mercadorias.  
m) Passeatas da Panela Vazia, entre 1951 e 1953. Nesse período, o Movimento 
Contra a Carestia atinge diversas regiões do Brasil. 
n) Promoção do Dia Nacional de Protesto Contra a Carestia, em 7 de agosto 1963,  
realizado em várias partes do País. 
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o) Movimento do Custo de Vida, em 1972, em São Paulo e em outras capitais,  fruto 
da articulação das Comunidades Eclesiais de Base, ligadas à Igreja Católica.  
p) I Congresso Nacional de Luta Contra a Carestia, em 1980. 
q) Saques em Supermercados e Lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1983.  
r) Movimento Ação da Cidadania, Contra a Miséria e pela Vida, em 1993. O 
movimento conseguiu a adesão da sociedade, com a criação de mais de 3.000 
comitês organizados em todo o País, a maioria deles ligados a funcionários de 
empresas públicas.  

 

Pode-se destacar também, ao longo do século passado, diversos planos e ações 

governamentais implantados, com a criação de instituições públicas de várias denominações, 

sem sucesso para amenizar o problema da fome (COUTINHO, 1988 citado por BONFIM, 

2006, p. 2 e 3):  

 
a) Em 1918, em resposta à greve operária de 1917, é criado um órgão para tabelar 
gêneros alimentícios de primeira necessidade. Atacado pelos grandes proprietários 
de terra, o órgão deixa de existir e em seu lugar é criado outro, para fomentar a 
agricultura.  
b) Em 1938, é lançado o salário mínimo. Reconceituado em 1946, pela Constituição, 
deveria “satisfazer as necessidades do trabalhador e de sua família”; mas, não 
obstante a retórica oficial, essa medida não resolveu os problemas alimentares.  
c) No período do Estado Novo (1937-1945), sob a influência de eminentes 
nutricionistas e sociólogos, os conceitos sobre o papel do Estado na alimentação 
influíram de algum modo na política oficial.  
d) No período de 1945 a 1964, predomina a política desenvolvimentista de incentivo 
à industrialização; com isso, em prejuízo do salário dos trabalhadores, vencem os 
industriais, com sua política de baixos salários.  
e) Depois da 2ª Guerra Mundial, os Estados Unidos, por meio de agências 
específicas, passam a contribuir com os países subdesenvolvidos no quesito 
alimentação. Sob influência dessa política é criado o Unicef, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância.  

  

Em 1987, no Brasil, quase 40% da população (50 milhões de pessoas) vivia em 

extrema pobreza. Nos dias de hoje, um terço da população é malnutrido, 9% das crianças 

morrem antes de completar um ano de vida e 37% do total são trabalhadores rurais sem terras. 

Há ainda o problema crescente da concentração da produção agrícola, pois grande parte fica 

nas mãos de poucas pessoas, vendo seu patrimônio aumentar sensivelmente e ganhando 

grande poder político.  

Sendo assim, observa-se que, por mais que se tenha avançado tecnologica e 

cientificamente, ainda não se conseguiu superar tal problema. Ao contrário, vê-se que as 

condições de vida da maioria da população dos países “em desenvolvimento” pioraram nas 

últimas décadas (ADAS, 1991). Milhões de seres humanos vivem em estado de pobreza 

absoluta, pois sua renda é tão baixa que ficam impedidos de uma alimentação mínima diária 

satisfatória. Valente (2002) acredita contudo, que o Brasil têm meios e conhecimento técnico 

suficiente para erradicar a fome, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 
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(GARUTI, 2002, p.10) também possui a mesma opinião, assinalando:  

 
(...) temos recursos e tecnologia para vencer a fome. Falta-nos o espírito solidário e 
evangélico para renunciar a privilégios e libertar-nos do vírus do egoísmo. Falta-nos, 
ainda, decisão política(...) Temos capacidade de produzir alimento bastante para o 
consumo interno e para a exportação. A combinação das redes pública e particulares 
de armazéns é capaz de atingir toda a população, em qualquer parte do Brasil.  

 

Diante do otimismo que se tem em solucionar o problema da fome, percebe-se 

que esta é um tema constante nos diversos meios de comunicação, seja a televisão, rádio, 

como jornais e livros, nos quais, se discute como se poderia fazer para erradicá-la. Nesse 

sentido, vários programas, ações, campanhas, atualmente, em pleno século XXI, são 

elaborados com esta finalidade.  

 

2.2. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

 Direitos humanos são aqueles que todo ser humano tem por simplesmente ter 

nascido humano. Esses direitos são universais, interdependentes e interrelacionados em sua 

realização, independentemente de sua idade, raça/etnia, sexo, religião, ideologia. O Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, adotado pelas Nações 

Unidas – ONU (2006, p. 15) em 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992, acentua: 

 
Os Estados-Partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 
de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação (…) Os 
Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 
direito (…) reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida 
contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional as 
medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: Melhorar os 
métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios (…) 
Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação 
às necessidades (…).  

 

 Sendo assim, está claro que o direito à alimentação é parte dos direitos 

fundamentais da humanidade, definidos por pacto mundial do qual o Brasil é signatário. Cada 

país no entanto, tem o direito de definir as próprias políticas e estratégias sustentáveis de 

produção, distribuição e consumo de alimentos, garantindo, assim, o direito à alimentação 

para toda a população, respeitando as características culturais de seu povo. 

 Surge, pois, a expressão segurança alimentar e nutricional, que é a realização 

do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
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suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis. A segurança alimentar e nutricional, de 

acordo com o artigo 4 da Lei Orgânica, abrange: 

 
I – ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em 
especial da agricultura familiar, do processamento, da industrialização, da 
comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da 
distribuição dos alimentos, incluindo a água, bem como da geração de emprego e da 
distribuição de renda; 
II – conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos; 
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se 
grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social; 
IV – a garantia da quantidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 
alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos 
de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial da população; 
V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 
VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas 
de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas 
características culturais do país. (CONSEA, 2006, p. 5). 

 

 A introdução da terminologia segurança alimentar, na década de 1990, na 

Administração Pública do Brasil, decorreu de orientações da Organização das Nações Unidas 

– ONU, na tentativa de combate à pobreza com a promoção de de políticas alimentares. Posso 

mencionar algumas datas (antes mesmo de 1990), órgãos e iniciativas governamentais da 

política de alimentação e nutrição brasileira, segundo Coutinho, citado por Bonfim (2006, p. 3 

e 4):  
 

–1940: é criado o Serviço de Alimentação e Previdência Social (SAPS), para atender 
aos segurados da previdência, selecionar produtos e baratear preços; instalar e 
manter restaurantes para trabalhadores; fornecer alimentos básicos a trabalhadores;  
–1943: é criado o Serviço Técnico de Alimentação Social, para propor medidas para 
a melhoria alimentar;  
–1945: surge a Comissão Nacional de Alimentação – CNA, com a missão de propor 
uma política nacional de nutrição;  
–1946: o governo brasileiro solicita ajuda ao recém-criado Unicef para buscar 
soluções para a alimentação das crianças brasileiras;  
–1950: com o aumento das exportações de carne bovina para os EUA, sobem os 
preços da carne no Brasil;  
–1952: um inquérito sobre os gastos com alimentação revela que a classe operária 
empregava de 40% a 52% de seus gastos com alimentação, em algumas capitais;  
–1954: é criado o programa nacional de alimentação escolar2;  
–1954: o Congresso Americano aprova a “Lei do Alimento para a Paz”3, que destina 
alimentos para países como o Brasil, motivado pelos efeitos da revolução cubana;  
–1962: criados sistemas de armazenamento4: Superintendência Nacional de 
Abastecimento (Sunab), Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), Comissão de 
Financiamento da Produção (CFP) e Companhia Brasileira de Armazenagem 

                                                 
2 Foi criado oficialmente em 1955. 
3 Foi criado oficialmente em 1955. 
4 Os sistemas de armazenamento foram criados em 1971, posterior à extinção do SAPS (1967). 
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(Cibrazen), vários órgãos com funções superpostas e ineficazes para combater os 
problemas de alimentação dos brasileiros: no Sul, as grandes companhias se 
dedicam à agricultura de exportação, protegida por subsídios e política cambial 
favorável; no Nordeste, os atravessadores dominavam o mercado;  
–1964: militares recorrem à USAID para reativar o programa de alimentação 
escolar; firmam compromissos com companhias de alimentação processada;  
–1967: extinto o SAPS – Serviço de Alimentação e Previdência Social, que tinha 
alto poder de mobilização social;  
–1972: criado o INAN – Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, para elaborar 
política nacional de alimentação e nutrição; 
–1973 e 1974 criados o I e o II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, para 
alimentar os grupos materno-infantis, escolares e trabalhadores;  
–1974: promovido o Estudo de Defesa Familiar, o qual detecta que somente 32% da 
população brasileira se alimenta adequadamente; 
–1984 a 1988 (Nova República): funcionam cinco programas de alimentação: 
Programa de Alimentação Popular (PAP), Programa Nacional do Leite (PNL), 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Nutrição e Saúde 
e Programa de Complementação Alimentar (PCA). Não obstante terem aumentado a 
distribuição de alimentos e terem incluído associações de moradores na distribuição, 
tais programas serviram mais a propósitos clientelistas, em que predomina a noção 
de favor, não favorecendo a cidadania (Barreto 1988: passim). 
–1991 a 1993: O Governo Collor encarrega-se de desestruturar os órgãos de 
abastecimento que, se não atendiam a uma política de distribuição de alimentos, pelo 
menos significavam uma “presença” do governo no setor (Barreto 1988: passim). 
–1993: o Presidente Itamar Franco declara o combate à fome como prioridade 
absoluta. É uma proposta de política nacional de segurança alimentar: mapeamento 
da fome no País (Mapa da Fome), elaboração de um Plano de Combate à Fome e à 
Miséria e a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA);  
–1994: Realizada a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar.  

  

 Durante o ano de 2002, período que precedeu o processo eleitoral, iniciou-se 

uma série de debates sobre o combate à fome e à desnutrição no Brasil e a se pensar numa 

proposta de um programa para resolver este problema. Uma das propostas para amenizar o 

problema da fome e nutrição no Brasil era defendida pelo futuro Ministro Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome – MESA, José Graziano. A proposta era de um 

programa de combate à fome centrado na criação de um Cartão ou Tíquete-Alimentação, nos 

moldes do programa Food Stamps – implantado nos Estados Unidos da América durante a II 

Guerra Mundial e retomado a partir de 1961 (VALENTE, 2005).  

Outra proposta foi do Movimento Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

que sugeria o combate à fome no contexto de uma Política Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, que articulasse as políticas públicas com o objetivo da garantia do direito 

humano à alimentação adequada para todos os habitantes do Território Nacional, tendo 

recebido na sua versão final a denominação de Projeto Fome Zero: uma proposta de política 

de Segurança Alimentar para o Brasil. 

O projeto que foi divulgado como Projeto Fome Zero contudo, uma política de 

segurança alimentar, em outubro de 2001, seguiu essencialmente a proposta original do então 

ministro José Graziano, concentrando-se na implementação do Cartão-Alimentação, apesar de 
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cobrir um conjunto de 41 outras iniciativas.  

 

2.3. O Programa Fome Zero 

 

Quando o Programa Fome Zero foi implantado em 2003, tinha o objetivo de 

preencher uma importante lacuna na agenda política brasileira: a inexistência de um amplo 

programa de segurança alimentar e nutricional capaz de coordenar e integrar inúmeras ações 

nos níveis federal, estaduais, distrital, municipais e da sociedade civil, assegurando o direito 

humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos, 

promovendo a segurança alimentar e nutricional, buscando a inclusão social e a conquista da 

cidadania da população mais vulnerável à fome. 

Em um estudo realizado em 2002 pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas – IPEA foi apontado que o Brasil possuía 49 milhões de pessoas vivendo abaixo da 

linha da pobreza, isto é, em situação de insegurança alimentar. Destes, 18,7 milhões estavam 

abaixo da linha extrema da pobreza, significando que sua renda não podia garantir a 

necessidade mais básica de todas: a alimentação (REZENDE, TAFNER 2005). 

Sendo assim, o Programa Fome Zero, implementado pelo Governo brasileiro em 

janeiro de 2003, teve como base o Projeto Fome Zero, um documento de 132 páginas 

apresentado em outubro de 2001 por Lula em nome da organização não governamental – 

ONG Instituto Cidadania, sob a coordenação de José Graziano da Silva (ex-ministro do 

extinto Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome), como uma 

proposta de segurança alimentar e erradicação da fome no Brasil. A alimentação de qualidade 

é reconhecida como um direito humano inalienável e, ao longo do projeto, grande ênfase é 

dada à necessidade de garantir o acesso à alimentação com dignidade. 

O documento apresenta a alimentação como direito humano básico e a prioridade 

do combate à fome e à miséria como questão que mobiliza a sociedade brasileira há mais de 

uma década. O conceito de segurança alimentar que norteou o projeto foi explicitado neste 

documento, ficando claro que no Brasil a pobreza e o desemprego são as causas principais da 

fome, constatando-se que o aumento da capacidade produtiva no País não resultou na 

diminuição relativa dos preços dos alimentos nem na maior capacidade de aquisição destes 

pelos segmentos mais pobres da população. Entende-se por segurança alimentar: 
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a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente e de modo permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, e nem o sistema alimentar 
futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis. (PROJETO FOME ZERO, 2002). 

 

Sendo assim, no documento apresentado, as políticas emergenciais de segurança 

alimentar são consideradas indispensáveis para o enfrentamento do problema e devem ser 

sempre acompanhadas da criação de condições e da obrigatoriedade das famílias em ter seus 

filhos na escola e da instituição de conselhos com a participação dos beneficiários. Devem, 

em síntese, ser políticas educativas (em relação aos hábitos alimentares), organizativas (para a 

defesa de direitos) e emancipadoras (visando à autonomia). 

Essas políticas devem ser acompanhadas ainda de ações estruturais (geração de 

emprego e renda, previdência social universal, incentivo à agricultura familiar, alfabetização 

de adultos, reforma agrária, bolsa-escola e renda mínima) e específicas (Programa Cupom de 

Alimentação, doações de cestas emergenciais, segurança e qualidade dos alimentos), 

ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT5, combate à desnutrição 

infantil e materna, ampliação da merenda escolar e outros.  

Além disso, são ainda propostas políticas locais (estaduais, distrital e municipais): 

programas para as áreas metropolitanas – como restaurantes populares, bancos de alimentos, 

modernização dos equipamentos de abastecimento, novo relacionamento com as redes de 

supermercados; programas para pequenas e médias cidades – como banco de alimentos, 

parceria com varejistas, agricultura urbana; e programas para áreas rurais, como apoio à 

agricultura familiar e à produção para o autoconsumo. 

Algumas dessas propostas locais estão sendo praticadas, como, por exemplo, os 

bancos de alimentos que já possuem “55 unidades já em funcionamento, totalizando mais de 

R$ 15 milhões transferidos desde 2003. Outras 33 já receberam recursos e estão em fase de 

construção / implantação” (MDS, 2008, p.1); outra proposta que também se pode notar em 

andamento é a construção dos restaurantes populares. Várias cidades já possuem esse tipo de 

benefício, tais como: Porto Alegre, São Paulo, Uberlândia, Mato Grosso, Fortaleza e outros. 

A relação entre o emergencial e o permanente está em todo o texto do documento, 

em diferentes perspectivas temporais com propostas de curto, médio e longos prazos, sendo 

um dos aspectos mais relevantes do projeto. A grande questão contudo, é: o Fome Zero foi 

                                                 
5 O PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de 
janeiro de 1991, que priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até 
cinco salários mínimos mensais. Este Programa, estruturado na parceria entre Governo, empresa e trabalhador, 
tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho / Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
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um programa de resistência e defesa da cidadania dos excluídos, ou apenas veio para reiterar 

práticas conservadoras e assistencialistas do dever moral e humanitário de prestar socorro aos 

pobres, não se realizando como direito social? 

 Embora no Programa Fome Zero, em sua proposta original, ficasse explícita a 

perspectiva de associar o objetivo da segurança alimentar a estratégias permanentes de 

desenvolvimento econômico e social e a medidas de cunho mais estrutural, na prática, as 

ações implementadas pelo Programa mostraram-se conservadoras e apoiadas em forte apelo 

humanitário, sem claras referências a direitos, não rompendo com a lógica neoliberal, que 

“reforça as figuras do ‘pobre beneficiário, do desamparado e do necessitado’, com suas 

demandas atomizadas e uma posição de subordinação e de culpabilização do pobre pela sua 

condição de pobreza”. (YAZBEK, 2003, p.50). 

Após um ano, o Fome Zero teve suas atividades desenvolvidas absorvidas pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, que também se encarregou 

de unificar os programas de transferência de renda no Programa Bolsa-Família e coordenar o 

Programa Fome Zero, agora com outras estratégias.  

 O Programa Bolsa-Família, regulamentado pela lei federal 10.836/04, reuniu 

num cadastro único quatro programas – Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Cartão 

Alimentação e Vale-Gás – com o intuito de gerar uma renda mínima às pessoas pobres. Ele 

deposita aos beneficiários um valor fixo de R$ 50,00 para famílias com renda mensal de até 

R$ 50,00 por pessoa, tenham elas prole ou não. Além desse valor fixo, as que têm filhos entre 

0 e 15 anos terão um benefício variável, de R$ 15,00 por criança, sendo computado o limite 

máximo de três filhos. Desse modo, somando-se todos os benefícios, o Bolsa-Família 

distribui o montante máximo de até R$ 95,00 por família. 

Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais – IBASE,  

87% dos beneficiários do Programa Bolsa-Família gastam seu dinheiro principalmente com 

alimentação, seguindo por materila escolar (45,6%) e vestuário (37,1%). Outro aspecto 

interessante da pesquisa é que 73,7% dos beneficiários relataram que aumentou a quantidade 

de alimentos que já consumia a partir do recebimento do benefício (O POVO, 2008, p. 4). 

Contudo: 

 
(…) se o resultado da pesquisa de certa forma desmistifica argumentos segundo os 
quais os recursos poderiam estar sendo utilizados para outros fins, que não os 
propostos pelo programa, é preciso que seja analisado com cautela o que aponta o 
levantamento do Ibase. Um dado significativo é que mesmo com o aumento de 
consumo dessas famílias, parcela significativa dos beneficiados (21%, representando 
2,3 milhões de famílias, perfazendo um total de cerca de 11,5 milhões de pessoas) 
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encontra-se em situação de insegurança alimentar grave (fome entre adultos e/ ou 
crianças da família); outros 34% (ou 3,8 milhões de famílias, perfazendo um total de 
cerca de 18,9 milhões de pessoas) estão em situação alimentar moderada. Isso 
mostra que o programa tem sido importânte no sentido de oferecer melhores 
condições de consumo, mas não necessariamente de qualidade de vida. (O POVO, 
2008, p. 4) 

 

Faz-se também necessário ressaltar o uso eleitoreiro de tal Programa. Neste ano 

(ano eleitoral), o Bolsa-Famíla teve um reajuste de 8%, além de anunciar um programa de 

qualificação de profissionais específico aos beneficiários e estender o benefício a jovens de 16 

e 17 anos – que já podem votar, apesar da não-obrigatoriedade. Coincidência? Creio que não. 

A Folha de São Paulo, no dia 24 de setembro de 2008 (p.1), publicou uma máteria associando 

o Bolsa-Famíla a um novo tipo de voto de cabresto. A matéria exprime: 

 
Candidatos a prefeito e a vereador usam o programa federal de transferência de 
renda tanto para agradar o eleitor, oferecendo a ele um cartão de beneficiário em 
troca do voto, como para ameaçá-lo caso vote em algum candidato da oposição. Nas 
últimas três semanas, a Folha encontrou casos de uso eleitoral do programa no 
interior de Ceará e Piauí e ouviu denúncias informais em Paraíba, Bahia e Rio 
Grande do Norte. Promotores dizem que o principal obstáculo à fiscalização é o 
medo dos eleitores de serem perseguidos após a denúncia. (…)Segundo a secretária 
de Renda da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, Rosani Cunha, se 
as famílias souberem que a concessão do benefício é feita pelo governo federal, 
ficam menos expostas a ameaças nas eleições. 

 

Sendo assim, o Programa Fome Zero passou a ser uma estratégia do Governo para 

assegurar o consumo alimentar, dando prioridade às pessoas com dificuldade de acesso aos 

alimentos, relegando a segundo plano os programas de reforma agrária, de apoio à agricultura 

familiar e de geração de empregos e renda. 

 

2.4. LOSAN e SISAN 

 

A realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

em 2004, na cidade de Olinda (PE), apresentou proposta para elaboração da Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, orientada pelo objetivo de garantir o direito 

humano à alimentação adequada, instituindo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN, que prioriza ações descentralizadas de combate à fome, aproveitando as 

experiências tidas pelos conselhos estaduais de segurança alimentar.  A LOSAN (Lei 11.346 – 

ver anexo 1) foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, em 

setembro de 2006. 
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Por intermédio do SISAN, governos municipais, estaduais, distrital e federal, ao 

lado de organizações da sociedade civil e empresas privadas, devem atuar conjuntamente na 

formulação e implementação de políticas e ações de combate à fome e de promoção da 

segurança alimentar e nutricional; ele ainda é responsável por monitorar a situação nutricional 

da população, definindo direitos e deveres do Poder Público, da família, empresas e da 

sociedade.  

Esta proposta consagra em Lei o objetivo da segurança alimentar e nutricional e 

institui de forma permanente o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CONSEA, órgão formado de representantes da Sociedade e do Governo, instalado em 30 de 

janeiro de 2003, que acompanha e propõe  diferentes programas, como Bolsa-Família, 

Alimentação Escolar, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Vigilância Alimentar 

e Nutricional, entre muitos outros. O CONSEA tem caráter consultivo e assessora o 

presidente da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o 

país garanta o direito humano à alimentação. 

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, 

quando apresentou o anteprojeto de lei da LOSAN, em outubro de 2005, no Congresso 

Nacional, declarou sobre a lei orgânica: “A proposta criará condições para que o combate à 

fome e a promoção da alimentação saudável, tornem-se compromisso permanentes do Estado 

Brasileiro, com participação da sociedade civil”. (CORRÊA, 2006, p.1). 

A LOSAN foi a principal deliberação da II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. A proposta resulta de ampla participação e discussão com todos os 

setores da sociedade. A elaboração do projeto aprovado pelo Senado foi coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, em parceria com o 

CONSEA. 

 

2.5. As histórias em quadrinhos da Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição no 
Fome Zero: por uma educação alimentar saudável 
 

 O Programa Fome Zero possui como proposta uma política de segurança 

alimentar para o Brasil, que tem como base três grupos de políticas: as políticas estruturais, 

adotadas pelo Governo Federal, em parceria com os estados, distrito federal e os municípios; 

políticas específicas, que devem atender diretamente a todas as famílias que não têm 

segurança alimentar; e políticas locais, que podem ser adotadas por meio das prefeituras e da 

sociedade civil. 
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 Dentro do que se chama de políticas específicas, tem-se: o Cartão Alimentação, 

estoques de segurança, cestas básicas emergenciais, segurança e qualidade dos alimentos, 

ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nutrição materno-infantil, 

ampliação da alimentação escolar e educação para o consumo alimentar, que promove 

campanhas publicitárias e palestras para educar a população sobre as necessidades de uma 

dieta balanceada, na prevenção de desnutrição e de obesidade. Foi com arrimo nesta proposta 

que foram produzidas as histórias em quadrinhos Emília e a Turma do Sítio na cartilha da 

nutrição no Fome Zero.  

  

2.5.1. Desnaturalização do conceito de cartilha 

 

Inicialmente discuto sobre o que é uma cartilha, que proposta ela possui. Segundo 

a tradição lusitana, a definição dessa obra didática é inicialmente como cartas ou cartinhas. 

Estas, no final do século XIX e início do século XX, circulavam pelo Brasil comumente 

apresentadas como livros de primeiras letras. As cartilhas possuem origem nos catecismos e 

silabários manuscritos para o ensino da leitura no final do século XV (FERNANDES, 1998), 

sendo apresentados em pequenos livros que continham o abecedário, o silabário e rudimentos 

do catecismo.  

 Segundo Escolano-Benito (1997), cartilha possui seu nascedouro nas 

expressões como “cantar” ou “ler a cartilha” para alguém; no entanto, o que até hoje essas 

publicações nos sugerem é o ensino “catequético”, estático. A utilização do termo catequético 

é para ilustrar o seu caráter dogmático, isto é, indiscutível, rejeitando qualquer contestação e 

crítica aos assuntos abordados nessas obras. Tudo nela está pronto, acabado; é como uma 

receita, que, ao seguí-la literalmente, chega-se ao resultado esperado; quanto ao termo 

estático, nos elucida o caráter passivo dessas publicações. De acordo com Trindade (2004, p. 

110), 

 
Ao analisar as cartilhas como artefatos culturais, discuto suas posições e relações em 
uma cadeia de produção cultural, na medida em que esses artefatos não interessam 
por si mesmos, mas pelo sentido que recebem nas práticas culturais e ao constituir 
outras mais. Nos estudos culturais, há um redobrado interesse pelas práticas e pelos 
artefatos culturais. Podemos examinar, então, as cartilhas como artefatos que 
cristalizam de certa forma significados e representações de determinadas épocas e de 
diversos grupos em cada época, bem como em que cadeias de produção cultural elas 
se situam. 
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2.5.2.  Educação com as histórias em quadrinhos da Emília e a Turma do Sítio na 
cartilha da nutrição no Fome Zero 
 

 Educar no âmbito da segurança alimentar e nutricional, conforme o Programa 

Fome Zero, é propiciar conhecimentos e habilidades que permitem às pessoas produzir, 

descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, saudável e segura, assim 

como conscientizar quanto às práticas alimentares mais saudáveis, fortalecer culturas 

alimentares das diversas regiões do País e etnias, valorizando e respeitando as especificidades 

culturais e regionais dos diferentes grupos sociais, e diminuir o desperdício, de modo a 

estimular a autonomia do indivíduo e a mobilização social. 

 Nesse sentido, como conciliar o conceito de cartilha com educação alimentar, 

uma vez que educação implica uma ação – a de educar? Veremos que as revistas em 

quadrinhos Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição no Fome Zero não se propõem 

discutir com o leitor o que é educação alimentar e nutricional, pois consideram o alimentar-se 

bem as ações restritas de comer frutas, verduras e legumes, plantados na horta, e nos horários 

considerados corretos; bem como comer sem exageros e evitar o desperdício. 

 O primeiro ponto que questiono é o propósito de propiciar conhecimentos e 

habilidades que permitem às pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos 

de forma adequada, saudável e segura. Referidas revistas em quadrinhos, quanto a este 

assunto, têm um conteúdo muito limitado, tendo apenas caráter prescritivo (figura 36), 

escondendo “toda a perversidade dos preceitos do ‘bem viver’, imputados àqueles que não os 

seguem, não por teimosia ou desconhecimento, mas por ausência de condições concretas para 

fazê-lo”. (PEREGRINO, 2000, p. 64). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Trecho da revista O que é obesidade? – Fonte: MDS 

 

Elas contentam-se apenas em discorrer acerca de mudanças de hábitos 

alimentares, substituindo alimentos que possuem muito sal, gordura e açúcar por ingestas com 

bastante vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Não ensinam, no entanto, como as 
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crianças devem fazer para observar a qualidade dos produtos comercializados e assim 

escolher, com conhecimento e habilidade, os alimentos que vão parar em suas mesas (como 

escolher frutas e legumes frescos, atentar para prazo de validade dos produtos – enlatados, 

congelados, ensacados – como escolher uma carne ou peixe etc.). Não tratam de cuidados de 

higiene para um consumo saudável e seguro de tais alimentos (lavar as mãos, lavar 

cuidadosamente e em água corrente as frutas e vegetais que forem consumidos crus, manter os 

alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais, cozinhar bem os alimentos e, 

de preferência, consumi-los logo após o preparo etc).  

 
Mas a simples listagem dessas práticas, desacompanhadas das condições efetivas 
para aplicá-las, a simples menção dos preceitos individuais sem que se discuta na 
mesma intensidade por que nem todos têm acesso aos mesmos, a indicação de 
práticas individuais, desconectadas da análise efetiva das condições de vida de 
nossas crianças, tudo isso poderá dar-lhes unicamente a “consciência” de sua 
inadequação para a vida saudável, e mais nada! (PEREGRINO, 2000, p. 66 e 67). 

 

 Outro aspecto questionável é a conscientização quanto às práticas alimentares 

mais saudáveis. Para isso, deve-se ter em mente a noção de que a conscientização é o 

processo de fazer com que a comunidade conheça seus direitos e deveres, praticando-os em 

sua plenitude. Paulo Freire (1980) entendia conscientizar como sendo o ato de responder aos 

desafios; resposta esta que exige reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, organização, 

ação, fazendo com que o ser humano não seja um ser somente adaptado à realidade e aos 

outros, mas integrado à realidade. Mais uma vez, as revistas refroacitadas se limitam ao 

caráter prescritivo, apenas citando os alimentos saudáveis (figura 37), sem fazer uma reflexão 

do porquê tais alimentos não fazem parte, na maioria das vezes, do seu cardápio diário 

(questões econômicas, sociais, políticas e culturais). As revistas também não esclarecem sobre 

o direito universal à alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais (política de segurança alimentar). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Trecho da revista Alimentação Saudável – Fonte: MDS 
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É questionável também o propósito que este material tem de fortalecer culturas 

alimentares das diversas regiões do País e etnias, valorizando e respeitando as especificidades 

culturais e regionais dos diferentes grupos sociais. Aí vem uma das maiores críticas a este 

material: como posso valorizar as especifidades culturais e regionais, se o material é único 

para todo Brasil?  

 

 

 
  

 

 

 

 
Figura 38: Trecho da revista Proteínas e  
carboidratos – Fonte: MDS  

 

 

  

Haja vista as diversas culturas espalhadas pelo Brasil, depara-se com um material 

de conteúdo homogeneizado e caricato (figura 38). Como anota Bezerra (2008, p. 9 e 10), em 

sua pesquisa sobre educação alimentar nos livros didáticos, 

 
Verificou-se a postura dos autores apresentarem os conteúdos, gravuras e exercícios 
como se o conhecimento sobre alimentação fosse neutro e possível de generalizar 
para toda a realidade brasileira que é marcada pelas diferenças culturais, fato que 
leva ao reforço da cultura de segmentos sociais dominantes em detrimento da 
realidade e da cultura alimentar das camadas populares e dos alunos de escolas 
públicas do Nordeste, do Ceará e de Fortaleza. 
 

Por fim, analiso o propósito, das cartilhas citadas, de diminuir o reduzir, de modo 

a estimular a autonomia do indivíduo e a mobilização social. Autonomia vem do grego e 

significa autogoverno, governar-se, isto é, a si próprio. Nesse sentido, um indivíduo autônomo 

deve ser capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e de agir na direção desta 

deliberação. O respeito à autonomia é então valorizar a consideração sobre as opiniões e 

escolhas, evitando, da mesma forma, a obstrução de suas ações, a menos que elas sejam 

claramente prejudiciais para outras pessoas. O desrespeito à autonomia de um indivíduo 

acontece quando são desconsiderados seus julgamentos, negando-lhe a liberdade de agir com 

base em seus próprios critérios, ou, ainda, quando se omitem informações necessárias para 
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que este faça um julgamento, quando não há razões suficientes que o convençam a fazê-lo. 

Nesse contexto, as revistas em quadrinhos Emília e a Turma do Sítio na cartilha da nutrição 

no Fome Zero não colaboram para a conquista da autonomia, uma vez que não deixam espaço 

para uma elaboração do conteúdo pelo leitor (as cartilhas já vêm acabadas, concluídas), além 

de omitirem informações preciosas, de ordens política, social, econômica e cultural – tais 

como saneamento, educação, saúde, trabalho, lazer etc – que influem diretamente na questão 

alimentar. Ainda sobre autonomia, Charlesworth (1996, p.131) ensina que: 
 

Ninguém está capacitado para desenvolver a liberdade pessoal e sentir-se autônomo 
se está angustiado pela pobreza, privado da educação básica ou se vive desprovido 
da ordem pública. Da mesma forma, a assistência à saúde básica é uma condição 
para o exercício da autonomia.  

 

 Em relação a mobilização social, posso conceituá-la como a reunião de sujeitos 

que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a 

transformação de uma dada realidade, movidos por um acordo em relação a uma determinada 

causa de interesse público. A comunicação é um fator indispensável para a existência de um 

processo mobilizador; logo, a mobilização social é comunicativa, e, se esta não acontece, fica 

comprometida a mobilização dos sujeitos. Esta comunicação tem que levar em conta não 

somente o saber científico, mas também o conhecimento popular adquirido das experiências, 

das vivências, percebendo que este saber não é inferior, apenas diferente. Como anota Valla 

(2000, p. 15 e 16), 
 

É provável que dentro da concepção de que os saberes dos profissionais e da 
população são iguais, esteja implícita a idéia de que o saber popular mimetiza o dos 
profissionais. Se a referência para o saber é o profissional, tal postura dificulta a 
chegada do outro. Os saberes da população são elaborados sobre a experiência 
concreta, a partir das suas vivências, que são vividas de uma forma distinta daquela 
vivida pelo profissional. Nós oferecemos o nosso saber por que pensamos que o da 
população é insuficiente, e por esta razão inferior, quando, na realidade, é apenas 
diferente. 

 

Sobre este outro aspecto, as cartilhas apresentam problemas, pois, em nenhum 

momento, elas priorizam o saber das classes populares, privilegiando o conhecimento 

profissional (científico), além de não sugerir que a comunidade endereçada se reúna para 

discutir seus direitos a uma política de segurança alimentar. Segundo Valla (2000, p.12), os 

profissionais têm 
 
(...) dificuldade em aceitar que as pessoas “humildes, pobres, moradoras da 
periferia” são capazes de produzir conhecimento, são capazes de organizar e 
sistematizar pensamentos sobre a sociedade, e dessa forma, fazer uma interpretação 
que contribui para a avaliação que nós fazemos da mesma sociedade. 



 67

Além de não levarem em conta o saber popular, elas atribuem ao próprio povo a 

responsabilidade no estabelecimento de uma sociedade mais saudável, menos miserável, 

menos atrasada, reafirmando a “incompetência e inadequação para o viver saudável” daqueles 

que não a cumprirem. Como já expresso no capítulo anterior, as cartilhas tratam da questão 

alimentar como se dependesse unicamente da consciência e da “boa vontade” de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39: Trecho da revista O que é educação alimentar? – Fonte: MDS 
 

Como, por exemplo, a Emília (figura 39) pode falar de exageros e desperdícios 

para uma população cujas práticas alimentares são marcadas pelo acesso inadequado, em 

termos quantitativos ou seja, pela falta do acesso pleno e pela fome? 

Além do que já foi apresentado, as revistas em quadrinhos Emília e a Turma do 

Sítio na cartilha da nutrição no Fome Zero, de acordo com a nutricionista Kathleen Sousa 

Oliveira (2008, p.406-407), em seu artigo Avaliação do material didático do projeto "Criança 

saudável educação dez", apresentam erros conceituais graves, o que me faz indagar se de fato 

houve uma pesquisa aprofundada sobre os assuntos abordados. Vejamos alguns desses erros a 

seguir. 

 Na revista Vitaminas e Minerais, no final da história, Emília é retratada pálida 

em decorrência de um susto de quase ser atacada por vitaminas e minerais. Tia Anastácia, não 

sabendo o que havia acontecido, sugere uma vitamina de frutas, para fazer Emília recobrar a 

cor, e pega uma maçã (figura 40). Fica então o questionamento: Por que a vitamina de frutas é 

uma boa pedida quando se está pálido?  
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Figura 40: Trecho da revista Vitaminas e minerais – Fonte: MDS 

 
 Sabe-se que a palidez cutânea, quando não resulta de uma reação emocional, 

está relacionada a alguma patologia, como a anemia, o que sugere a história. A anemia, no 

entanto, é prevenida pelo consumo de alimentos que contenham ferro, como carnes 

vermelhas, grão-de-bico, mariscos, hortaliças de folhas verde-escuras, açaí, entre outros. 

Sendo assim, em termos científicos, a mensagem informada não faz sentido algum. 

 Na revista Proteínas e Carboidratos, tia Anatácia explica sobre a importância 

das proteínas e onde elas podem ser encontradas. Ao final da explicação, Emília logo conclui: 

“Então, deixa ver se eu entendi. Para o nosso corpo crescer saudável, é preciso ter uma 

alimentação bem variada!”. Emília conclui que a alimentação variada é importante para o 

corpo crescer, contudo, na sequência anterior, é apenas comentado sobre os alimentos 

protéicos. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma alimentação variada é 

aquela que propicia o consumo de vários tipos de alimentos que fornecem os diferentes 

nutrientes, evitando “a monotonia alimentar, que limita a disponibilidade de nutrientes 

necessários para atender às demandas fisiológicas e garantir uma alimentação adequada” 

(BRASIL, 2005, p. 38). Ou seja, uma alimentação variada é aquela que fornece diferentes 

nutrientes, a saber: proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e gorduras, e não uma 

alimentação relacionada somente aos alimentos protéicos, como sugere a história. 

Mais uma vez, questiono a recomendação de uma alimentação variada a pessoas 

que fazem parte de um grupo social cujas práticas alimentares são caracterizadas pela 

deficiência quantitativa e monotonia alimentar, sem referir-se a essa realidade. Neste sentido, 

o material analisado perde uma rica oportunidade para discutir com o leitor o direito a 

alimentação, cidadania, autonomia, etc. 

Ainda na revista Proteínas e Carboidratos, dona Benta refere-se à origem da 

feijoada, afirmando que esta foi trazida ao Brasil pelos africanos. Convencionalmente é dito 

que a feijoada foi inventada nas senzalas (figura 41). Alguns historiadores (CÂMARA 

CASCUDO, 2004; POMBO, 2006), contudo, apontam que o hábito de combinar carnes de 

porco salgadas, verduras, legumes e feijão-branco vem de uma tradição mediterrânea. O 
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historiador Rodrigo Elias (2004) lembra que as partes salgadas do porco, como orelha, pés e 

rabo, nunca foram restos e eram muito apreciados na Europa, enquanto o alimento básico nas 

senzalas era uma mistura de feijão com farinha. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Figura 41: Trecho da revista Proteínas e carboidratos – Fonte: MDS 
 

 Por fim, na história O que é educação alimentar?, Emília encarna uma repórter 

e sai entrevistando as pessoas do Sítio para desenvolver uma matéria para uma TV 

comunitária, sobre alimentação saudável. Para isso ela vai ver com tio Barnabé a diversidade 

de alimentos que é produzida no sítio. Quando a reportagem vai ao ar, destaca-se a 

personagem Cuca, que está parada sobre uma bicicleta ergométrica, com o braço suspenso no 

ar, e seu semblante é o de quem está desconcertado, assistindo à matéria da Emília pela TV. A 

personagem declara: “Sabe que essa boneca tem razão? Eu estava fazendo ginástica e 

continuava gorducha!” (figura 42). Além do embaraço de aceitar uma bicicleta ergométrica 

em um Sítio, algo estranho na realidade brasileira, aqui a dificuldade relaciona-se com o fato 

de que em nenhum momento da história, Emília ou qualquer outra personagem estabeleceu a 

relação entre alimentação e atividade física.  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 42: Trecho da revista O que é educação alimentar? – Fonte: MDS 
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Ainda na revista O que é educação alimentar?, em nenhum momento, educação 

alimentar é expressa como algo que propicia conhecimentos e habilidades que permitem às 

pessoas produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, saudável 

e segura; nem como ação conscientizadora quanto às práticas alimentares mais saudáveis; 

nem como agente fortalecedor de culturas alimentares das diversas regiões do País e etnias; 

sequer como instrumento que estimula a autonomia do indivíduo e a mobilização social. 

Educação alimentar fica mais uma vez limitada à ação de consumir, nos horários considerados 

corretos, certos alimentos, tais como frutas, verduras e legumes, plantados na horta; bem 

como comer sem exageros. Passa ao largo o propósito mobilizador e até mesmo instrumental 

que a educação alimentar pode desencadear. Em síntese, mostra-se prescritiva e higienista. 

Isso fica mais claro quando se lê ao final da revista o texto complementar (ver anexo 2) que 

fala sobre obesidade e alimentos que deixam as refeições mais saudáveis. 



 
Figura 43:Fachada - Fonte: blogspot 

3. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL SE APRENDE NA ESCOLA – 1ª ETAPA DA 

PESQUISA 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a primeira etapa do trabalho de campo. 

Primeiramente, mostrar o espaço escolar, onde se desenvolveu toda a investigação; depois 

identificar a constituição do hábito alimentar dos alunos desta escola, assim como as leituras 

que estes realizam; também descrever o meu contato com as professoras e os resultados desta 

prazerosa interação: espaço escolar, alunos, professores e eu. 

 

3.1. A escola 

 

A Escola Municipal João Frederico Ferreira Gomes (figura 43) está situada na 

periferia de Fortaleza, no bairro Parque Genibaú, com a finalidade de absorver a demanda dos 

anexos da Escola Municipal Murilo Aguiar, situada no mesmo bairro. Tendo suas atividades 

iniciadas em 25 de janeiro de 2003, recebeu este nome para homenagear o deputado estadual 

João Frederico Ferreira Gomes, in memoriam, que foi subsecretário de educação no governo 

de Virgílio Távora, e pai de Tim Gomes, atual presidente Vice-Prefeito de Fortaleza e líder 

político na comunidade do Parque Genibaú. 

Esta escola possui 1.137 alunos 

matriculados nos três turnos que funcionam 

regularmente, contemplando educação infantil 

(jardim I, jardim II), ensino fundamental I (de 1º 

à 4º ano) e educação de jovens e adutos (EJA). 

Além dos alunos matriculados, a escola cede seu 

espaço para o Pró-Jovem Urbano, no período 

noturno. 

Quanto ao espaço físico da escola, esta dispõe de um pavilhão ou pátio central 

com um palco para apresentações ao final (figura 44), onde as crianças são acolhidas. Nas 

laterais desse pavilhão, estão distribuídas as salas de aula (pavimento térreo e superior), 

cozinha (térreo) e banheiros (térreo e superior). Todas as  salas   de  aula   possuem   o  que    

chamamos    meia-parede,    ou   seja,   o fechamento das paredes não vão até a laje, ficando 

um espaço para circulação de ar, por onde o cheiro da cozinha invade as salas . Pelo fato de 

as salas não possuírem uma boa vedação no entanto, a escola como um todo sofre de um 

desconforto acústico que prejudica muitas das atividades pedagógicas, tais como a   recreação  
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Figura 44: Palco - Fonte: blogspot 

dos alunos. Um exemplo disso é o fato de não existir recreio nessa escola, pois o barulho que 

é produzido pelas crianças no pátio impede que se dividam as crianças para este momento. 

Por este motivo, o horário dos alunos 

foi redistribuido da seguinte maneira: no turno da 

manhã, de 7 horas às 10 horas e 40 minutos; os do 

turno da tarde, de 13 horas às 16 horas e 40 

minutos; e os do turno da noite, de 18 horas e 30 

minutos às 21 horas e 40 minutos. Mesmo saindo 

mais cedo, todos os alunos recebem, na maioria das 

vezes, duas refeições na escola: uma 

assim que chegam – geralmente, um copo de bebida láctea – e outra na metade de cada 

período, possuindo uma variedade maior de alimentos: sopa, cuscuz com carne-de-sol, 

biscoito com suco ou bebida láctea, mingau. 

É nesse espaço onde todo o trabalho de campo aconteceu. No primeiro momento 

do curso de extensão com os professores, os espaços mais utilizados foram a  sala  de  

informática,   totalmente  vedada,  climatizada,  com  os  equipamentos  que  eram 

necessários para que todos os momentos 

contecessem da melhor maneira possível 

(descreverei estes momentos mais adiante), 

e o refeitório (figura 45), local escolhido 

para o lanche nos momentos de intervalo do 

curso. Comemos no mesmo local onde as 

crianças diariamente fazem seu lanche, uma 

ótima experiência para os professores que  

comumente fazem seus lanches na sala dos 

professores, de modo reservado. 

No segundo momento, invadimos a sala de aula dos alunos, levando não apenas 

saberes, mas também sabores diversos. Muitos professores levaram literalmente a cozinha 

para a sala de aula; outros fizeram da cozinha da escola a sala de aula, de modo prazeroso, 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

 

 

 

 

 
Figura 45: Refeitório- Fonte: acervo próprio 
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3.2. “Comer, comer”: reconstituição de hábitos alimentares! 

  

Esta foi a primeira etapa do meu trabalho de campo. O objetivo era tentar 

identificar os hábitos alimentares dos alunos da EMEIF João Frederico Ferreira Gomes para 

reconstituir suas condições sociais e históricas, pois, segundo Magalhães (1995, p. 12), “nas 

comunidades de baixa renda, a comida aparece como categoria simbólica relevante na 

construção de sua identidade social, o que confere a ela grande importância dentro da 

estrutura social onde se insere”. 

Para viabilizar esta fase, os 

questionários foram aplicados às turmas do 

quarto ano do ensino fundamental (figura 46), 

um total de quatro turmas, 80 alunos, por 

possuírem um nível de leitura, letramento e 

interpretação de texto mais elaborado do que 

os demais alunos. A esta fase chamei de 

análise sócio-histórica por tentar reaver as 

condições sociais e históricas de produção, 

circulação e recepção das formas simbólicas.   

No primeiro contato, percebi que para os alunos a escola é um lugar “legal”, 

bonito e bom de estar (tabela 1), onde possuem a oportunidade de estudar, aprender e ler 

(tabela 2), conforme apresento abaixo: 

 

Tabela 1 - O que você acha da sua escola? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
Legal 8 6 4 13 31 38,75 
Bom/ boa 6 5 3 14 28 35 
Bonita 4 7 1 0 12 15 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008.  

 

A maioria desses alunos não vai à escola por causa da merenda escolar; somente 

um aluno de um total de 80 mencionou tal motivação (tabela 2), mito este muito divulgado, 

mas os motivos que os impulsionam a ir para o ambiente escolar estão ligados à vontade de 

aprender. 

 

 

 
Figura 46: Sala de aula - Fonte: acervo próprio 
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Tabela 2 - Quais os dois principais motivos que fazem você freqüentar a escola? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
Atividades  2 0 0 0 2 2,5 
Para aprender 5 4 3 7 19 23,75 
Para estudar 8 7 8 12 35 43,75 
Para ler 5 9 7 8 29 36,25 
Para escrever 0 3 1 4 8 10 
Para educar 0 1 2 0 3 3,75 
Para brincar 2 0 3 3 8 10 
Para comer 0 0 1 0 1 1,25 
Pela recreação 0 0 0 2 2 2,5 
Pela lição 0 0 0 2 2 2,5 
Pelos professores 0 0 2 2 4 5 
Futuro melhor 0 1 1 0 2 2,5 
Ficar longe da irmã 1 0 0 0 1 1,25 
Em casa não tem 
nada 

1 0 0 0 1 1,25 

Porque é perto 0 0 1 0 1 1,25 
Ilegível 2 2 5 0 9 11,25 
Total de alunos 20 16 19 25 80 100 

 Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008.  

 

Bezerra (2002, p. 6 e 7) descreve com clareza em sua tese sobre Comer na Escola 

essa problemática que eu chamo mito da merenda escolar: 

 
Nos jornais, as notícias sobre a  merenda escolar apareciam sempre em épocas em 
que a mesma faltava nas escolas, geralmente início e final de períodos letivos. Tais 
reportagens caracterizavam-se pela associação direta entre a merenda e a freqüência 
do aluno, afirmando que algumas escolas estavam com carga horária diária reduzida 
e/ou com elevados índices de evasão escolar. Ainda no âmbito da comunicação de 
massa, percebi que tal entendimento da relação entre aluno da escola pública e 
merenda ganhara objetivação no tipo e imagem do “Seu Boneco”, personagem do 
programa humorístico de televisão “Escolinha do Professor Raimundo” (primeira 
versão), de Chico Anísio, veiculado pela Rede Globo. Distante e desinteressado, 
“Seu Boneco” só se interessava mesmo pela merenda, repetindo sempre: “E aí, 
chefia, que hora é a merenda?”. Seu aspecto caricatural relacionado à pobreza era 
bem visível: sujo, barrigudo, dentes cariados e com roupas remendadas. Em “Seu 
Boneco”, naturalizava-se tanto uma imagem de criança que freqüenta a escola 
pública como a suposta razão principal de sua presença nesse espaço – a comida. 

 
  

E ainda acentua: 

 
Como conseqüência dessa representação de aluno carente, faminto, que iria à escola 
somente para comer e das disposições práticas decorrentes, desencadeia-se  a 
desqualificação da escola em seu papel de instituição destinada ao ensino e à 
aprendizagem, que é secundarizado pela alimentação. Por quê? Porque quando falta 
merenda, o aluno além de perder uma hora de aula, prejudica-se também pela 
mudança na forma de condução das atividades pedagógicas. (BEZERRA, 2002, p. 
179 e 180). 
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Por mais que a merenda não seja o motivo principal que leve o aluno à escola 

entretanto, quase todos eles se apropriam da merenda escolar (tabela 3), achando-a boa e 

gostosa (tabela 4), conforme os dados. 

 

Tabela 3 - Você come na escola? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 1 1 1 0 3 3,75 
SIM 19 15 18 25 77 96,25 
Sopa 12 9 12 15 48 60 
Bolacha 5 7 6 12 30 37,5 
Bebida láctea 6 8 8 25 47 58,75 
Suco 0 2 6 3 11 13,75 
Cuzcuz(ovo/carne) 0 3 3 3 9 11,25 
Mingau 0 4 4 8 16 20 
Baião 1 0 0 0 1 1,25 
Banana 0 1 0 0 1 1,25 
Rapadura 0 1 0 0 1 1,25 
Total de alunos 20 16 19 25 80 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008.  

 

Entre as opções oferecidas pela escola, a bebida láctea e a sopa aparecem como as 

mais consumidadas entre os alunos. Em conversa informal com esse alunos e professores, a 

preferência deles é pela bebida láctea, apesar de relatarem que muitas vezes este produto 

cheirava mal e fazia com que as crianças passassem mal durante o periodo letivo diário, 

chegando muitas vezes ao vômito. 

 

Tabela 4 - Você consumiu a merenda escolar hoje? 
RESPOSTAS TURMA 

A 
TURMA 

B 
TURMA 

C 
TURMA D TOTAL  (%) 

NÃO, PORQUE… 0 0 1 0 1 1,22 
Não gosto de bate-gute 0 0 1 1 1 1,22 
SIM, EU ACHEI… 19 18 18 26 81 98,78 
Boa 16 12 9 17 54 65,85 
Gostosa 1 9 3 2 15 18,29 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Perguntando sobre os hábitos alimentares destes mesmos alunos em suas casa, 

constatei que a maioria desses comem de três a quatro vezes ao dia (tabela 5) – café-da-manhã 

ou desjejum, almoço, merenda e janta – sem incluir a merenda que estes recebem na escola. 
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Se pudesse fazer um cárdapio com apoio no que estes alunos relataram comer, tería o 

seguinte: café-da-manhã (desjejum) - café com pão (tabela 6); almoço - arroz, feijão e a 

mistura (que pode ser carne, galinha, peixe, ovo, mortadela) (tabela 7); jantar - arroz, feijão e 

a mistura (que pode ser carne, galinha, peixe, ovo, mortadela), ou ainda a sopa 

(aproveitamento do que sobrou do almoço) (tabela 8). Mais uma vez, verifico que a idéia de 

que a merenda é o principal motivo da frequência do aluno à escola não se sustenta.  
 

Tabela 5 - Em casa, quantas vezes você se alimenta por dia? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
1 vez 4 0 0 2 6 7,5 
2 vezes 5 0 0 4 9 11,25 
3 vezes 7 0 2 5 14 17,5 
4 vezes 3 12 14 12 41 51,25 
5 vezes 0 2 0 1 3 3,75 
6 vezes 1 1 0 0 2 2,5 
Ilegível 0 1 3 2 6 7,5 
Total de alunos 20 16 19 25 80 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

O pãozinho com café aparece como a preferência para o desjejum, alimentos estes 

– que embora não apareçam nos questionários – são repetidos no lanche da tarde, ou ainda na 

“hora do café”. É notório que “o consumo de café é grande, mesmo pelas crianças. Toma-se 

café com pão, pela manhã, e no lanche da tarde”. (BEZERRA, 2002, p. 117). 
 

Tabela 6 - Hoje pela manhã, você se alimentou? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO… 1 1 1 1 4 4,88 
SIM, EU COMI… 18 17 18 25 78 95,12 
Pão com café 12 5 4 11 32 39,02 
Pão com leite 2 1 0 1 4 4,88 
Pão com achocolatado 0 1 0 2 3 3,66 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Nas refeições principais do dia, vê-se a predominância do arroz com feijão – 

separados ou juntos (baião) – e a mistura. Para esses alunos "comida é, basicamente, feijão, 

arroz e carne”, coincidindo com a idéia de comida dos moradores do conjunto habitacional 

Cidade de Deus, Rio de Janeiro, apresentada no trabalho de Alba Zaluar (1985, p.106), A 

Máquina e a Revolta, ou seja, o feijão aparece ainda para muitos como “aquilo que coloca de 

pé”, que dá “sustança” para aguentar o dia. Alimentos como frutas, saladas de legumes ou/e 
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verduras não aparecem nas respostas desses alunos, sendo assim, alimentos secundários, não 

porque seja algo cultural, mas por motivos socioeconômicos – a questão do acesso limitado 

pelos baixos salários. Como assinala Bezerra (2002, p.114), 

 
Em se tratando de gêneros e produtos alimentícios, o que  mais se consome 
corresponde aos  componentes mínimos essenciais da cesta básica:  feijão, arroz, 
farinha, óleo de soja, açúcar, café e pão. O consumo de frutas e verduras é raro ou 
inexistente para aqueles com renda de, no máximo, dois salários mínimos. A dieta é 
monótona e controlada. Porém têm gostos alimentares: falam das comidas que 
satisfazem em contraposição àquelas “que se come porque é o jeito”. 

E ainda: 
 
O consumo de frutas e de suco de frutas, de uma maneira geral,  é baixo. Na feira, 
bem como nos mercadinhos, a venda desse alimento é muito inferior à de verduras e 
legumes. Desses, a maior procura é por batata inglesa, tomate, cenoura, chuchu, 
beterraba, pimentão, cheiro verde (coentro e cebolinha), jerimum e repolho. Nos 
negócios da feira, é melhor possuir uma banca de verdura do que uma de fruta 
porque aquela tem maior venda e, conseqüentemente, dá mais lucro. Se a maioria da 
população não tem o hábito de comer fruta, seja por costume, opção ou por 
considerá-la dispensável, os mais pobres não a comem, sobretudo porque não têm 
acesso, não a podem comprar, com exceção de algumas famílias em que há pessoas  
trabalhadores da feira. (BEZERRA, 2002, p.118). 

 

Tabela 7 - Você almoçou hoje? 
RESPOSTAS TURMA 

A 
TURMA 

B 
TURMA 

C 
TURMA 

D 
TOTAL  (%) 

NÃO… 1 1 4 2 8 9,76 
SIM, EU ALMOCEI… 18 17 15 24 74 90,24 
Arroz, macarrão e feijão 1 0 0 0 1 1,22 
Arroz, macarrão, farofa de milho e 
mistura (carne, galinha, peixe, ovo, 
mortadela, etc.) 

0 0 0 1 1 1,22 

Arroz, macarrão, farofa e mistura 
(carne, galinha, peixe, ovo, 
mortadela, etc.) 

0 0 1 0 1 1,22 

Arroz, feijão e mistura (carne, 
galinha, peixe, ovo, mortadela, etc.) 

3 4 2 3 12 14,63 

Arroz e feijão 1 0 0 0 1 1,22 
Arroz e mistura (carne, galinha, 
peixe, ovo, mortadela, etc.) 

6 3 4 11 24 29,27 

Arroz 0 0 0 1 1 1,22 
Baião 0 2 0 1 3 3,66 
Baião e mistura (carne, galinha, 
peixe, ovo, mortadela, etc.) 

4 3 1 4 12 14,63 

Cuzcuz com feijão 0 0 1 0 1 1,22 
Caldo de feijão 0 0 0 1 1 1,22 
Sopa/ canja 1 3 1 1 6 7,32 
Empanada 1 0 0 0 1 1,22 
Sem resposta 1 0 5 0 6 7,32 
Ilegível 0 2 0 1 3 3,66 
Total de alunos 19 18 19 26 82 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 
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Tabela 8 - Ontem, você jantou? 
RESPOSTAS TURMA 

A 
TURMA 

B 
TURMA 

C 
TURMA 

D 
TOTAL  (%) 

NÃO… 3 2 0 2 7 8,54 
SIM, EU JANTEI… 16 16 19 24 75 91,46 
Arroz, macarrão e feijão 1 0 0 0 1 1,22 
Arroz, macarrão e mistura (carne, 
galinha, peixe, ovo, mortadela, 
etc.) 

1 2 1 1 5 6,10 

Arroz, macarrão e galinha 0 0 0 1 1 1,22 
Arroz, feijão e mistura (carne, 
galinha, peixe, ovo, mortadela, 
etc.) 

3 5 4 6 18 21,95 

Arroz e feijão 0 1 0 0 1 1,22 
Arroz e mistura (carne, galinha, 
peixe, ovo, mortadela, etc.) 

6 4 3 2 15 18,29 

Baião 2 3 1 1 7 8,54 
Baião e mistura (carne, galinha, 
peixe, ovo, mortadela, etc.) 

2 3 2 5 12 14,63 

Cuzcuz com leite 0 0 2 0 2 2,44 
Sopa 0 1 1 6 8 9,76 
Macarronada 2 0 0 0 2 2,44 
Sem resposta 1 0 5 2 8 9,76 
Ilegível 0 0 1 1 2 2,44 
Total de alunos 19 18 19 26 82 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Outro aspecto bem interessante que não 

apareceu nas respostas dos alunos, mas que pude 

observar nas minhas caminhadas pela escola no horário 

do lanche e nas conversas informais com os alunos, foi a 

presença do “xilito” (figura 47) como uma tentativa de 

dizer “eu não preciso da merenda da escola”, ou ainda 

“eu não preciso da piedade dos outros, eu não passo 

fome”. Embora não saiba ao certo por que ele não 

aparece como comida, nas respostas das crianças, o 

xilito1 emerge em seu significado de elemento de 

classificação social.  

 

 

 

 
                                                 
1 Salgadinho industrializado a base de milho. 

 
Figura 47: Xilito 

Fonte: Acervo próprio 
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3.3. “Livros para apascentar a fome de viver”: o trabalho com a leitura! 

 

Além de conhecer os hábitos alimentares, esta fase teve também como objetivo 

investigar a familiaridade dos alunos com as histórias em quadrinhos, para então perceber a 

viabilidade das cartilhas da Emília e a Turma do Sítio na reflexão da educação alimentar com 

tais alunos. Quanto ao hábito da leitura desses alunos, pude perceber que a maioria gosta de 

ler e associa este habito ao aprendizado (tabela 9).  

 

Tabela 9 - Você gosta de ler? Porque?  
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 0 1 0 2 3 3,75 
Porque eu não sei 0 1 0 1 2 2,5 
Porque não gosto 0 0 0 1 1 1,25 
SIM 19 18 16 22 75 93,75 
Porque é bom 8 6 1 3 18 22,5 
Porque se aprende 3 9 8 10 30 37,5 
Porque é ótimo 2 0 0 0 2 2,5 
Porque é legal 3 0 0 0 3 3,75 
Porque é divertido 0 1 0 1 2 2,5 
Porque eu gosto 0 1 2 1 4 5 
Para passar de ano 1 0 0 0 1 1,25 
Para ensinar outros 0 1 0 1 2 2,5 
Para ser alguém 0 0 0 1 1 1,25 
Muitas coisas 0 0 0 2 2 2,5 
Ilegível 0 0 5 3 8 10 
Sem resposta 2 0 0 1 3 3,75 
Total de alunos 19 19 16 24 78 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Quanto ao material de leitura, a que eles possuem acesso e gostam de ler, 

encontrei as histórias em quadrinhos como artefato preferido dos alunos (Turma da Mônica, 

Pato Donald, Turminha 101, Sesinho, entre outros que não foram especificadas), seguido das 

histórias infantis (Cinderela, Rapunzel, Os Três Porquinhos, Pinóquio etc), revistas (não 

especificadas) e do livro didático (tabela 10).  
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Tabela 10 - O que você gosta de ler? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
Turma da Mônica 3 0 0 5 8 10 
Turminha 101 3 1 0 0 4 5 
Revista Sesinho 1 0 0 0 1 1,25 
Quadrinhos (outros)   0 0 1 5 6 7,5 
Gato-gaiato 0 2 0 0 2 2,5 
Pato Donald 0 2 0 0 2 2,5 
Quadrinhos (total) 7 5 1 10 23 28,75 
Histórias infantis 2 8 5 7 22 27,5 
Texto 0 0 1 3 4 5 
Revista  10 0 5 0 15 18,75 
Livro didático 0 7 5 1 13 16,25 
Livro 1 0 2 0 3 3,75 
Poesia 0 0 1 0 1 1,25 
Religiosos 0 0 0 3 3 3,75 
Muitas coisas 0 0 0 1 1 1,25 
Ilegível 0 0 1 1 2 2,5 
Sem resposta 0 1 0 3 4 5 
Total de alunos 19 19 16 24 78 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Essa constatação alegrou-me muito, pois mostrou que esse artefato pode se tornar 

um grande recurso didático-pedagógico, se explorado adequadamente pelo professor, e 

motivou-me mais ainda a trabalhar com as cartilhas quadrinizadas da Emília e a Turma do 

Sítio como material para desenvolver com alunos atividades sobre educação alimentar. 

81,25% dos alunos questionados, ainda afirmaram saber ler uma história em quadrinho 

(sequência dos requadros e balões) (tabela 11).  

 

Tabela 11 - Você sabe ler uma história em quadrinhos? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 2 0 8 1 11 13,75 
SIM 21 13 9 22 65 81,25 
Total de alunos 23 13 17 23 76 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

90%, contudo responderam que os seus professores não as utilizam como recurso 

didático-pedagógico (tabela 12), como se pode ver nas tabelas. 
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Tabela 12 - Sua professora usa histórias em quadrinhos na hora da aula? Quais? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 21 12 17 22 72 90 
SIM 2 1 0 1 4 5 
Total de alunos 23 13 17 23 76 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Por fim, a primeira análise ainda queria perceber como os alunos se relacionavam, 

antes da minha intervenção, com a obra e personagens de Monteiro Lobato. Pelas respostas, 

nota-se que grande parte dos alunos (76,25%) não fazem associação alguma das personagens 

da Turma do Sítio do Picapau Amarelo com seu criador, o escritor Monteiro Lobato (tabela 

13 e 14). Associam tais personagens ao canal televisivo (tabela 15), Rede Globo, por causa da 

série reconfigurada e exibida em tal emissora, de segunda a sexta, horário matutino, que 

estreou em 12 de outubro (coincidência ser o dia da criança?) de 2001 até 7 de dezembro de 

2007, contando com cerca de 570 episódios. 

 

Tabela 13 - Você conhece os livros e as personagens de Monteiro Lobato? Quais? 
RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 16 14 16 15 61 76,25 
SIM 1 3 1 6 11 13,75 
Sítio do Picapau Amarelo 0 0 1 0 1 1,25 
Emília,Rabicó,Cuca,Pedrinho 0 0 0 2 2 2,5 
Emília, Narizinho e Pedrinho 0 0 0 1 1 1,25 
Emília e Pedrinho 0 0 0 1 1 1,25 
Emília e Visconde Sabugosa 0 0 0 1 1 1,25 
Turma Menino Maluquinho  0 1 0 0 1 1,25 
Sem resposta 1 2 0 1 4 5 
Total de alunos 17 17 17 21 72 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Esse fato, somado ao de que a Editora Globo possui os direitos autorais sobre a 

obra de Monteiro Lobato, com exceção dos livros, somando cerca de 115 produtos licenciados 

– conforme referido no primeiro capítulo – reforça a hipótese de que esta editora tenta 

introduzir, de maneiras diferentes, seus produtos nas escolas. Ao distribuir as cartilhas com as 

personagens da Turma do Sítio, as crianças, inevitavelmente, associariam tais personagens ao 

programa de televisão e aos produtos licenciados, possivelmente despertando o desejo de 

consumí-los, sem necessariamente compreender o porquê. A hipótese se evidencia quando se 
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nota que estas crianças já fazem associação destas personagens com brinquedos, jogos, 

roupas, calçados, produtos de higiene, alimentos etc. 

 

Tabela 14 - Você conhece a Turma do Sítio do Picapau Amarelo? De qual  
personagem você mais gosta? 

 

RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 0 0 2 2 4 5 
SIM 17 17 15 19 68 85 
Emília  10 8 6 10 34 42,5 
Pedrinho 2 0 4 0 6 7,5 
Rabicó 3 2 1 3 9 11,25 
Saci Pererê 4 3 0 0 7 8,75 
Visconde de Sabugosa 0 1 0 0 1 1,25 
Narizinho 0 2 1 2 5 6,25 
Zé Carijó 0 0 0 3 3 3,75 
Todos os personagens 0 0 1 1 2 2,5 
Sem resposta 0 1 2 1 4 5 
Total de alunos 17 17 17 21 72 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 
Tabela 15 - Da onde você conhece a Turma do Sítio do Picapau Amarelo? 

RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
Televisão  17 17 16 21 71 88,75 
Revistinhas 12 15 14 20 61 76,25 
Livros 13 9 5 16 43 53,75 
Brinquedos/ jogos 10 6 1 11 28 35 
Alimentos 3 4 1 4 12 15 
Higiene 0 1 0 0 1 1,25 
Vestuário/ calçados 1 1 0 0 2 2,5 
Desenhos 0 1 0 0 1 1,25 
Total de alunos 17 17 17 21 72 100 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Dado que se destaca é  fato de que 15% desses alunos reconhecem a Turma do 

Sítio em alimentos (tabela 15), sugerindo que eles estabelecem algum tipo de relação entre 

tais personagens e alimentação. Emerge o questionamento: que tipo de alimentos esses alunos 

associam às personagens da Turma do Sítio do Picapau Amarelo? Alimentos saudáveis, como 

sugerem as cartilhas, ou alimentos como biscoitos (Visconti), macarrão instantâneo (Renata), 

ovos de chocolate (Cacau Show), bolos industrializados (Visconti), gelatinas (Sol) e 

salgadinhos à base de milho (Fritex)? 

Um achado significativo é o fato de a Emília ser a personagem de destaque em 

relação às demais (tabela 16). Dos 25% que disseram possuir algum tipo de produto da Turma 
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do Sítio do Picapau Amarelo, 24% disseram possuir boneca da Emília, perdendo apenas para 

as revistinhas. Desses alunos, 40% relataram possuir revistinha da Turma do Sítio. Quando 

foram perguntados que tipo de produto eles gostariam de possuir da Turma do Sítio, dos 59% 

que afirmaram querer possuir algo dessa turma, mais de 53% disseram que gostariam de ter 

bonecos com personagens, sendo que a Emília se sobressai nas preferências: 

 

Tabela 16 - Você gostaria de ter algum produto da Turma do Sítio do Picapau Amarelo? 
Quais? 

 

RESPOSTAS TURMA A TURMA B TURMA C TURMA D TOTAL  (%) 
NÃO 6 4 6 9 25 31,25 
SIM 11 13 11 12 47 58,75 
Boneco do Rabicó 1 0 0 0 1 1,25 
Boneca da Emília 4 0 4 2 10 12,5 
Boneco da Narizinho 1 0 0 0 1 1,25 
Boneco da Cuca 0 0 0 1 1 1,25 
Boneco do Saci Pererê 0 0 2 0 2 2,5 
Bonecos dos personagens 8 5 7 5 25 31,25 

Fonte: Dados provenientes de questionários aplicados na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes pela 
pesquisadora. Fortaleza, Ceará, 2008. 

 

Essa realidade possivelmente está relacionada ao fato de a Emília sempre vir à 

frente no trabalho de marketing dos produtos veinculados à Turma do Sítio do Picapau 

Amarelo. As próprias cartilhas possuem a Emília como a personagem protagonista que 

convida as crianças a lerem suas histórias fantásticas, enquanto as demais são apenas 

figurantes do Sítio para que a história aconteça. 

 



4. CURSO DE EXTENSÃO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL SE APRENDE NA 
ESCOLA! 
 

A segunda etapa da pesquisa aconteceu com as professoras da EMEIF João 

Frederico Ferreira Gomes. A ideia inicial era de reunir os professores do quarto ano e 

compartilhar alguns textos e o material didático da Emília e a Turma do Sítio na cartilha da 

nutrição do Fome Zero. Emergiu, porém, a proposta para a elaboração de um curso de 

extensão, com 40 horas/ aula, com inscrição gratuita e aberta a todos os professores da escola. 

Desta forma, ter-se-ia uma razão para envolvimento maior e mais profissional dos professores 

que em contrapartida receberiam um certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Ceará. 

Inscreveram-se professores da educação infantil, ensino fundamental e educação 

de jovens e adultos – EJA, totalizando dez inscritos. O tema escolhido para o curso foi 

Alimentação Saudável se Aprende na Escola!, uma novidade tanto para os professores, quanto 

para mim. A carga horária do curso foi dividida em uma etapa teórica (20 h/a), uma prática 

(10 h/a) e uma etapa de oficinas, para confecção de um material (10 h/a). 

 

4.1. Alimentação Saudável se aprende na escola! - Etapa teórica 

 

Essa fase ocorreu em quatro sábados, durante o mês julho, no período diurno – de 

8 horas às 12 horas – com nove professoras e um professor, e o apoio do orientador 

educacional. Durante esta etapa foram utilizados vários recursos: textos, slides, músicas, 

vídeos etc. com o objetivo de tornar o curso interessante e estimulante para os professores. 

No primeiro sábado, o encontro se iniciou com uma música do grupo 14 Bis, 

intitulada Bola de Meia, Bola de Gude (ver anexo 3). A escolha dessa música teve por 

objetivo compartilhar alguns conceitos que aparecem na letra, ou que a letra sugere: respeito, 

palavra, conivência, passado, presente etc. Os professores fizeram relatos sobre suas 

infâncias, reconhecendo-se na figura do menino da música, que no presente pode ser 

representado por seus alunos de sala de aula. Uma das palavras mais debatida foi respeito, que 

desencadeou a discussão sobre uma série de direitos da criança: educação, saúde, família, 

alimentação, expressão etc. 

Depois da música, foi apresentado o clip Estudo Errado (ver letra da música em 

anexo 4) do cantor Gabriel, o Pensador. Nesse momento conversei sobre o quanto os 

professores se preocupam os com conteúdos e notas, enquanto conduzem a segundo plano os 
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assuntos que realmente instigam os alunos, que os preparariam para a vida e não apenas para 

uma prova de exame de vestibular. Em um trecho da música, Gabriel, o Pensador diz: 

 
E me disseram que a escola era meu segundo lar 
E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 
Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre! 
Então eu vou passar de ano 
Não tenho outra saída 
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 
Discutindo e ensinando os problemas atuais 
E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 
Com matérias das quais eles não lembram mais nada 
E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada 

  

Em seguida, houve apresentação em slides, quando conversamos sobre a escola, 

os PCN e o currículo. Iniciei mostrando que a escola é uma instituição de grande influência na 

vida das crianças, e que contribui significativamente para o estabelecimento dos seus valores, 

tornando-se o espaço social adequado para se desenvolver ações que favoreçam a promoção 

da saúde e o desenvolvimento de processos educativos voltados para a segurança alimentar e 

nutricional.  

Depois, trabalhamos os PCN e os Temas Transversais que devem ser 

incorporados nas áreas existentes e no trabalho educativo da escola que são: as questões da 

Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde e da Orientação Sexual. Para 

trabalhar estes temas, reforcei a ideia de que o livro didático não deve ser o único material a 

ser utilizado, pois o emprego de materiais diversificados – como jornais, revistas, folhetos, 

propagandas, computadores, calculadoras, filmes – faz o aluno sentir-se inserido no mundo à 

sua volta. 

Quanto ao currículo, conversamos sobre sua compreensão ilimitada, que 

transcende o âmbito escolar, a educação formal, pois a formação do aluno não acontece 

somente na escola. Desta forma, pudemos perceber que os “lugares pedagógicos são aqueles 

onde o poder se organiza e se exercita tais como bibliotecas, TV, filmes, jornais, revistas, 

brinquedos, anúncios, videogame, livros, esportes, etc.” (STEINBERG, 1997, p.102). 

Finalizando este momento, apresentei o curso Alimentação Saudável se Aprende 

na Escola! como uma iniciativa de promover ações de ensino-aprendizagem com o intuito de 

estimulá-los a desenvolver atividades sobre a temática alimentação e nutrição com seus 

alunos, de forma transversal e interdisciplinar. O objetivo principal do curso era: 

inserir no ambiente escolar da EMEIF João Frederico Ferreira Gomes  uma 

discussão fundamentada e contextualizada que estimulasse pensar e adotar 
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Figura 48: Leitura de texto 

Fonte: acervo próprio 

práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, através de ações educativas de 

curta duração sobre alimentação, tendo em vista a segurança alimentar e 

nutricional (objetivo principal). 

Para isso, compartilhei com os professores, alguns objetivos específicos que nos 

ajudariam a chegar no objetivo principal: 

1. proporcionar fundamentação teórica básica sobre alimentação, educação 

alimentar, saber popular e segurança alimentar e nutricional aos 

professores da escola; 

2. exercitar os conhecimentos adquiridos numa perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar; e  

3. promover, com alunos, a confecção de um portifólio sobre alimentação 

saudável. 

Após este momento, saímos para um 

lanche. Quando retornamos à sala, distribuí um texto 

intitulado “Procurando compreender a fala das classes 

populares”, de Victor Vicent Valla. Dividimos os 

professores em duplas e repartimos o texto em cinco 

partes, de modo que cada dupla ficasse com uma parte 

para ler, discutir com seu parceiro e depois 

compartilhar com todo o grupo (figura 48). 

Foi um momento muito rico, em que eles ressaltaram a necessidade de aceitar o 

conhecimento de seus alunos, percebendo estes como produtores de conhecimento, capazes de 

organizar e sistematizar pensamentos sobre o mundo a sua volta. Foi também apresentada a 

dificuldade que eles possuem, muitas vezes, de interpretar os saberes de seus alunos e da 

importância do professor como mediador desses saberes com o saber científico. 

Depois que todos compartilharam 

o texto, concluí as atividades deste sábado, 

exibindo alguns vídeos – disponível no You 

Tube (figura 49) – que mostravam projetos de 

alimentação saudável desenvolvidos por 

alguns professores, em diversos lugares do 

Brasil, e seus respectivos alunos. Ao final da 

apresentação, muitos estavam empolgados por  

 
 

Figura 49: Projeto Alimentação Saudável 
Fonte: You Tube 
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poderem colocar em prática com seus alunos tudo o que discutiram e ainda iriam discutir nos 

sábados seguintes. 

O segundo sábado do curso começou com uma música de Gonzaguinha, intitulada 

Guerreiro Menino (ver letra em anexo 5). Um dos trechos mais enfatizado pelos professores 

dizia que sem o seu trabalho o homem não tem honra. E sem a sua honra se morre, se mata... 

Não dá prá ser feliz, não dá prá ser feliz... Foi compartilhado o tema trabalho como algo que 

traz dignidade ao ser humano e proporciona lazer, saúde, educação, alimentação. Uma das 

professoras levantou a discussão sobre Programa Bolsa-Família como algo prejudicial e que 

acomodou as pessoas. Uma das frases que marcou o debate foi “o povo não quer mais 

trabalhar, não!”. Segundo essa professora, o que faz com que as pessoas não queiram mais 

trabalhar é o dinheiro fácil do Bolsa-Família. 

Após uma discussão calorosa, houve a exibição de um curta-metragem muito 

conhecido e premiado, Ilha das Flores, do diretor e cineasta Jorge Furtado, de 1989. O curta, 

narrado numa linguagem de documentário e um tom de neutralidade, tenta mostrar como a 

economia produz relações desiguais entre os seres humanos. Exatamente essa suposta 

neutralidade e seu caráter didático é que desencadeiam a carga emotiva do filme. Jorge 

Furtado (1992, p. 63) afirmou: “para convencer o público a participar de uma viagem por 

dentro de uma realidade horrível, eu precisava enganá-lo. Primeiro, tinha que seduzi-lo e 

depois dar a porrada”. Este documentário, de apenas 12 minutos, desencadeou uma série de 

questionamentos sobre a questão do acesso à alimentação. Concluída a discussão sobre o 

documentário, fizemos um intervalo para o lanche. 

Logo após, foi apresentada uma 

projeção em slides (figura 50) que retratava sobre 

a fome no Brasil, a Lei de Segurança Alimentar e 

o Programa Fome Zero. Foi esclarecida a 

diferença entre pobreza, desnutrição e fome; em 

sequência, foi apresentada a Lei de Segurança 

Alimentar, enfatizando o direito fundamental de 

toda pessoa de estar protegida contra a fome.  

Para garantir tal direito, mostrei que cada país tem liberdade de definir suas 

políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, 

respeitando as características culturais de sua população. Desta forma, iniciei uma conversa 

sobre o Programa Fome Zero, como uma proposta de segurança alimentar e erradicação da 

fome no Brasil e das histórias em quadrinhos Emília e a Turma do Sítio na cartilha da 

 
Figura 50: Projeção de slides 

Fonte: acervo próprio 
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Figura 52: Anjo & Demônio – Fonte: You Tube 

nutrição no Fome Zero, como uma proposta de educação para o consumo alimentar, dentro do 

que o programa Fome Zero chama de políticas específicas.  

Após os slides, foi distribuído um texto, intitulado Política de segurança 

alimentar para o Brasil - Fome Zero: o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. 

Esse texto foi denominado pelo MDS como versão popular do que seria o Programa Fome 

Zero com o objetivo de estimular discussões. Li todo o texto em voz audível e conversamos 

sobre a comida como direito, o que é segurança alimentar e nutricional, o círculo vicioso da 

fome e sobre as políticas de segurança alimentar para o Brasil, desvelando o papel da cartilha 

da Emília e a turma do Sítio nessas políticas. Encerramos assim o nosso segundo encontro.  

O terceiro sábado se iniciou com a apresentação de duas músicas do grupo 

Palavra Cantada, Sopa e Pomar, que poderiam ser trabalhadas com as crianças. Algumas 

professoras já conheciam as músicas, mas a maioria ficou muito feliz em saber que havia 

recursos musicais que podiam ser agregados ao projeto Alimentação Saudável se Aprende na 

Escola e trabalhados com as crianças. 

 Após as músicas, houve a exibição de 

dois vídeos, em desenho animado, sobre educação 

saudável, que poderiam ser compartilhados com 

os alunos. O primeiro vídeo se chama Aula de 

Educação Alimentar com o Doutor Cenoura 

(figura 51), que possui a direção da nutricionista 

Letícia de Freitas Ferreira e que faz parte de um 

projeto que se chama Crescendo Saudável. Este 

vídeo ensina o que é a pirâmide alimentar e como 

os alimentos estão distribuídos nela. 

O segundo vídeo intitula-se Dieta 

Saudável. Conta de modo bem humorado a 

história de um anjinho que ajuda um freguês de 

supermercado a escolher alimentos saudáveis 

para seu consumo, e um diabinho que convence 

outro freguês a escolher alimentos gordurosos, 

com muito açúcar e sal. Ao final da história, o 

freguês do anjinho está forte e bonito , enquanto 

o freguês do diabinho esta cansado, obeso e com 

cara de desanimado (figura 52). 

 
Figura 51: Doutor Cenoura – Fonte: You Tube 
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Ao terminar a exibição dos vídeos, distribui um texto da autoria da nutricionista 

Kathleen Sousa Oliveira, com o nome Avaliação do material didático do projeto "Criança 

saudável - educação dez", ano 20051. Esse estudo teve por objetivo analisar as cartilhas em 

quadrinhos como material didático para instruir sobre alimentação saudável, dirigido aos 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental. 

No texto, a autora aponta algumas falhas importantes na elaboração dos seus 

elementos visuais, da narrativa, da linguagem empregada e na conotação das histórias. Foi 

ainda identificadas pela autora: 

1. manifestações de componentes da discriminação racial; 

2. apresentação de erros conceituais e históricos relacionados a alimentação e 

nutrição; e 

3. em sua linguagem imagética, divergências que levam o leitor não alfabetizado 

à confusão, quanto ao seu significado.  

Na avaliação da autora, foram ainda levantadas duas recomendações que 

merecem destaque para os gestores do Projeto. A primeira refere-se ao desenvolvimento de 

personagens próprias para o Projeto e ao cuidado na elaboração do roteiro, de modo a 

respeitar a diversidade racial e refletir a multiculturalidade brasileira. A segunda, que o 

roteiro das HQ seja revisado por um supervisor científico da área da nutrição. Após a leitura 

silenciosa do texto, saímos para um lanche para depois compartilhar das impressões que eles 

tiveram do texto. 

Os professores destacaram as críticas feitas ao material e o modo como muitas 

das questões levantadas pela autora tinham passado desapercebidas por eles. Por exemplo, 

como as questões raciais tinham se naturalizado, ao ponto de não se levantar nenhum 

questionamento; ou, ainda, como alguns conceitos equivocados sobre nutrição e alimentação 

foram aceitos como corretos sem levantar suspeita. 

Para concluir as atividades do dia, houve uma apresentação de slides, que 

explicava o conteúdo das revistas em quadrinhos da Emília e a Turma do Sítio na cartilha da 

nutrição do Fome Zero, ano 2005, e as atividades propostas para serem trabalhadas com os 

alunos. Das dezessete lições que o caderno do professor possui, encontrei trinta e umas 

sugestões de atividades, dentre as quais posso destacar:  

 

                                                 
1 OLIVEIRA, K.S. Avaliação do material didático do projeto "Criança saudável educação dez", ano 2005. 
Interface – Comunic., Saúde, Educação. V.12, n. 25, p. 401-410, abr./jun. 2008. 
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1. Produção de Texto; 

2. Produção de Histórias em Quadrinhos; 

3. Produção de Peça Teatral; 

4. Produção de Livro de Receitas; 

5. Produção de Cardápios; 

6. Produção de Calendário Agrícola; 

7. Produção de Cartazes; e 

8. Produção de Álbum de recortes. 

 

No nosso último encontro, da primeira etapa, iniciou-se com uma música, que 

poderia ser compartilhada com as crianças, de composição de Toquinho, com o nome De 

Umbigo a Umbiguinho, que fala da importância que a gestante tem que ter ao se alimentar, 

pois o neném se alimenta do que a mão come. Um dos trechos da música, diz assim: 

 
Muito antes de nascer 
Na barriga da mamãe já comia pra viver 
Cheese salada, bala ou bacalhau. 
Vinha tudo pronto e mastigado 
No cordão umbilical. 

 

Após esse momento, compartilhei com os professores um vídeo da TV-Escola da 

série Hábitos Saudáveis, que mostra a importância de uma alimentação balanceada, do 

consumo de água, de uma noite bem dormida e da prática de esporte para uma vida saudável. 

O que é mais interessante nesse vídeo é o handboliche, uma atividade interdisciplinar, 

desenvolvida em uma escola municipal de Porto Alegre, onde se mistura handball com 

boliche, para revisar os saberes discutidos em sala de aula. 

O handboliche é jogado com uma bola leve de borracha, em um espaço dividido 

em dois campos, com um semicírculo diante de cada alvo (que os jogadores não podem 

entrar) onde os pinos feitos de garrafa de refrigerante descartável são organizados. As regras 

são semelhantes às do handball, só que, em vez de fazer gol, devem derrubar as garrafas, os 

pinos – semelhante ao boliche. Ganha quem derrubar mais garrafas e responder às perguntas 

(aí está a interdisciplinaridade) elaboradas pelos professores antes do jogo e que estão dentro 

das garrafas. Todos gostaram muito da ideia. 

Antes de sairmos para o lanche, ainda compartilhei com os professores alguns 

slides que explicavam o conteúdo das revistas da Emília e a Turma do Sítio na cartilha da 

nutrição do Fome Zero, ano 2006, e as atividades propostas para serem trabalhadas com os 
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alunos. Das nove lições que o caderno do professor possui, encontrei treze sugestões de 

atividades, dentre elas: 

 

1. Produção de Texto; 

2. Produção de Ilustrações; 

3. Produção de Peça Teatral; 

4. Produção de Livro de Receitas; e 

5. Produção de Cartazes; 

 

Após o lanche, compartilhei um pequeno texto com os professores intitulado Dez 

passos da alimentação saudável na escola, que dá recomendações às escolas para alcançarem 

uma alimentação saudável dos alunos. Essas recomendações foram publicadas pelo Governo 

Federal, em 2006, por meio de uma portaria que apresentava os seguintes pontos: 

 
1 – definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer 
escolhas saudáveis; 
2 – sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na escola 
para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis; 
3 – desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua co-
responsabilidade e a importância de sua participação no processo; 
4 – conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de produção e 
fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação, 
considerando a importância do uso da água potável para consumo; 
5 – restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gor¬dura, gordura 
saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e desenvolver opções de alimentos e 
refeições saudáveis na escola; 
6 – aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras; 
7 – estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de 
opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas 
escolhas; 
8 – divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando 
informações e vivências; 
9 – desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares 
saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das crianças, com 
ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e educação nutricional; 
10 – incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da 
escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no cotidiano 
das atividades escolares. (BRASIL – MEC – MS, 2006, p.1). 

 

Ao terminarmos a discussão sobre o texto, pedi que eles escrevessem sobre o 

significado da primeira fase do curso. Em síntese, todos acharam relevante a temática da 

educação alimentar e, por intermédio desse tema gerador, eles tornaram-se mais críticos e 

rigorosos quanto ao uso do material didático, desnaturalizando-o e desmistificando-o. Eis o 

que alguns desses professores escreveram:  
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As quatro etapas do curso foi muito bacana, pois tivemos a 
oportunidade de questionar assuntos que antes nossos olhos estavam 
vendados. O material trabalhado foi bastante explorado e com certeza 
iremos multiplicar posteriormente. (Professora EMÍLIA) 
 

Os quatro encontros deixaram uma contribuição significativa, no que 
diz respeito a Política de Segurança Alimentar para o Brasil Fome 
Zero e a Avaliação do material didático do projeto “Criança 
Saudável – educação dez”, ano 2005. (Professora ANASTÁCIA) 
 

O tema alimentação saudável se aprende na escola é um assunto 
bastante importante dentro e fora da escola, tanto para os alunos 
como também para os professores, pois engloba um assunto presente 
em nosso contexto diariamente. (Professor PEDRINHO) 
 

(...) para mim, ter vivenciado estes sábados de julho foi fundamental 
pois tive a oportunidade de desmistificar muitas coisas a muitas 
coisas a respeito da alimentação saudável, e a partir destes momentos 
teorizados pude abraçar este projeto onde vou poder aplicar com 
mais segurança aos meus alunos. (Professora NARIZINHO) 
 

Os encontros foram produtivos e esclarecedores, gostei em especial 
de perceber o quanto fazemos uma leitura superficial de tudo que nos 
é imposto e passamos isso para nossos alunos. Me percebi então mais 
crítica e passo a ter cuidado com o que vou passar para meu aluno e 
de que forma vou passar. (Professora BENTA) 
 

Foram encontros de aprendizagem e discussões sobre temas já 
conhecidos; mas que possibilitaram um novo olhar, uma nova forma 
de trabalho. (Professora CUCA) 
 

Apesar das incoerências encontradas no material apresentado, nos 
serviram de alerta para sermos mais rigorosos e críticos nos 
planejamentos em relação ao material de apoio que nos é 
apresentado. (Professora RABICÓ) 
 

O assunto alimentação foi uma ótima idéia a ser abordada. No meu 
ponto de vista, este é um tema que precisa estar em constante 
discussão e não tem lugar melhor do que a escola (...). (Professora 
SACI) 
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Figura 53: Desmistificando a cartilha 

Fonte: acervo próprio 

Concluímos assim a segunda etapa da 

pesquisa. Foram momentos muito proveitosos 

também para mim, pela troca de conhecimentos e 

por ter percebido que os professores 

reconfiguraram o seu olhar quanto ao material da 

Emília e a Turma do Sítio na Cartilha da nutrição 

do Fome Zero (figura 53). Foi possível perceber a 

desnaturalização do material, que passava de um 

material neutro, desinteressado, a ser visto como 

um artefato cultural marcado por ideologias, 

relações de poder etc.  

 

4.2. Alimentação Saudável se aprende na escola! - Etapa prática 

 

Durante os meses de agosto e setembro, os dez professores que participaram da 

primeira etapa do curso ensaiaram práticar com seus alunos as discussões feitas sobre 

educação alimentar, tento como material de apoio as HQ da Emília e a Turma do Sítio na 

Cartilha da Nutrição do Fome Zero. Vale esclarecer, no entanto, que este não foi o único 

material utilizado neste projeto, pois todos os recursos que os professores desejassem utilizar 

para ajudar no trabalho – músicas, outras revista, jornais, vídeos, cartazes – poderiam ser 

empregados, mas sem esquecer de socializar as revistas da Emília com os alunos.  

Foi solicitado aos professores que este conteúdo deveria ser trabalhado de modo 

interdisciplinar, ou seja, a aplicação dos conteúdos do projeto Alimentação Saudável se 

Aprende na Escola! nas aulas de Português, Matemática, Ciências, História etc, e 

transdisciplinar, ou seja, não somente nas disciplinas citadas, mas através delas, tentando 

superar a separação dos saberes. A proposta não era reservar um momento da aula para 

abordar os assuntos do projeto, mas trabalhá-los durante as aulas, tentando quebrar a rigidez 

do currículo formal. 

Durante esse período, atividades ricas, significativas e criativas aconteceram. 

Livros de receitas, eram trazidos pelos alunos; pesquisas de preços em aulas de Matemática; 

formulação de um alfabeto a partir de nomes de frutas, legumes, verduras e hortaliças durante 

as aulas de Português; atividades de colorir e recortes com os alunos da educação infantil; a 

criação de uma pirâmide alimentar nas aulas de Ciências; criação de adivinhações, paródias e 
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peças teatrais nos momentos de arte; além de transformarem a sala de aula em uma extensão 

da cozinha com a preparação de saladas coletivas. 

Das atividades realizadas, porém se destacou, por ter sido produto de uma 

elaboração coletiva, uma história em quadrinhos intitulada A festa das Frutas. Esta atividade 

foi desenvolvida por alunos do 2º ano, turma D, com a orientação de sua professora. Pela 

pertinência que esta produção possui para minha pesquisa e pelo volume da produção 

elaborada, que não poderia toda ser objeto de análise nesse momento, é que a destaquei, em 

detrimento das demais produções desenvolvidas pelos professores do curso.  

Como aconteceu essa elaboração coletiva? A professora relata como se deu: 

 

Durante o mês de agosto, nossa escola vivenciou o projeto 
alimentação saudável, na escola João Frederico Ferreira Gomes, na 
sala de 2º ano D, com a professora Narizinho2, que esteve a frente 
deste projeto desenvolvendo atividades com os alunos. 
Na primeira parte foi explicado ao aluno o projeto alimentação 
saudável, o que foi maravilhoso porque através das informações teve 
efeito pois pude perceber que as crianças trocavam seus lanches por 
frutas trazidos de casa, ao invés dos xilitos. 
No envolvimento de todos foi pesquisados e produzido muitos 
cartazes sobre as vitaminas e seus valores nutricionais. 
Em sala de aula foi produzido painéis, salada de frutas e uma 
historinha em quadrinho pelo alunos. 
O mais importante é que o aluno mudou a visão a respeito das 
verduras, pois durante todo o mês de agosto conversamos sobre a 
merenda escolar e principalmente a sopa oferecida na escola, daí a 
aceitação dos alunos em comer as verduras para ficarem fortes e 
saudáveis. 
Nas aulas diárias os alunos criaram desenhos e também um livrinho 
de receitas, o qual entregarei a orientadora do curso. Foi 
maravilhoso poder apreciar o potencial dos meus alunos empolgados 
para executar o projeto. 
O que percebi é que depois de ter dado ênfase a este projeto, as 
crianças ficaram felizes pois aprenderam o nome das frutas, o seu 
valor nutritivo e também houve o incentivo dos pais, pois os mesmos 
colaboraram com as receitas. 
Este projeto continua não só no mês de agosto mas também nos 
meses seguintes, afinal alimentação saudável é um compromisso de 
todos nós. 
A história produzida pelos alunos  do2º ano D foi: A festa das Frutas. 
Além desse material eles produziram um livrinho de receitas 
caseiras. Foi maravilhoso o aluno ter manuseado o material das 
revistinhas sobre alimentação saudável, pois o aluno leu 
prazerosamente. 

                                                 
2 Nome fictício. 
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Os alunos também fizeram atividades de recorte e colagens, 
montagens, o alfabeto das frutas e verduras e alguns conselhos úteis 
sobre alimentação e higiene. 
A culminância será com uma dramatização e a salada de frutas. 
(Relatório entregue ao final da etapa prática do curso “Alimentação 
Saudável se Aprende na Escola”). 

 

O trabalho desta professora foi ainda facilitado pelo fato de sua turma estar 

participando do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC (figura 54), cujo objetivo é 

de apoiar os municípios a elevarem a qualidade do ensino da leitura e escrita nas séries 

iniciais. A rotina didática semanal deste Programa está organizada em quatro momentos: 

 

• 1º tempo didático – alfabetização e letramento; 

• 2º tempo didático – Matemática, Ciências Sociais e Ciências Naturais; 

• 3º tempo didático – jogos matemáticos, experiências de Ciências, Artes; e 

• 4º tempo didático – tarefas de casa e atendimento individual. 

 

O primeiro tempo didático é denominado tempo de alfabetizar – o professor 

reserva uma hora e meia do período letivo para desenvolver atividades: leitura, oralidade, 

compreensão, produção, reflexão, sistematização e apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Esse momento é então dividido em três partes: 

 

• Tempo para gostar de ler; 

• Aquisição da leitura; e 

• Aquisição da escrita. 

 

Tempo para gostar de ler é um momento em que os alunos podem ler o que 

quiser, ler apenas por prazer e assim aprender a gostar da leitura. São quinze minutos, 

durante os quais as crianças têm à sua disposição revistas, livros, HQs, jornais ou qualquer 

outro texto que seja significativo para elas. Tempo de aquisição da leitura é um momento, de 

trinta minutos, em que são desenvolvidas atividades de leitura, compreensão de texto e 

desenvolvimento da oralidade. O tempo de prática de escrita – que está dividido em 

aquisição da escrita e escrevendo do seu jeito – tem como objetivo didático a sistematização 

da escrita através da produção de textos e o pensar sobre a escrita, mediante uma reflexão, no 
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contexto da qual o aluno possa confrontar e analisar suas hipóteses para poder avançar e 

aprender. O professor dispõe de quarenta e cinco minutos para desenvolver estas atividades.  

No período do curso, esta turma estava 

iniciando a unidade 5 do livro adotado pelo Programa 

intitulado Lendo você fica sabendo. Esta unidade tem 

como tema o sabor das frutas, onde o professor deve 

desenvolver atividades de letramento, Matemática, 

Ciências e Artes tendo como temática os alimentos – 

especificamente as frutas. A professora da turma 

agregou as cartilhas da Emília e a Turma do Sítio – 

principalmente as que possuem como tema Vitaminas e 

minerais (2005) e Proteínas e carboidratos (2005) –  

fazendo  uso  delas  no  tempo  para  gostar de ler  para 

desenvolver o gosto pela leitura, assim como nos momentos de aquisição da leitura e da 

escrita por intermédio de várias produções – cartazes, alfabeto das frutas e verduras, teatro, 

livro de receitas e uma HQ. 

A feitura da história em quadrinho, em específico, aconteceu em um desses 

momentos intitulado hora do conto – que pode ser encontrado no livro Lendo você fica 

sabendo, página 161 – possuindo como objetivos o desenvolvimento da linguagem e do 

vocabulário e estimular a escrita. 

Os alunos, organizados em roda, escutam uma história da professora, folheiam 

revistas, discutem o que está acontecendo com as figuras e o que eles acham que vai acontecer 

em seguida (figuras 55, 56 57 e 58). Ao final da conversa as crianças, juntamente com a 

professora, devem criar uma história coletiva com base em tudo o que foi visto, registrando-a 

em papel. O nome da história, o próprio livro sugeriu – A Festa das Frutas – o material que a 

professora utilizou para este momento foi a revistinha em quadrinho da Emília e a Turma do 

Sítio na Cartilha da Nutrição do Fome Zero, intitulada Vitaminas e Minerais (2005), e o 

gênero literário que foi escolhido para a produção coletiva foi a HQ. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Livro PAIC 
Fonte: Aprender Editora 
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 É importante esclarecer que reescrever um texto não é uma cópia. Quando reescreve 

um texto, a criança tem que fazer uma transposição das ideias e das informações do original, 

fazendo inevitavelmente escolhas daquilo que lhe convém considerar, modificar ou, ainda 

desconsiderar. Nisso é que consiste a autoria do seu texto. Teberosky e Colomer (2003) ainda 

argumentam:  

 
(...) os alunos devem ser convidados a “imitar” os textos já escritos, apoiando-se no 
modelo que lhes foi anteriormente revelado. Portanto, a reescrita é uma imitação de 
modelos que comporta um procedimento de adesão à forma em que a informação do 
texto está apresentada. Tal adesão traz consigo o respeito à organização e às 
estruturas textuais e genéricas do texto-modelo.  

 

A HQ A Festa das Frutas (ver em apêndice 6), desenvolvida coletivamente pelos 

alunos do 2º ano D e sua professora, conta a história de uma festa que a Dona Laranja vai 

promover na EMEIF João Frederico Ferreira Gomes. Ela, juntamente com Dona Banana e 

Acerola, saem para convidar todas as frutas para a festa: uma salada saborosa. Além das 

frutas, as verduras também foram convidadas, pois, juntamente com a salada, vai haver 

também sopa, alimento este distribuído às crianças da escola no momento da merenda 

escolar.  

 
Figura 55: Cartaz do projeto – Fonte: acervo próprio 

 
Figura 56: Decoração da sala – Fonte: acervo próprio 

 
Figura 57: Material de apoio – Fonte: acervo próprio 

 
Figura 58: Cartaz dos alunos – Fonte: acervo próprio 
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Nesta pequena história pode-se observar o esforço da professora em ensinar não 

apenas o valor nutritivo de alguns alimentos, mas também o de inserir no enredo frutas 

típicas do Nordeste e de conhecimento dos alunos – tais como acerola, banana, laranja, 

limão, abacaxi, sapoti, jambo, goiaba, caju etc. – fortalecendo a cultura alimentar da nossa 

região, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais das crianças. Foi um 

momento de síntese que superou o problema da falta de inserção da cultura alimentar local, 

que marca as matérias didáticas que discutem alimentação. 

A história, ao inserir as verduras – tão rejeitadas pelas crianças, de um modo 

geral – por intermédio da merenda escolar, de uma realidade vivenciada diariamente por eles, 

propicia ainda a conscientização quanto às práticas alimentares mais saudáveis, uma vez que 

os aluno conseguem, na reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, organização e ação, 

responder a questões apresentadas em seu contexto de vida. Supera o caráter prescritivo e 

higienista que marca as produções didáticas sobre o tema. 

Não são observadas na história expressões do tipo “faça isso”, ou “coma aquilo”; 

aqui, nada acontece no imperativo, mas sim pela aceitação do convite; mediante os diálogos, 

tentam mostrar por que é tão importante a presença de todos – não somente as frutas e 

verduras, mas alunos e professores também.  

Alguns erros de ortografia e conceituais – como chamar tomate de verdura, em 

vez de fruta – aparecem na história, mas sem comprometer o resultado final e o objetivo que 

ela se propõe, que é o de “aprender que é preciso saber equilibrar frutas e verduras para uma 

alimentação saudável” (A Festa das Frutas); o desenvolvimento da capacidade de articulação 

de saberes, de síntese. 

O fechamento da etapa prática 

desta professora e sua turma aconteceu com 

a preparação coletiva de uma salada de 

frutas (figura 59), narração de histórias, uma 

dramatização e muita música. Este evento 

foi denominado A Festa das Frutas, a 

concretização da HQ, agora vivenciada 

concretamente por eles em uma bela 

festividade marcante para todos. 

 

 

 
Figura 59: Salada de Frutas – Fonte: acervo próprio 
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Nesta ocasião, enquanto a 

professora cortava as frutas em classe – como 

uma extensão da cozinha – eu contava a história 

da Jabuticaba (livrinho infantil) e cantava 

muitas músicas com as crianças (músicas estas, 

tanto sugeridas pelo curso Alimentação 

Saudável se Aprende na Escola!, quanto pelo 

PAIC). Depois da contagem de histórias e das 

músicas, as crianças apresentaram uma pequena 

peça teatral, em que eles encarnavam alguma fruta, ou verdura, e falavam um pouco do seu 

valor nutritivo e uso terapêutico (figura 60). 

Antes de comerem a salada, as crianças em fila desceram até o refeitório, onde 

lavaram as mãos – colocando em prática as dicas de higiene escutadas em sala. Um fato me 

chamou  a  atenção  neste  momento: percebi  que, enquanto as crianças lavavam as mãos,  as 

merendeiras e auxiliares de serviço 

reclamavam do fato dos alunos utilizarem a 

pia (figura 61), pois estes acabavam molhando 

o chão, aumentando assim o serviço delas. 

Isso mostra que mudanças de práticas 

pedagógicas sempre enfrentam resistências e 

que o novo geralmente incomoda à medida 

que reorganiza a rotina escolar. 

Quando retornamos para sala foi aquela festa. Todos – os alunos, professores e eu 

– comemos da salada (figuras 62 e 63), concluindo assim mais uma etapa do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Preparando-se par a peça 

Fonte: acervo próprio 

 
Figura 61: Lavando as mãos – Fonte: acervo próprio 

 
Figura 62: Distribuição da salada 

Fonte: acervo próprio 

 
Figura 63: Degustando a salada 

Fonte: acervo próprio 
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4.3. Alimentação Saudável se aprende na escola! - Etapa de editoração 

 

Terminando o prazo da etapa prática, todos professores me entregaram seus 

portifólios e o seu relatório contando sua experiência de campo. Este material foi 

transformado, por mim, em uma versão digital do projeto. Analiso, contudo, nesse momento 

somente a “transformação” por que a história em quadrinhos A Festa das Frutas passou. 

De acordo com Carvalho (2006), existem alguns passos que devemos seguir ao 

confeccionar uma história em quadrinho. São eles: colocação dos diálogos, rascunho dos 

desenhos e balões, observação quadro a quadro, arte final e pintura (outros ainda chamam de 

“colorização”). 

Na fase de colocação dos diálogos, escrevemos o texto para se ter uma idéia do 

espaço que vai ser usado, evitando que ele não se encaixe nos balões. Uma ordem ainda deve 

ser respeitada a fim de garantir a compreensão do enredo, “o balão de quem fala primeiro 

deve estar sempre acima e/ou a esquerda.” (p.105). Depois, inicia-se a fase do rascunho dos 

desenhos, balões e divisão dos quadros. 

Na terceira fase, observação quadro a quadro, é a hora de “testar bocas e balões e 

corrigi-los.” (p.107). Este é o momento de perceber se existe algum erro de continuidade, 

quadros muito carregados, enquanto outros estão bem vazios, para correção. Após essa fase, 

inicia-se o processo de finalização, ou arte-final, onde se acrescentam os detalhes, eliminam-

se supérfluos e passamos os desenhos para caneta e concluir com a “colorização” ou pintura 

da história. Esta pintura pode ser feita a mão ou no computador. Se a história tiver sua 

colorização feita a mão, recomenda-se que o letramento dos balões seja feito por uma pessoa 

que tenha letra bonita; caso seja usado o computador para colorir os desenhos, recomenda-se 

que se digite o texto nos balões. 

A HQ A Festa das Frutas, em seu original, estaria em um estédio muito próximo 

ao da arte final. Alguns erros de continuidade deveriam ser corrigidos, espaços dos requadros 

redefinidos – para melhor aproveitamento do espaço da página – praticamente nada para 

incrementar ou retirar. Precisava ainda ser definido como seria o desenho final das 

personagens - onde estas deixariam de ser apenas um rascunho – e uma “colorização”. Com 

as três primeiras etapas feitas pelos alunos do 2º ano D e sua professora, caberia a mim 

concluir as duas etapas finais sem comprometer o enredo, ou seja, o roteiro elaborado na 

coletividade. 

Resolvi ainda não redesenhar as personagens, pois correria o risco de 

descaracterizar o que eles imaginaram no momento da produção. Como eles criaram com base 
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em fotos das frutas e verduras, como elas concretamente se apresentam, coloquei como 

personagens imagens que as representam em sua forma real. Como, no rascunho original as 

personagens tinham expressões, coloquei também nas imagens bocas, olhos e nariz para tentar 

reproduzir as expressões do desenho original. 

Confesso, entretanto, que não resisti, na hora de fazer as personagens, de colocar 

uma pitada de que chamaria de “toque pessoal”. O exemplo maior disso é o Seu Limão que 

aparece na versão final com um bigodão e uma cara de “azedo”. Já no rascunho original, ele 

não aparece com bigode e possui uma fisionomia de certa forma sorridente, apesar do seu 

mau humor. Além da aparência, o balão do Seu Limão é estressado, para enfatizar seu humor. 

Vejamos alguns trechos, comparando o original e o resultado final (ver em 

apêndice 7). O primeiro exemplo, logo abaixo, mostra apenas uma reconfiguração dos 

quadros com a finalidade de aproveitar o melhor o espaço da página. Com esta 

reconfiguração, consegui transformar três páginas em uma, respeitando sempre o roteiro e a 

sequência pré-estabelecida. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102

Em outro momento, tive que acrescentar algumas frases com a finalidade de 

contornar alguns erros de continuidade. Utilizei-me para isso de um quadro onde o narrador 

da história esclarece os fatos, ou como é conhecido, recordatório. Em alguns casos, ainda, foi 

preciso despoluir a página para uma melhor leitura. Vejamos no exemplo abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi uma etapa muito prazerosa. A editoração da história em quadrinho durou 

cerca de três dias, quando tentei apresentar o melhor resultado gráfico, respeitando ao 

máximo o roteiro e a sequência da narrativa. Ao concluir, fizemos a impressão no formato de 

revista em quadrinho para futura reprodução para alunos, professores, gestores e demais 

interessados. 
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4.4. A cartilha “A Festa das Frutas”: última análise 

 

A elaboração da cartilha A Festa das Frutas teve grande significado para o grupo 

(professora e alunos do 2º ano D), uma vez que essa produção percebe e valoriza a cultura 

local, que passou a integrar a atividade curricular; além de conseguir mediar o processo de 

construção e desconstrução de naturalização do saber escolar aproximando-o do saber 

popular, valorizando este último. 

Mediante a produção desse material, um assunto constituido e naturalizado, como 

o do acesso a alimentação/nutrição, pode ser posto em xeque, desnaturalizado e reconstituido 

por intermédio de uma análise acadêmica, emergindo desse processo o desenvolvimento da 

capacidade crítica do professor e dos alunos; o desenvolvimento, ou educação do olhar; e a 

compreensão sobre o saber escolar/acadêmico que traz seus equívocos, por ser um artefato 

sociocultural distante da realidade vivida da escola e dos  seus sujeitos, como é o caso das 

cartilhas desenvolvidas pelo MDS. 

Além disso, a cartilha A Festa das Frutas desenvolve a percepção do valor do 

conhecimento popular, da cultura local e da autoestima do professor e aluno por meio da 

compreensão e exercício de suas capacidades criativas. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As histórias em quadrinhos, neste trabalho, são concebidas como ferramenta 

didático-pedagógica eficaz, na era da imagem em que se vive, dotadas de um currículo 

cultural que permite a reflexão sobre valores, atitudes e riqueza histórico-cultural, 

promovendo a valorização da cultura nacional e local.  

Esta pesquisa buscou analisar as HQ da Emília e a Turma do Sítio na Cartilha do 

Programa Fome Zero, do projeto "Criança saudável - educação dez" como material didático, a 

fim de sensibilizar os alunos das séries iniciais do ensino fundamental à temática da educação 

alimentar e nutricional.  

A investigação mostrou que essas HQ têm um conteúdo muito limitado, 

caracterizando-se pelo caráter prescritivo, que imputa aos seus leitores os preceitos do ‘bem 

viver’, não os esclarecendo do direito universal à alimentação de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais (política de segurança 

alimentar). Desta forma, não colaboram para a conquista da autonomia de seus leitores, além 

de omitirem informações preciosas, de ordem política, social, econômica e cultural – tais 

como saneamento, educação, saúde, trabalho, lazer etc – que influenciam, diretamente, as 

questões alimentares. 

Apesar da diversidade cultural do Brasil, inclusive em se tratando de hábitos e 

práticas alimentares, o material tem seu conteúdo homogeneizado e caricato, não respeitando 

as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos sociais das diversas regiões do 

País. Ademais, apresenta erros conceituais graves, o que levanta o questionamento se de fato 

houve uma pesquisa aprofundada sobre os assuntos abordados. 

Reconheço, no entanto, que as HQ da Emília e a Turma do Sítio na cartilha do 

Fome Zero podem ser importantes instrumentos de estímulo de sensibilização de alunos e 

professores em relação ao tema alimentação e nutrição. Nesse sentido, devem ser 

considerados como produto não acabado, um construto sociocultural, um elemento de 

currículo cultural. Devem ser levadas em conta suas limitações e, ao ser utilizados, tem de se 

questionar acerca de suas peculiaridades e sua adequação à cultura alimentar local. Essa 

constatação emergiu das produções realizadas pelos professores da rede municipal da EMEIF 

João Frederico Ferreira Gomes, por intermédio do curso de extensão Educação Saudável se 

aprende na Escola!, que teve como objetivo desenvolver um trabalho sobre a temática da 

educação alimentar e nutricional mediante aplicação das revistinha retrocitadas. 
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Considerando essas limitações, desenvolvi, como parte da pesquisa, uma atividade 

de análise das cartilhas da Emília ena contraposição à realidade alimentar dos alunos da 

escola. Como produto, foi elaborada a cartilha A Festa das Frutas, de forma coletiva com os 

alunos do 2º ano do ensino fundamental e seu professor. Nesse material, fruto da 

sensibilização feita com apoio nas revistas da Emília, ao contrário dessa, emergiu a 

valorização da cultura local e do saber popular. Essa atividade, que resultou na história A 

Festa das Frutas favoreceu a criatividade e o desenvolvimento da capacidade crítica do 

professor e dos alunos; o desenvolvimento, ou educação do olhar; a valorização do saber do 

outro e a compreensão de que o saber escolar/acadêmico tem seus equívocos, por ser um 

artefato sociocultural distante da realidade vivida da escola e dos seus sujeitos.   

Por fim, sucitei algumas recomendações para os gestores do projeto: o cuidado na 

elaboração do roteiro, de modo a respeitar a diversidade cultural e refletir a multiculturalidade 

brasileira, e que haja revisão por um especialista da área da nutrição, com a devida 

competência e sensibilidade para considerar questões de ordem social, histórica e cultural. E 

recomendamos aos usuários, notadamente aos professores, o cuidado e uma aproximação 

reflexiva sobre esse material, considerando-o como um produto cultural, marcado pelas 

relações de poder, ideologias etc; que o considerem um recurso didático limitado, jamais os 

tenham como “uma cartilha”. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 – Lei 11.346 (LOSAN) 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006. 

  
Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o 
direito humano à alimentação adequada e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, 
com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, 
programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. 

Art. 2o  A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

§ 1o  A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, 
culturais, econômicas, regionais e sociais. 

§ 2o  É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, 
fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os 
mecanismos para sua exigibilidade. 

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. 

Art. 4o  A segurança alimentar e nutricional abrange: 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, 
incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se 
a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda; 

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população,  incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 



IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem 
como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que 
respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; 

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características 
culturais do País. 

Art. 5o  A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre 
a produção e o consumo de alimentos. 

Art. 6o  O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países 
estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada no 
plano internacional. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA  

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Art. 7o  A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, 
com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em 
integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável. 

§ 1o  A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e diretrizes 
do Sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal. 

§ 2o  Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o § 1o deste artigo poderão 
estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado. 

§ 3o  Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o SISAN o farão em caráter 
interdependente, assegurada a autonomia dos seus processos decisórios. 

§ 4o  O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil 
integrantes do SISAN. 

Art. 8o  O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I – universalidade e eqüidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de 
discriminação; 

II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas; 

III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle 
das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e 

IV – transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios 
para sua concessão. 



Art. 9o  O SISAN tem como base as seguintes diretrizes: 

I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não-
governamentais; 

II – descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de 
governo; 

III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das 
políticas para a área nas diferentes esferas de governo; 

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, 
com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população; 

V – articulação entre orçamento e gestão; e 

VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos. 

Art. 10.  O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança 
alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem 
como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e 
nutricional do País. 

Art. 11.  Integram o SISAN: 

I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela 
indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança 
Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN; 

II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável 
pelas seguintes atribuições: 

a) convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não 
superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização e 
funcionamento, por meio de regulamento próprio; 

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua consecução; 

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do 
Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; 

d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN; 

e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de 
segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a finalidade 
de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN; 

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações 
públicas de segurança alimentar e nutricional; 

III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros de 
Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança 
alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras: 



a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação; 

b) coordenar a execução da Política e do Plano; 

c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal; 

IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; e 

V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e 
que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. 

§ 1o  A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de 
conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocadas e organizadas pelos 
órgãos e entidades congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais serão 
escolhidos os delegados à Conferência Nacional. 

§ 2o  O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios: 

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e 
Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e 
nutricional; 

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de 
indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e 

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de 
organismos internacionais e do Ministério Público Federal. 

§ 3o  O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, 
indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da 
República. 

§ 4o  A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de 
relevante interesse público e não remunerada. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 12.  Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus respectivos 
mandatos. 

Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir a 
realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a composição dos 
delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme o disposto no § 2o do art. 11 
desta Lei. 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15  de setembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Patrus Ananias 



ANEXO 2 – Texto Complementar da revista ‘O que é educação alimentar’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 – Letra da música ‘Bola de meia, bola de gude’ 

Bola de Meia, Bola de Gude – Composição: Milton Nascimento 

Há um menino 
Há um moleque 
Morando sempre no meu coração 
Toda vez que o adulto balança 
Ele vem pra me dar a mão 
 
Há um passado no meu presente 
Um sol bem quente lá no meu quintal 
Toda vez que a bruxa me assombra 
O menino me dá a mão 
 
E me fala de coisas bonitas 
Que eu acredito 
Que não deixarão de existir 
Amizade, palavra, respeito 
Caráter, bondade alegria e amor 
Pois não posso 
Não devo 
Não quero 
Viver como toda essa gente 
Insiste em viver 
E não posso aceitar sossegado 
Qualquer sacanagem ser coisa normal 
 
Bola de meia, bola de gude 
O solidário não quer solidão 
Toda vez que a tristeza me alcança 
O menino me dá a mão 
Há um menino 
Há um moleque 
Morando sempre no meu coração 
Toda vez que o adulto fraqueja 
Ele vem pra me dar a mão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 – Letra da música ‘Estudo errado’ 

Estudo Errado – Composição:  Gabriel, O Pensador 
Estudo Errado - Gabriel O Pensador 
Eu tô aqui Pra quê? 
Será que é pra aprender? 
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 
A professora já tá de marcação porque sempre me pega 
Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas 
E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo 
E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo 
Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude 
Mas meus pais só querem que eu "vá pra aula!" e "estude!" 
Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi 
Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde 
Ou quem sabe aumentar minha mesada 
Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?) 
Não. De mulher pelada 
A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada 
E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!) 
A rua é perigosa então eu vejo televisão 
(Tá lá mais um corpo estendido no chão) 
Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é inflação 
- Ué não te ensinaram? 
- Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil 
Em vão, pouco interessantes, eu fico pu.. 
Tô cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio 
(Vai pro colégio!!) 
Então eu fui relendo tudo até a prova começar 
Voltei louco pra contar: 
Manhê! Tirei um dez na prova 
Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 
Decorei toda lição 
Não errei nenhuma questão 
Não aprendi nada de bom 
Mas tirei dez (boa filhão!) 
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 
Decoreba: esse é o método de ensino 
Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino 
Não aprendo as causas e conseqüências só decoro os fatos 
Desse jeito até história fica chato 
Mas os velhos me disseram que o "porque" é o segredo 
Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo 
Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente 



Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente 
E sei que o estudo é uma coisa boa 
O problema é que sem motivação a gente enjoa 
O sistema bota um monte de abobrinha no programa 
Mas pra aprender a ser um ingonorante (...) 
Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu dormir) 
Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre 
Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste 
- O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 
Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 
Ou que a minhoca é hermafrodita 
Ou sobre a tênia solitária. 
Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 
Vamos fugir dessa jaula! 
"Hoje eu tô feliz" (matou o presidente?) 
Não. A aula 
Matei a aula porque num dava 
Eu não agüentava mais 
E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais 
Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam 
(Esse num é o valor que um aluno merecia!) 
Íííh... Sujô (Hein?) 
O inspetor! 
(Acabou a farra, já pra sala do coordenador!) 
Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar 
E me disseram que a escola era meu segundo lar 
E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 
Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre! 
Então eu vou passar de ano 
Não tenho outra saída 
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 
Discutindo e ensinando os problemas atuais 
E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 
Com matérias das quais eles não lembram mais nada 
E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada 

Refrão 

Encarem as crianças com mais seriedade 
Pois na escola é onde formamos nossa personalidade 
Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração, e a indiferença são 
sócios 
Quem devia lucrar só é prejudicado 
Assim vocês vão criar uma geração de revoltados 
Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio 
Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio... 
 
Juquinha você tá falando demais assim eu vou ter que lhe deixar sem recreio! 
Mas é só a verdade professora! 
Eu sei, mas colabora se não eu perco o meu emprego. 



ANEXO 5 – Letra da música ‘Guerreiro menino’ 

Guerreiro Menino – Composição: Gonzaguinha 
Um homem também chora 
Menina morena 
Também deseja colo 
Palavras amenas 
Precisa de carinho 
Precisa de ternura 
Precisa de um abraço 
Da própria candura 
Guerreiros são pessoas 
São fortes, são frágeis 
Guerreiros são meninos 
No fundo do peito 
Precisam de um descanso 
Precisam de um remanso 
Precisam de um sonho 
Que os tornem perfeitos 
É triste ver este homem 
Guerreiro menino 
Com a barra de seu tempo 
Por sobre seus ombros 
Eu vejo que ele berra 
Eu vejo que ele sangra 
A dor que traz no peito 
Pois ama e ama 
Um homem se humilha 
Se castram seu sonho 
Seu sonho é sua vida 
E a vida é trabalho 
E sem o seu trabalho 
Um homem não tem honra 
E sem a sua honra 
Se morre, se mata 
Não dá pra ser feliz 
Não dá pra ser feliz  

 
 
 
 
 



APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO N.º 1   Turma:_________  Aluno no. ____________  

1. Qual sua idade? ____________________________________________ 

2. Em que lugar você nasceu? 

__________________________________________________________  

3. Quais são as pessoas que moram em sua casa?  

_________________________________________________________
_______________________________________________ 

4. Quais as pessoas de sua casa que trabalham?  

_________________________________________________________
_______________________________________________ 

5. Onde são comprados os alimentos consumidos em sua casa?  

_________________________________________________________
_______________________________________________ 

6. Em casa, quantas vezes se alimenta por dia?  

_________________________________________________________
_______________________________________________ 

7. Que comidas você gostaria que existissem mais na sua casa?  

_________________________________________________________
_______________________________________________ 

8. Em sua casa:  

          (  ) Sempre tem comida. 

( ) Às vezes não tem comida. Quando é que não tem?      
_________________________________________________________
_______________________________________________ 

(  ) Sempre falta comida 
porque_________________________________________ 

      

Data: _______/______/2008 



APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO N.º 2     Turma:_________  Aluno no. ___________    

1. Você consumiu a merenda escolar hoje?  

(  ) Sim. O que achou dela? 
__________________________________________ 

(  ) Eu não consumi a merenda porque 
__________________________________________  

2. Hoje, você merendou alguma coisa diferente da merenda escolar?  

                  (  ) Não.  

(  ) Sim eu comi também 
__________________________________________  

3. Ontem, você jantou?  

(  ) Sim, eu jantei __________________________________________ 

(  ) Não, porque ___________________________________________  

4. Hoje pela manhã, você se alimentou?  

(  ) Sim, eu comi ___________________________________________ 

(  ) Não comi nada porque 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

5. Você almoçou hoje?  

(  ) Sim, eu comi ___________________________________________ 

(  ) Não almocei porque 
___________________________________________  

 

Data: _______/______/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO N.º 3         Turma:_________  Aluno no. __________ 
    

1. O que você gosta de fazer quando não está na 
escola?__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 
 

2. Você gosta de ler?  

(   ) Não, 
porque____________________________________________________________ 

(   ) Sim,  

porque____________________________________________________________ 

3. O que você gosta de ler?  

_________________________________________________________
______________________________________________________ 

    

4. Você gosta de desenhar?  

(    ) Não 

(    ) Sim.  

O que?________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 

       5. Você já leu revistinhas em quadrinhos (gibi)? 

(   ) Sim 

(   ) Não,  

porque_______________________________________________ 

_____________________________________________________  
 

6. Quais as revistinha em quadrinhos você já leu ou conhece?                             
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

 

      7. Em sua casa:  

                       (    ) Sempre tem revista em quadrinhos. 

(   ) Às vezes eu ganho uma revista em quadrinhos.  

De quem?_______________________________________ 

(    ) Nunca tem revista em quadrinhos na minha casa        

 

Data: _______/______/2008 



APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO N.º 4   Turma:_________   Aluno no. ___________  
    

3. Você costuma ver histórias em quadrinhos? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Aonde? 

(    ) Jornais 

(    ) Livros da escola 

(    ) Revistinhas em quadrinhos (Batman, Turma da Mônica, Mickey, 
etc) 

(    ) Internet 

(    ) Revistas (Caras, Quem, Ti-ti-ti, Contigo, etc) 

(    ) Outros: 
_________________________________________________ 

 

4. Sua professora usa história em quadrinhos na hora da aula?  

(   ) Não   

(   ) Sim. Quais? 
__________________________________________________________ 

     

3. Você sabe ler uma história em quadrinhos?  

(   ) Não   

(   ) Sim  

    

5. Se você desenhasse uma história em quadrinhos, sobre o quê você iria desenhar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  

7. Desenhe abaixo um personagem seu que você gostaria que aparecesse em uma história 
em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

        

Data: _______/______/2008 



APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO N.º 5   Turma:_________   Aluno no. ____________               
  

       

5. Você conhece os livros e os personagens de Monteiro Lobato?  

(  ) Sim. Quais? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(  ) Eu nunca ouvi falar 

 
      2. Você conhece a Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo?  

                   (  ) Não.  

(  ) Sim. Qual o personagem que você mais gosta? 
_________________________________________________________  

       

3. Da onde você conhece a Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo?  

(  ) da televisão 

(  ) de livros 

(  ) de revistinhas 

(  ) de brinquedos ou jogos 

(  ) de alimentos (comida) 

(  ) outros: 
_________________________________________________________ 

    

4. Você possui em casa algum produto da Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo?  

(  ) Não  

(  ) Sim. Quais? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

    

      5. Você gostaria de possuir algum produto da Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo? 

(  ) Não  

(  ) Sim. Quais? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

    

Data: _______/______/2008 

 
 



APÊNDICE 6 – A Festa das Frutas (original) 
 
 

 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 



 
 



 



 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 
 
 



APÊNDICE 7 – A Festa das Frutas (produto final) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


