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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta e analisa o Projeto Padaria Artesanal, iniciado em 2001, que pertence 

ao Programa do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo, vinculado 

à Casa Civil. Trata-se de um programa do primeiro setor que exercita a educação solidária, 

criando projetos e outras modalidades de ações que utilizam a Gastronomia, especialmente a 

panificação, como uma das estratégias de inclusão social dos sujeitos menos favorecidos. Foram 

tomados como sujeitos da pesquisa 10 indivíduos que se inscreveram na oficina Padaria 

Artesanal de Barueri, realizada no dia 13 de maio de 2014. Esta dissertação baseou-se na 

pesquisa-ação qualitativa participante exploratória, registrando como se processou o 

entendimento entre os participantes, professores agentes multiplicadores e atuantes da Padaria 

Artesanal. O programa, conta com oficinas teórico-práticas, cujos trabalhos capacitam o 

assistido, gerando renda, garantido sustento e melhoria na qualidade de vida, além de educá-los 

ao mundo do trabalho, tornando-os cidadãos. Trata-se de um tema relevante em termos 

interdisciplinares e que permite um amplo diálogo entre as diferentes áreas do saber, resgatando 

toda a dignidade do educador ao transformar, pela educação e assistência, a vida do assistido, 

demonstrando as relações que este estabelece com a inclusão social e com as políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Inclusão Social. Educação. Gastronomia Solidária. Responsabilidade Social. 

Cidadania. Políticas Públicas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents and analyses the Bakery Craft Project, initiated in 2001, which 

belongs to the Social Solidarity Fund of the State of São Paulo, linked to the Civil House 

Program. It is a program of the first sector which exercises joint education projects and create 

other kinds of actions that use Gastronomy, especially bakery, as a social inclusion strategy for 

disadvantaged individuals. Ten people who signed up at Artisan Bakery Barueri workshop, held 

on 13th May 2014, were taken as research objects during the process. This dissertation was 

based on qualitative exploratory action research participant, recording how the understanding 

among participants, teachers and influencers Artisan Bakery was. This program includes 

theoretical and practical workshops that empower the participant, generating income, 

sustaining, improving the quality of life, educating them to the world of work and making them 

citizens. This is a topic that has relevance across disciplines and allows a wider dialogue 

between different areas of knowledge, rescuing all the teacher's dignity to transform through 

education and care, people in need, demonstrating the relationships that it establishes with 

social inclusion and public policy. 

  

Keywords: Social Inclusion. Education. Solidary Gastronomy. Social Responsibility. 

Citizenship. Public Policies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Uma postura interdisciplinar, nada mais é do que uma 

atitude de busca, de inclusão, de acordo e de sintonia 

diante do conhecimento”. 

Ivani Fazenda 

 

O tema escolhido para esta dissertação versa sobre Gastronomia e Inclusão Social, 

tomando como estudo de caso o Projeto Padaria Artesanal. A escolha deste tema foi inspirada 

pela vivência profissional desta autora no projeto Padaria Artesanal que utiliza a gastronomia 

solidária como uma estratégia de inclusão social dos menos favorecidos. Leva-se em conta a 

aprendizagem de direitos e deveres, através de conteúdos que o capacitam e que estão 

vinculados à emancipação humana, gerando a tão importante renda que possa garantir a estes 

sujeitos seu sustento e melhoria de qualidade de vida, capacitando-os para o mundo do trabalho.  

Trata-se de um tema interdisciplinar que abrange em especial educação, arte e cultura. 

Dessa forma, visa garantir a construção de um conhecimento integrador, não fragmentado, 

rompendo com os limites das disciplinas.  

Observa-se que o projeto exemplifica uma nova postura diante do simples fato de ensinar 

o preparo do pão, uma mudança de atitude. Visa contextualizar esses novos conhecimentos à 

vivência de cada um dos participantes a fim de integrá-los e torná-los cidadãos. Parafraseando 

Fazenda (1992), “uma postura interdisciplinar, nada mais é do que uma atitude de busca, de 

inclusão, de acordo e de sintonia diante do conhecimento”. 

A interdisciplinaridade permite que o diálogo se amplie entre diferentes áreas do saber. 

Além disso, os alunos e professores desenvolvem nos sujeitos o hábito de trabalhar em grupo 

incorporando as experiências das teorias da aprendizagem cooperativa e colaborativa 

otimizando a interação com os colegas. Os professores agentes multiplicadores1 se veem mais 

comprometidos em ampliar suas experiências em outras áreas por conta do maior interesse dos 

próprios alunos.  

A metodologia do trabalho interdisciplinar supõe integração de conteúdos, passando de 

uma percepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento, superando a 

dicotomia entre ensino, pesquisa e extensão.  

Além disso, o processo de ensino-aprendizagem é aperfeiçoado sob o ponto de vista da 

educação continuada, de que se aprende ao longo da vida. Articular saber, informação, 

                                                 
1 Profissional qualificado, que apesar de assim ser chamado pelos alunos nem sempre tem o título de professor. 
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experiência, meio ambiente, escola, comunidade, entre outros, tornou-se, atualmente, o objetivo 

da interdisciplinaridade, que se manifesta por um fazer coletivo e solidário. 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador com as 

disciplinas de um currículo, para que os alunos aprendam a olhar um mesmo objeto em 

diferentes perspectivas. 

A importância da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma experiência 

pedagógica participativa e decisiva na formação do sujeito social. O seu objetivo tornou-se a 

experimentação da vivência de uma realidade global, que se insere nas experiências cotidianas 

do aluno e do professor. 

Fazenda (1992, p. 49) conceitua: “O valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade 

podem ser verificados tanto na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de 

superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente”. 

Pombo (2004) afirma que o alargamento do conceito de ciência é tão profundo, que 

muitas vezes é difícil se estabelecer a fronteira entre a ciência e a política; a ciência e a 

economia; a ciência e a vida das comunidades humanas; a ciência e a arte; assim por diante. 

Por isso, quanto mais interdisciplinar forem os trabalhos docentes, maiores serão as relações 

conceituais estabelecidas entre as diferentes ciências, mais problematizadoras estimulantes 

serão os métodos de ensino e maiores serão as possibilidades de apreensão do mundo pelos 

sujeitos que aprendem. 

Este projeto, portanto, integra-se perfeitamente ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, tendo em 

comum o caráter interdisciplinar que esse programa contempla e enfatiza. 

Para obter um melhor embasamento teórico, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre 

o tema em questão. Foram identificados vários trabalhos acadêmicos, principalmente em 

universidades, cujo tema se assemelhava, ou se aproximava da temática proposta, identificando 

que o questionamento e interesse desse tipo de pesquisa aparecem nas mais diversas formas e 

abordagens, sinalizando a importância do mesmo para os avanços teóricos, como por exemplo: 

o trabalho de Rosana Toledo “De cozinheiro à gastrônomo: um olhar para a formação do 

professor de gastronomia”, publicado em 2010, o de Deivis dos Santos “Formação de 

professores para organizações não governamentais – ONGs”, apresentado em 2009, e Myrian 

Beltrão com “Trabalho informal e desemprego: desigualdades sociais nas condições de saúde, 

trabalho e vida”, também de 2010. 
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Como tudo começou... 

A partir de um retrospecto das experiências cotidianas que vivenciei em Gastronomia, 

lembro-me da história de infância quando gostava, preferencialmente, de brincadeiras nas quais 

sempre externava dose de grande sensibilidade, criatividade e certa veia artística. Diante disso, 

quando completei dez anos de idade, comecei a aprender piano com uma professora muito 

dedicada à alfabetização musical dos alunos.  

Logo perceberam que eu apresentava um ouvido absoluto e o meu desenvolvimento nessa 

área artística caminhou em curto espaço de tempo, onde já fazia parte de audições que 

aconteciam nas tardes do último sábado de cada mês num Conservatório Musical. 

As audições das peças musicais sempre se iniciavam com a professora e, em seguida, os 

alunos tocavam sozinhos ou a quatro mãos, para deleite dos convidados. 

A capacidade de tocar um instrumento e ler música foi infinitamente útil para a minha 

vida, pois favoreceu o desenvolvimento da minha sensibilidade. 

No primeiro ano em que estudei, a professora orientou meus pais para que eu fizesse um 

vestibular na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde na 

época morava e que fui aprovada com distinção.  

A minha aptidão artística havia se confirmado. Após nove anos, completei o curso de 

piano, recebendo no final uma bolsa para estudar dois anos em Paris, ocasião em que minha 

família não consentiu. Em paralelo ao estudo de piano, no final do nível médio, pensava em 

fazer História ou Geografia, mas acabei me graduando e licenciando em Letras, já que havia 

iniciado a minha vida profissional como secretária executiva, assistindo a vários executivos do 

setor público e privado. Essa atividade se estendeu por 20 anos.   

Nesse ínterim me casei e, a partir daí, comecei a conviver com o campo da gastronomia, 

no qual a família de meu marido trabalhava. O meu trabalho continuava normalmente durante 

o dia, mas durante o período noturno acompanhava-o nas lojas gourmet2 e restaurantes de sua 

propriedade. Considero-o até hoje um autodidata, que sempre se dedicou à área da alimentação, 

ora viajando a diversos países e importando alimentos exclusivos para o seu negócio, ora 

assumindo o posto de restauranteur3. 

Nesse ir e vir mais frequente, por vezes, o acompanhava, tendo contato com novas 

paisagens, culturas e sabores que me despertaram interesse por essa área; dessa forma, 

gradativamente, a gastronomia foi ocupando um espaço cada vez maior em minha vida, 

                                                 
2 Vocábulo de origem francesa que traduz existência de alimentos requintados. 
3 Nomenclatura habitual em gastronomia que significa dono de restaurante refinado. 
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especialmente por estimular os sentidos por meio da experimentação da cozinha, em especial 

quando tinha a oportunidade de conhecer a diversidade cultural do Brasil e do mundo.  

Conhecer e preparar pratos com diversos ingredientes, comprar novos produtos e levá-los 

para casa passou a ser um presente a minha vida de dupla jornada. Cultivei, em torno das 

imagens e dos diferentes sabores, a valorização dos meus familiares e amigos, ressaltando 

sempre a abertura ao novo e aprendendo com práticas conhecidas nas viagens, comparando-as 

e aperfeiçoando-as com as habituais e corriqueiras que já cultivava.  

Diante de todas essas experiências e do anseio por essa nova área, fui fazer a graduação 

em Gastronomia, para unir e aprofundar o conhecimento anterior com a prática até então 

vivenciada. Na sequência, especializei-me em Vigilância Sanitária de Alimentos, porque 

sempre valorizava a segurança e o rigor em preparar alimentos de qualidade.  

Quando terminei a graduação em Gastronomia, em 2005 na Universidade Anhembi 

Morumbi, senti-me devidamente capacitada para iniciar uma nova carreira – a de professora, 

transmitindo o conteúdo aprendido, partilhando as experiências de sabores e saberes, obtidas 

nas diferentes culturas, com os alunos do curso de Gastronomia, bem como com os grupos das 

classes desfavorecidas das ONGs, que utilizam a arte da gastronomia como um meio de 

inclusão social. 

Após alguns processos seletivos, em 2006, iniciei a atividade docente na condição de 

professora em duas instituições de ensino superior. Em 2007, fui convidada para ser professora 

voluntária na ONG Gastronomia Solidária, ministrando oficinas de técnicas de cozinha para 

pessoas carentes, desempregadas e até moradores de rua, na Igreja de São Domingos, em 

Perdizes, onde fiquei por quatro anos. Ao observar que os moradores de rua iam à Igreja toda 

semana em busca de alimento, percebi que, através da gastronomia, poderia fazê-los voltar em 

outro dia e oferecer atividades que os tirassem das ruas. A comida seria a união das duas partes. 

O objetivo do projeto Gastronomia Solidária é despertar nas pessoas habilidades pré-

existentes e que podem ser utilizadas como trabalho. Fazer com que essas pessoas tenham o 

desejo de aprender e se capacitar. Após 6 meses, essas pessoas tornam-se aptas por meio de 

treinamento profissionalizante e são direcionadas ao mercado de trabalho, na função de 

ajudante de cozinha em restaurantes credenciados na referida ONG. Deste projeto, foi publicado 

o livro “Gastronomia Solidária: fazendo receitas de sonhos que encantam”, editado pela 

Melhoramentos, o qual foi premiado como o melhor livro brasileiro no segmento 

responsabilidade social/gastronomia, bem como recebeu, em março de 2011, o prêmio 

Gourmand World Cook Books Awards, em Paris. 
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Em 2013, soube do projeto Padaria Artesanal, parte do Programa do Fundo Social de 

Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo e acompanhei, como aluna, os trabalhos no 

Palácio do Governo e, posteriormente, os vivenciei no Projeto de Ação Social de Barueri. 

Quando iniciei o programa de pós-graduação, tinha como objetivo aprofundar meus 

conhecimentos teóricos sobre o tema Educação, Gastronomia e Inclusão Social em Padarias 

Solidárias e o problema apresentado era verificar se um projeto social na área de 

gastronomia/panificação levaria à inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da 

população carente. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar o projeto Padaria Artesanal desenvolvida 

pelo Fundo Social do estado de São Paulo, um programa maior do 1º setor, como política de 

inclusão social voltada para o universo de sujeitos desfavorecidos.   

Os objetivos específicos são: 

a) Caracterizar o Programa do Fundo Social de Solidariedade do Governo de São Paulo e 

seus aspectos de estrutura administrativa. 

b) Descrever o Projeto Padaria Artesanal, dentro do Programa do Fundo Social do Governo 

do Estado de São Paulo desenvolvido como estratégia de inclusão social, política e 

econômica. 

c) Identificar os núcleos de pensamento que aparecem nas falas dos sujeitos envolvidos no 

processo, inclusive a minha própria observação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, o modelo econômico e político de caráter neoliberal adotado 

principalmente no mundo ocidental é um dos principais responsáveis pelo desemprego, uma 

das facetas mais cruéis das tensões sociais que caracterizam a sociedade. No Brasil, como em 

outros países, inclusive nos de primeiro mundo, não é diferente, a não ser pelas proporções que 

assumem e pela extrema desigualdade social apresentada, decorrente do desequilíbrio 

econômico imposto pelo capitalismo.  

A pobreza, percebida como situação social marcada pela carência e pela vulnerabilidade, 

tem sido um dos principais temas de debate público que busca construir um conjunto de 

intervenções governamentais com vistas à inclusão social e à cidadania.  

Na visão de Lima (2002), a pobreza e a fome são determinantes da vulnerabilidade social 

brasileira. Segundo o autor, essas duas vertentes, embora não sejam sinônimas, comprovam que 

a fome é o aspecto mais evidente da pobreza; desse modo, pode-se dizer que ambas estão 

associadas a uma mesma realidade, ou seja, são frutos de regiões marginalizadas do processo 

de desenvolvimento.  

Na visão de Marques (2009), para se compreender e combater a pobreza é necessária uma 

mudança significativa nas relações interpessoais. Será necessário trazer para o centro das redes 

sociais os valores individuais e coletivos para serem analisados e discutidos a fim de reverter à 

reprodução da pobreza e definir como que as políticas públicas poderiam conseguir atingir seus 

alvos a partir do reajustamento da economia vigente, em termos de inclusão social. O papel das 

redes sociais, nestes casos, é importantíssimo. 

Freeman (2006) define: 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas (ou organizações, 

territórios, etc.) que estão conectadas por um ou vários tipos de relações (de 

parentesco, amizade, vizinhança, comerciais, institucionais, etc.), ou que partilham 

crenças, conhecimento ou prestígio. 

 

1.1 VALORES ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 

 

Devido à formação histórico-cultural e origem judaico-cristã no Brasil, há padrões de 

comportamentos na sociedade atual oriundos da sociedade escravocrata, evidenciados por 

pessoas que criticam a igualdade de direitos e que não querem cooperar com aqueles que fogem 

aos padrões de normalidade estabelecidos por um grupo, só porque eles não representam a 

maioria.  
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Por definição, os seres humanos são seres singulares, mas as diferenças se igualam 

quando as pessoas são colocadas em um mesmo grupo que as aceitam e as consideram, como 

por exemplo, valores éticos iguais para todos. A importância da ética, atualmente, dá-se não 

apenas por uma questão de sobrevivência, mas também por necessidade. Pode-se dizer que o 

tema mais ecumênico que existe atualmente é o da dignidade humana, vida com qualidade, 

considerando que a humanidade passa por um momento de anseio, por uma vida melhor e acima 

de tudo mais digna e feliz.  

Segundo Toro (2005), ser um cidadão é ser uma pessoa capaz de, em cooperação com 

outras, criar ou transformar a ordem social na qual ela vive e quer viver, assumindo direitos e 

deveres compartilhados. 

O que torna um sujeito cidadão é sua capacidade de gerar ou modificar a ordem social, 

ou seja, é sua capacidade de criar autonomia. A única ordem capaz de produzir liberdade é 

construída em cooperação com outros, para tornar possível a dignidade humana a todos. 

Marshall (1967) define cidadania como a participação integral do indivíduo na 

comunidade política e distingue três tipos de direitos: os direitos civis, aqueles direitos que 

asseguram as liberdades individuais; os direitos políticos, aqueles que garantem a participação 

dos cidadãos no exercício do poder político; e os direitos sociais, aqueles que asseguram o 

acesso a um mínimo de bem-estar material.  

O argumento deste autor segue a seguinte lógica: garantidos os direitos civis, as pessoas 

lutariam pelos direitos políticos e, consequentemente, conquistariam direitos sociais. O 

conceito está relacionado à busca por melhores garantias de vida, individuais e coletivas. 

Na mesma linha de argumentação, Macpherson (1978) levantou as seguintes questões: 

como alcançar uma maior participação sem a prévia mudança na consciência do povo e nas 

condições de desigualdade social? Como efetivar as mudanças na consciência do povo e nas 

condições de desigualdade sem um prévio aumento da participação? Como sair desse círculo 

vicioso? Segundo ele, ou as pessoas aumentam a consciência sobre estes assuntos, ou cada vez 

mais partem para a apatia política. 

Como o dito popular: “O saber não ocupa espaço”, vale a pena lembrar que é a 

democratização da educação que garante visão e a participação cidadã. Todavia, ao longo da 

formação da sociedade, tem sido notado que a democratização do saber não é bem vista por 

alguns, porque fere seus interesses. 

Segundo Pinsky (2008), ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei. É ter direitos civis, saber participar no destino da sociedade, votar, ser 

votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os 
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direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito 

à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania 

plena é ter direitos civis, políticos e sociais, fruto de um longo processo histórico que levou a 

sociedade ocidental a conquistar parte desses direitos. 

O autor ainda argumenta que a “cidadania” não é uma definição estanque, mas um 

conceito histórico, que seu sentido varia com o passar do tempo e espaço. É diferente ser 

cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil, não apenas pelas regras que a define, 

quem é ou deixa de ser titular da cidadania, mas também pelos direitos e deveres distintos que 

caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-Nacionais contemporâneos. Mesmo dentro de 

cada Estado-Nacional, o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao longo desse 

último meio século.  

Isso ocorre tanto em relação a uma abertura maior ou menor do estatuto de cidadão para 

sua população (pela maior ou menor incorporação dos imigrantes à cidadania), quanto pelo grau 

de participação política de diferentes grupos (o voto da mulher, do analfabeto) e também quanto 

aos apelos à proteção social e dos direitos sociais oferecidas pelo Estado que os cidadãos 

necessitam.  

Nos séculos XIX e XX, a rapidez das mudanças fez com que algo, que num primeiro 

momento pudesse ser considerado como sendo um conflito perigoso de ordem pública, num 

segundo passasse a ser algo comum, na verdade, perfeitamente social. A simples ideia de que 

o poder público deva garantir um mínimo de renda a todos os cidadãos e o acesso a bens 

coletivos como saúde, educação e previdência ainda deixa muita gente titubeante. Muitos ainda 

criticam esse fato como sendo fruto de um assistencialismo e não como sendo um dever do 

Estado.  

A cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Para muitos, sonhar com 

cidadania plena, em que uma sociedade pobre tenha acesso aos bens e serviços, é ainda restrito 

a uma parcela da sociedade, uma utopia. Contudo, os avanços têm mostrado que com uma 

melhor divisão da riqueza do país e com o respeito às lutas e reivindicações dos indivíduos, isso 

também será possível. 

Na sociedade contemporânea ocidental, observa-se em muitos segmentos que o direito 

individual ultrapassa o coletivo. É importante observar, qual tem sido o papel da educação em 

meio a este processo, visto que, em diferentes momentos, ela tem mostrado perspectivas 

diferentes. A educação é o caminho para que os valores individuais não se sobreponham aos 

valores coletivos. 
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Cidadania é essencial à sociedade democrática. Sem a educação não são formados 

cidadãos politizados, à medida em que não se conceitua o homem perante aos outros homens. 

A cidadania fica solta em mentes que não tem a oportunidade de conhecê-la plenamente, tão 

pouco ter a consciência de saber quais direitos e deveres lhe pertencem e de como lutar por 

estes, caso algum lhe falte.  

Quando se fala sobre o conceito de educação, estamos falando em educação plena, isto é, 

aquela que não é somente elementar, média ou superior, mas sim, para a vida toda, inclusive a 

educação profissional. 

A responsabilidade social é o reconhecimento dos deveres dos cidadãos individualmente 

e em conjunto, para com a comunidade em que vivem e a sociedade em geral. Este conceito se 

fundamenta no princípio de que, em maior ou menor grau, as ações individuais ou grupais 

sempre têm algum impacto na vida de outros cidadãos e da coletividade. Assim, a 

responsabilidade social se concretiza por meio da tomada de atitudes, comportamentos e 

práticas positivas e construtivas, que contribuam para preservar e melhorar o bem comum e 

elevar a qualidade de vida de todos.  

Como se configura a responsabilidade social?  

O ser humano, por ser social, é levado a ter direitos garantidos, mas também deveres a 

cumprir na sociedade em que vive. Segundo Gouveia (2003, p. 123) esse ser humano está sendo 

“constantemente questionado sobre sua conduta em relação aos demais e cobrado a apresentar 

responsabilidade perante suas ações”. O conceito de responsabilidade está presente no contexto 

humano e, em especial, no contexto empresarial, e é uma das temáticas mais comentadas na 

contemporaneidade.  

O compromisso social é o alicerce do cumprimento da ética, dos deveres dos indivíduos 

e está voltada ao bem estar da sociedade como um todo. Podemos dizer que ser responsável 

socialmente é estar consciente e saber retribuir à sociedade todo o possível impacto causado 

por determinada modificação do cenário social ou ambiental. 

Na atualidade, a responsabilidade social se confunde com compromisso social. A 

responsabilidade social é considerada como um conceito normativo, considerada obrigatória, 

mas ainda é pouco respeitada. O que se objetiva na responsabilidade social é a verdadeira ideia 

de que haja um contrato social entre diferentes pessoas que atuam na sociedade como um todo 

e que se comprometam em atuar com responsabilidade sem causar nenhum tipo de prejuízo a 

terceiros. 

Responsabilidade social não é somente uma obrigação moral e voluntária de assumir 

compromissos que vão mais além de nossas próprias obrigações legais no que chamamos de 
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âmbito social, econômico e ambiental. Responsabilidade social também é compartilhar nossa 

própria missão com os objetivos próprios da política de responsabilidade social, entendida 

como a gestão do impacto econômico, social e ambiental de nossas atividades. 

É preciso compreender a responsabilidade social como sendo também o dever de ser 

consciente, de entender que uma ação pode revelar o nível do caráter altruísta que cada 

indivíduo tem como pessoa e quais poderiam ser os deveres de um para com os outros, dentro 

dessa sociedade tão desigual.  

Para a Padaria Artesanal, a responsabilidade social passou a ser o eixo norteador do bem 

estar social, principalmente no que se refere à capacitação profissional como meio de promoção 

da educação, da cultura, da autoestima do seu público. Esta entidade pública está preocupada 

em promover a construção de uma sociedade mais humana, justa e limpa e voltada não só aos 

compromissos legais, mas aos sociais e ambientais, como exercício de capacitação profissional. 

“Uma das metas é justamente erradicar a extrema pobreza e a fome”. 

 

1.2 PADARIA SOLIDÁRIA COMO EXEMPLO DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

Segundo Maria das Graças Rua (1998), políticas públicas são os conjuntos de programas, 

ações e atividades desenvolvidas diretamente ou indiretamente pelo Estado, com a participação 

de entes públicos ou privados e que visem assegurar determinado direito de cidadania para 

determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Estas políticas asseguram direitos 

constitucionais que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos 

poderes públicos. Novos direitos, pessoais ou comunitários, sobre coisas ou outros bens 

materiais ou imateriais, são desenvolvidos em conjunto por meio de programas e de ações 

governamentais que proporcionam a garantia de direitos e condições mais dignas de vida ao 

cidadão de forma ponderada e justa. 

A política pública é concebida como sendo o conjunto de ações desencadeado pelo 

Estado, nas escalas federal, estadual e municipal para atender a determinados setores da 

sociedade civil. Ela pode ser desenvolvida em parcerias com organizações governamentais, não 

governamentais e até, como se verifica mais recentemente, com a iniciativa privada. 

Tradicionalmente, as políticas públicas são compostas e baseadas em quatro elementos centrais: 

envolvimento do governo, percepção de um problema, definição de um objetivo e a 

configuração de um processo de ação. 
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Atualmente, no país, há uma série de experiências desenvolvidas por ONGs e 

organizações de base que podem servir de referência para a elaboração de propostas e 

alternativas de políticas públicas.  

Gerar novos empregos ou ocupações produtivas faz parte de um conjunto de estratégias 

de ação criado pelas políticas públicas no Brasil, para garantir renda como forma compensatória 

dos ajustes de cunho mais sociais e econômicos, com a finalidade de responder a demandas, 

principalmente dos setores considerados mais vulneráveis, marginalizados e/ou excluídos da 

sociedade, visando ampliar e efetivar certos direitos de cidadania.  

Dentro dessa perspectiva e com o crescente interesse por parte do setor público em acabar 

com a fome e a pobreza no país, o estado protagonizou, por meio da Padaria Artesanal, uma 

política pública que busca viabilizar ações de inclusão produtiva com vistas à promoção da 

segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida dessa população.  

 

1.3 RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL  

 

A inclusão social pode ser definida como sendo um conjunto de meios e ações que 

combatem a exclusão aos benefícios primordiais e essenciais da vida em sociedade. Já a 

exclusão social pode ser ocasionada por um estigma pouco aceito socialmente e que varia de 

acordo com a cultura de cada país.  

Stainback e Stainback (1999) destacam em seu trabalho intitulado “Inclusão: um guia 

para educadores” que, no mundo, os principais estigmas sociais têm sido especialmente: a 

origem geográfica, o tipo de educação, a religião, o sexo, a idade, a existência de deficiência 

ou diversos preconceitos sociais. 

A oportunidade dada aos mais necessitados, para propiciar acesso a bens e serviços dentro 

de um sistema que beneficie a todos, inclusive aos mais favorecidos, também pode ser um tipo 

de definição para a inclusão social. 

Em contrapartida, a questão da inclusão social carrega sempre o problema da exclusão 

social. A exclusão social divide os grupos de forma a estabelecer hiatos, tanto nas condições 

objetivas, como nos meios de vida das pessoas; é o afastamento causado por um impedimento 

elaborado socialmente em relações ao poder, ou na percepção de si mesmo como sendo um 

sujeito historicamente situado em uma sociedade na qual são compactuados direitos e 

exclusões. A pobreza, no entanto, é a forma de exclusão social mais generalizada que ocorre na 

sociedade. 
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Segundo Pochmann e Amorim (2003), a exclusão social é configurada por segmentos 

sociais deserdados de alguma condição de vida digna e por segmentos que nunca foram 

dignamente considerados. A ênfase para essa definição é o conceito da dignidade, que depende 

dos valores estabelecidos pela cultura social. 

A história do Brasil relata a minimização da participação dos negros, índios e pobres na 

estrutura social; estes eram estigmatizados pelas classes dominantes, sua importância estava 

restrita ao fato de realizarem atividades braçais que exigiam mais esforço e menos intelecto. 

Atualmente, falar sobre inclusão social, combate à pobreza e à fome, não se restringe mais 

às iniciativas exclusivas dos movimentos sociais. O tema é também prioridade na área 

governamental. Se antes a sociedade civil se organizava como podia para programar ações de 

apoio à população carente, contando com a ajuda de alguns “abnegados civis”, hoje pode contar 

com o apoio e a coordenação do Estado para formação de parcerias estratégicas e duradouras, 

por meio da formulação de políticas para o setor, como é o caso do programa aqui destacado. 

Não poderia ser diferente. A sociedade sempre exerceu papel fundamental nas conquistas 

sociais das nações. A própria formulação das políticas de inclusão social no governo hoje é 

resultado da mobilização e organização da sociedade que prioriza a ascensão dos mais pobres 

e dos mais discriminados.   

Apesar dos esforços do Estado em tentar implantar políticas emancipatórias articuladas 

com desenvolvimento regional, com programas de inclusão produtiva, de geração de trabalho 

e renda, nem sempre consegue atingir as expectativas desse trabalho amplo, intenso e complexo, 

devido as políticas neoliberais que de certa forma esvaziam o Estado. Na realidade, as ONGs 

têm tido uma função essencial junto ao Estado, pois é graças ao esforço dos voluntários com o 

espírito cooperativo e ao desenvolvimento de iniciativas criativas que possibilitou o Estado a 

emancipar pessoas.  

A partir do momento que o Estado estabelece normas para implantação das políticas, em 

parcerias com organizações governamentais e não governamentais, ele garante a continuidade 

de ações voltadas à inclusão e ao combate à desigualdade social, ou melhor, ao resgate da 

dignidade humana. Estado e sociedade quando trabalham em conjunto, conseguem superar 

muitos problemas inclusive este que envolve a questão da inclusão nos dias de hoje. Por isso 

sempre vale a pena se perguntar: Quais os principais tipos de exclusão que temos que enfrentar 

atualmente em nosso país? 

A exclusão econômica e social não são as únicas a serem combatidas, pois existem outras 

também: a exclusão cultural, do saber, a quebra de vínculos familiares e comunitários, a quebra 

dos paradigmas sociais. Compreender essas situações é o ponto de partida para compreender a 
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dimensão dos campos de ação, é reconhecer as possibilidades e as responsabilidades. O desafio 

é grande. Apoiar e inserir os marginalizados significa também resgatar nossa dignidade pessoal 

e primordial para o desenvolvimento da democracia. 

O conceito de desigualdade e exclusão social tem estado presente em diversas camadas 

sociais. De acordo com Fisher e Novais (2005), a exclusão social e econômica é uma situação 

nas quais determinados indivíduos não conseguem a inclusão, inserção e/ou integração de 

alguns tipos fundamentais de direito.  

 

1.4 APARECIMENTO DO TERCEIRO SETOR E AS PARCERIAS COM OUTROS 

SETORES 

 

O termo ONG, Organização não Governamental, surgiu após a Segunda Grande Guerra 

Mundial, nas Organizações das Nações Unidas (ONU), para nomear e definir quais deveriam 

ser os papéis dos setores que representam a sociedade, mas que não estão diretamente ligados 

aos governos e ao mundo das empresas privadas.  

A sociedade passou a estar organizada em três setores: o Primeiro Setor abrange o Estado 

enquanto nação e toda sua estrutura, representado pelas prefeituras municipais, governos dos 

estados e a Presidência da República, além das entidades diretamente ligadas a eles. Em outras 

palavras, denomina-se Primeiro setor o “setor público”; o Segundo Setor é constituído pelo 

conjunto das empresas que exercem atividades privadas, ou seja, aquelas que atuam em 

benefício próprio e particular; o Terceiro Setor é constituído pelas organizações sem fins 

lucrativos, atuando nas lacunas deixadas pelos setores públicos e privados, buscando o bem-

estar social da população. No caso, o Terceiro Setor não pode ser considerado nem público nem 

privado, porém, atua ajudando o Primeiro Setor, o Estado, a dar conta de seu papel, 

especialmente quando este não consegue cumpri-lo de maneira eficiente. O terceiro setor 

também tem acesso a ajuda pontual do segundo setor. (MEREGE, 2009).  

Tem-se defendido o uso destas terminologias para instituições da sociedade civil que 

possuem tais fins. A expressão sociedade civil organizada tem sido utilizada para se referir ao 

fenômeno crescente da participação dos cidadãos em assuntos outrora exclusivos da esfera 

pública, na defesa da justiça social e na promoção de causas de interesse geral. 

Segundo Merege (2009), atualmente, não é possível pensar em política de inclusão social 

e de combate à pobreza sem considerar o Terceiro Setor como parte essencial do novo modelo 

de desenvolvimento econômico-social. 

Toro (2005, p. 190) reforça a ideia: 



29 

 

É função do Terceiro Setor, no seu conjunto, construir formas de intervenção social 

democráticas que convertam os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja, cidadãos. 

Tem como desafio, encontrar um ponto orientador que construa a democracia, a 

produtividade e a luta contra a pobreza. 

 

O Terceiro Setor oferece oportunidade para o protagonismo social e político. Ele amplia 

a área de atuação pública que, após seu reconhecimento, passa a ser considerada como 

alternativa de intervenção nos problemas sociais. 

Segundo Haddad (2002), o Terceiro Setor é formado pela própria sociedade civil com a 

finalidade de harmonizar com o Estado. A sociedade avalia o desempenho dessas organizações 

e pressiona o Estado, a fim de alcançar bons resultados de maneira competente e eficaz. 

O ativismo político no Terceiro Setor tornou-se uma forma de exercer pressão sobre o 

Estado, para que ele assuma, dentro da sociedade, as responsabilidades sociais. O Terceiro Setor 

jamais substituirá o Estado em sua função de provedor universal de bens públicos, mas pode 

como tem feito, questionar a pouca atuação do ente estatal em áreas sociais distintas. Desta 

forma, ele colabora com a sociedade civil ao atuar, diretamente, no fortalecimento da 

democracia e na justiça social.  

O Terceiro Setor possui seu próprio gerenciamento e faz alusão ao conjunto de sociedades 

privadas ou associações que atua no país sem finalidade lucrativa e que operam para execução 

de atividades de utilidade pública (FISHER; NOVAIS, 2005). 

De acordo com Merege (2009), o voluntariado no Brasil é a grande força motriz que dá 

suporte às ações do Terceiro Setor. É ele que se dedica espontaneamente a uma causa 

aparentemente nobre e indica a vontade que as pessoas têm de transformar a sociedade 

especialmente no campo social. O voluntariado pode ser considerado uma das maiores 

expressões da sociedade civil organizada de um país. 

A função do Terceiro Setor é de contribuir para a construção do estado social de direito e 

orientar seus esforços e propósitos a fim de viabilizar os direitos humanos, cuidar e proteger a 

vida. Esse é o projeto ético que pode proporcionar mais transparência ao Terceiro Setor no 

século XXI (TORO, 2005). 

Merege (2009) aponta que no Brasil, o setor público nem sempre consegue atender com 

qualidade a todas as pessoas necessitadas. O Terceiro Setor acaba por assumir esse papel de 

fundamental importância nesta lacuna, pois diferentemente do Primeiro Setor, ele consegue – 

com pequena monta de recursos – atender com maior eficiência a um número considerável de 

pessoas, as quais presta-se serviços de qualidade e desempenha papel estratégico na 

transformação da sociedade. Um dos fatores que contribui para esta eficiência é que o Terceiro 

Setor tem como objetivo contribuir com os demais setores sociais (público – Primeiro Setor, e 
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privado – Segundo Setor), para diminuir as desigualdades de dinâmicas sociais excludentes e 

privilegiadoras de uma minoria abastada, de forma voluntária e sem despender grandes somas 

de recursos públicos. 

Lechner4, citado por Toro (2005, p.58), sugere que compete ao Terceiro Setor conseguir, 

com as intervenções sociais, “(...) passar de uma ordem recebida a uma produzida”, de uma 

ordem imposta a uma refundada e autofundada, ou seja, a uma ordem democrática. 

Existe uma concordância com a afirmação de Gohn (2000)5 quando afirma que as ONGs 

não são as únicas expressões do Terceiro Setor, mas, certamente, constituem uma das mais 

expressivas e representativas.  

Ainda segundo a autora, atualmente, as ONGs têm tido um perfil pouco politizado, de 

baixa combatividade ao governo e às classes dominantes, e realizam projetos pontuais, focados 

em valores amplos como solidariedade, igualdade e defesa da cidadania. O grande interesse 

desse elo é o estabelecimento de parcerias com o Estado e com a iniciativa privada (GOHN, 

2000). 

As ONGs não apresentam uma origem única e, por esse motivo, possuem diferentes 

posições políticas e ideológicas. Atuam em numerosos campos junto a populações diversas, 

especialmente com grupos menos privilegiados, marginalizados ou empobrecidos da 

população.  

Autores como Fisher e Novais (2005), Haddad (2002) e Merege (2008) acreditam que as 

ONGs são orientadas por valores que são os mais nobres da civilização, tais como solidariedade, 

igualdade, liberdade, justiça e ética. Esses valores é que constituem o “capital” do setor e 

garantem sua credibilidade.  

Diante das diferenciadas organizações reconhecidas como ONGs, no Brasil e no mundo, 

ficou difícil estabelecer um conceito amplo o suficiente para englobar essa pluralidade. No que 

diz respeito ao aspecto jurídico, as organizações não governamentais são identificadas como 

associações ou fundações, regidas por estatutos registrados em cartório de registro civil de 

pessoa jurídica. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG, 

fundada em 1991, apresenta, no art. 2° do seu estatuto, a seguinte definição: 

 

 

                                                 
4 LECHNER, N. Los pátios interiors de la democracia. México: Siglo XXI, 1992. 
5 Estudiosa dos movimentos sociais e professora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
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[...] são consideradas ONGs, as entidades que, juridicamente constituídas sob a forma 

de fundação, associação e sociedade civil, todas sem fins lucrativos, notadamente 

autônomas e pluralistas, tenham compromisso com a construção de uma sociedade 

democrática, participativa e com o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter 

democrático, condições estas, atestadas pelas suas trajetórias institucionais e pelos 

termos dos seus estatutos (ABONG, 2012). 

 

Além desse e de outros conceitos que surgiram para definir as organizações não 

governamentais, merece destaque aquela formulada pela Comissão Sobre Governança Global, 

por ser um pouco mais abrangente. Segundo a Comissão, as ONGs constituem um grupo 

diverso, com perspectivas e áreas de atuação multifacetadas, que podem ser locais, regionais 

ou globais. Algumas são dedicadas a determinadas questões ou tarefas, enquanto outras são 

movidas pela ideologia. Algumas visam o interesse público em geral, enquanto que outras têm 

uma perspectiva mais estreita e particular. Tanto podem ser pequenas entidades comunitárias, 

cujas verbas são escassas, como organizações de grande porte, bem dotadas de recursos 

humanos e financeiros. Algumas atuam individualmente, outras formam redes para trocar 

informações e dividir tarefas, bem como ampliar seu impacto (ABONG, 2012). 

Essas organizações, sempre que comprometidas com os propósitos sociais, podem 

complementar o trabalho do Estado, uma vez que podem receber financiamentos e doações dele 

ou de entidades privadas que queiram colaborar para tal fim. 

A heterogeneidade das ONGs, conforme abrangência do conceito citado levou Gohn 

(2000) a identificar quatro tipos de organizações não governamentais atuantes no Brasil: as 

caritativas (religiosas com projetos sociais caritativos e atuações em educação, formação 

profissional, economia solidária); as desenvolvimentistas (surgidas na década 60/70 pregando 

o desenvolvimento das indústrias); as ambientalistas( que defendem o desenvolvimento 

sustentável); as cidadãs (que atuam no espaço urbano, construindo redes de solidariedade, 

promovendo ou participando de programas e serviços sociais básicos e emergenciais, atuando 

junto a minorias discriminadas).  

Considerando o objeto de pesquisa deste trabalho, o enfoque dado aqui será para as 

chamadas “ONGs cidadãs ou assemelhados”, que conforme Gohn (2000), nasceram e 

cresceram no campo das associações e dos movimentos sociais, o que demarca seu papel como 

agentes de democratização, característica peculiar no Brasil, voltadas para reivindicação dos 

direitos de cidadania. 

Diante do exposto, fica evidenciado o papel fundamental que as ONGs ou assemelhados 

têm desempenhado na diminuição das desigualdades sociais e na redução da vulnerabilidade 

social. 
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1.5 TRABALHO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

 

O foco principal deste trabalho é discorrer sobre o trabalho desenvolvido pelo Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, por meio da Padaria Artesanal que em muitos 

aspectos se assemelha aos programas das ONGs cidadãs. 

Com o objetivo de evidenciar essa semelhança, outros exemplos de atividades similares 

serão mencionados, tais como as ONGs Florescer, Gastronomia Solidária e Gastromotiva, para 

que, na sequência, apresentar a Padaria Artesanal. Dessa forma, será possível estabelecer uma 

comparação entre elas. 

 

1.5.1 Trabalho da Padaria Artesanal e de outras entidades assemelhadas 

 

 
Figura 1 – Logo da ONG Florescer 

Fonte: Disponível em <http://www.ongflorescer.com.br/>. 

 

A ONG Florescer existente desde 1990, na cidade de São Manuel (interior de São Paulo) 

foi fundada pela empresária Nadia Bacchi. É uma instituição sem fins lucrativos que tem como 

objetivo prestar serviços referentes à educação, esporte, lazer, profissionalização e cultura, 

junto à comunidade, resgatando a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. 

Além de colaborar para o desenvolvimento educacional e psicológico das crianças, contribui, 

também, para descobrir novos talentos e inseri-los numa profissão.  

A partir de 1995 a ONG Florescer se instalou também na comunidade de Paraisópolis, no 

Morumbi6. Começou sua “plantação”, com a inauguração do Centro de Integração 

Comunitária7. Com ele, crianças e jovens da comunidade passaram a contar com um espaço 

fixo para suas aulas, onde recebem reforço escolar, computação, inglês, teatro, dança, violão e 

futebol, praticam atividades recreativas e mesmo cursos profissionalizantes, sempre 

ministrados por voluntários. 

                                                 
6 2ª maior comunidade de São Paulo, com 85.000 habitantes. 
7 Inaugurado pela ONG Florescer, o que permitiu que as atividades culturais e educativas das crianças 

acontecessem em espaço próprio da ONG. 



33 

 

Os resultados desse esforço comunitário têm sido positivos, e a receptividade das famílias 

tem sido bastante grande. Hoje, a ONG Florescer atende cerca de 850 jovens que apresentam 

faixa etária que varia de 06 a 16 anos. A ONG Florescer além de oferecer educação ainda gera 

empregos aos moradores da comunidade de Paraisópolis, também uma fonte constante de 

pesquisas para estudantes universitários. Não conta com nenhuma ajuda governamental, 

sustenta-se através de eventos e parcerias. 

A instituição conta com uma grande estrutura com uma área interna, dividida em vários 

cômodos, permitindo que as atividades culturais e educativas sejam oferecidas para as crianças 

no espaço da própria ONG. A frequência das aulas cresce na medida em que existe uma 

disputada fila de crianças na espera pela abertura novas vagas. 

 
Figura 2 – Logo da ONG Gastronomia Solidária 

Fonte: Disponível em <http://gastronomiasolidaria.wordpress.com/tag/ong/> 

 

A Gastronomia Solidária teve início na Paróquia de São Domingos, em São Paulo, junto 

à Pastoral do Sopão e atualmente, já possui espaço próprio no bairro de Perdizes. Esta ONG 

coordena os trabalhos convidando Chefs8 de Gastronomia para ministrar voluntariamente 

oficinas de técnicas de cozinha, eventos, aulas de culinárias específicas, para pessoas carentes, 

de baixa renda, desempregados ou até moradores de rua.  

Inicialmente, o grupo que aceitou ser voluntário e participar desta experiência era 

reduzido. No entanto, o compromisso com o trabalho assumido foi tão grande, que já 

representou um grande avanço diante da clientela inscrita. Nos últimos tempos, o grupo conta 

com dez voluntários participantes e a duração do treinamento profissionalizante dos assistidos 

é de seis meses.  

O desenvolvimento desse projeto segue um cronograma de aulas, criteriosamente 

planejadas, sob o comando de diferentes professores voluntários e Chefs, que permitem ao 

grupo conviver com a diversidade de pessoas.  

                                                 
8 Palavra de origem francesa que internacionalmente denomina aquele que planeja a execução do prato, o pré-

preparo, o preparo, a finalização, a qualidade dos alimentos e os métodos de cozimento. Os cozinheiros são 

geralmente comandados por um Chef 
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Esta convivência conseguiu aliar a aprendizagem das práticas culinárias com a execução 

de receitas e a criação nas apresentações. Os Chefs ensinam como produzir um alimento de 

maneira mais segura, focando principalmente a segurança alimentar. 

Somente depois dos participantes entenderem as principais noções de higiene pessoal, 

ambiental, recebimento e armazenamento de mercadorias, aproveitamento integral dos 

alimentos, entre outros temas, é que acontece o início da aprendizagem em práticas culinárias, 

da execução de receitas e das apresentações cuidadas e estéticas.  

O projeto social desenvolvido por esta ONG constitui um exercício para a cidadania, já 

que envolve as pessoas com muita criatividade nas produções, com ensinamentos de técnicas e 

cortes tanto de legumes, vegetais como produtos cárneos, além de exibição em vídeos de 

produções de Chefs e até mesmo orientações individuais de apresentação dos pratos, lhes 

permitindo transpor barreiras e preconceitos em benefício do outro. 

 

 
Figura 3 – ONG Gastromotiva  

Fonte: Disponível em <https://gastromotiva.org/>. 

 

A ONG Gastromotiva é uma organização que dissemina o potencial, o poder e a 

responsabilidade da gastronomia como um agente de mudanças, capaz de conectar pessoas e 

desenvolver ações e comunidades, formando assim, o Movimento da Gastronomia Social.   

A ideia surgiu em 2004, quando o professor David Hertz do curso de Gastronomia da 

Universidade Anhembi Morumbi idealizou o projeto e resolveu ensinar técnicas culinárias para 

os jovens da favela do Jaguaré, na zona Oeste.  

Em 2007, quando este projeto cresceu e ganhou o nome atual – antes era conhecido como 

“Cozinheiro Cidadão”. O professor passou a aproveitar também a estrutura do curso de 

Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi durante o período vespertino, enquanto estas 

não eram ocupadas. 

O trabalho desta ONG é desenvolvido durante nove meses, nos dois primeiros meses os 

jovens de baixa renda aprendem conceitos de nutrição e aprendem as técnicas gastronômicas 

somente depois é que desenvolvem as produções gastronômicas.  

Na visão de David Hertz, responsável pelo projeto, “a cozinha serve apenas como um 

meio para formar uma pessoa”. Antes de levar os aprendizes para as aulas práticas, os conteúdos 

das disciplinas abrangem desenvolvimento pessoal e cidadania. O Chef prossegue: “No Brasil, 
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há um número imenso de pessoas procurando estudo. Tento diminuir o abismo social que existe 

no país, mesmo que seja um pouco, proporcionando emprego a esses jovens”.  

Em seus cinco anos de existência, a ONG já capacitou cerca de 150 auxiliares de cozinha, 

com uma taxa de empregabilidade de 93%.  

A proposta das ONGs Gastronomia Solidária e Gastromotiva é de propiciar formas de 

apoio financeiro a um público que é constituído, em geral, de pessoas em situação de 

vulnerabilidade. A ideia é justamente capacitar esses sujeitos na sua integralidade, através de 

oficinas de trabalho em gastronomia, orientando-os sobre noções de higiene pessoal, ambiental 

e segurança alimentar, para, a partir daí, iniciar a aprendizagem prática.  

Nessa mesma linha de atuação, de resgate da cidadania, da dignidade pessoal e na 

qualificação profissional, ressaltam-se as atividades da Padaria Artesanal.  

 

 
Figura 4 – Logo da Padaria Artesanal 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

O projeto nasceu com a proposta da presidente do Fundo Social de Solidariedade do 

Estado de São Paulo, a esposa do governador, D. Maria Lucia Alckmin (foto 1) em suas visitas 

à periferia da cidade, em novembro de 2011. 

 

Foto 1 – Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br>.  

 

O objetivo da Padaria Artesanal é de qualificar profissionais maiores de 18 anos, e 

capacitar agentes multiplicadores na produção de pães por processos caseiros, sem utilização 

de conservantes e com equipamentos habituais de uma cozinha também caseira.  



36 

 

O público-alvo da Padaria Artesanal são as pessoas carentes, desempregadas, de baixa 

renda sem qualificação e que estão em situação de vulnerabilidade. O desafio do professor 

agente multiplicador é de qualificar o participante, promovendo simultaneamente arte, cultura, 

saúde e cidadania além de incentivar o trabalho cooperativo e o empreendedorismo solidário. 

As oficinas realizadas no Fundo Social do governo de São Paulo apresentam uma carga 

horária de 8 horas e são oferecidas em dois turnos: das 8h às 12h, e das 13h às 17h. O Fundo 

Social fornece o material didático, uniforme e a alimentação.  

O kit do material disponibilizado aos cursos (fotos 2 e 3) é composto por: forno em aço 

inoxidável a gás, batedeira, liquidificador industrial, balança, uma mesa de aço inoxidável e 8 

assadeiras grandes. Esses materiais são doados para entidades sociais ou fundos municipais, 

através de convênios (foto 4), por mais de 200 parceiros solidários, indústrias (2º setor), para 

desenvolverem o trabalho da Padaria Artesanal. Trata-se de uma parceria público/privada. 

 

Foto 2 – Kit composto de liquidificador, formas, balança, bancada 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

 

Foto 3 – Forno, outro item do kit 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

Para realização das aulas, são capacitados dois funcionários de cada entidade social ou 

fundo municipal interessados, que serão os multiplicadores da técnica aprendida junto aos 
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professores do Fundo Social e ao voltarem para suas comunidades, terão o compromisso de 

transmitir os conhecimentos e habilidades adquiridas a outras pessoas. Só depois desse 

aprendizado é que o Fundo Social destina o kit para essa promover o curso. 

 

 

Foto 4 – Convênios com entidades sociais e prefeituras municipais 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

O objetivo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo é de qualificar e 

impulsionar a economia doméstica por meio de políticas de oportunidades da Padaria Cidadã, 

capacitando e incentivando a população a incorporar a economia solidária na cultura econômica 

doméstica. 

Dentro dessa perspectiva e com crescente interesse por parte do setor público em acabar 

com a fome e a pobreza, o estado aparece como protagonista de uma política pública que busca 

viabilizar ações de inclusão produtiva aos referidos sujeitos, com vistas à promoção da 

segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida dessa população. 

 

1.6 EDUCAR PARA INCLUIR 

 

Entre os diversos campos de atuação das ONGs em busca pela equalização de direitos e 

acessos da população aos bens sociais e culturais, um dos principais processos de intervenção 

é, sem dúvida, a educação. 

O termo educação nesta dissertação deve ser entendido e considerado num sentido bem 

amplo, não sendo apenas utilizado no sentido clássico (restrito) que contempla a crianças e 

jovens. A educação diz respeito à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus 
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aspectos. Ela atua sobre o desenvolvimento do ser humano com a intenção de integrá-lo na 

sociedade. 

O processo ensino-aprendizagem não acontece apenas na educação formal, em escolas 

tradicionais, esse processo vai muito além da escola e dos inúmeros espaços tradicionais onde 

são realizados o ensino e a aprendizagem, enquanto atividades socialmente organizadas.  

A ideia aqui não é diminuir a importância da escola, nem desses espaços, mas sim 

investigar e experimentar como novas culturas são apreendidas no contexto sociocultural e 

político fora da escola para ser aplicada e testada no Terceiro Setor. Esta forma de integração é 

pouco considerada na literatura educacional. Não há como contestar o valor da educação escolar 

formal, mas este trabalho tem o propósito de enfatizar quanto seria relevante se a este papel 

fosse também conciliado a educação não formal do Terceiro Setor – sempre na busca de 

disseminação do conhecimento no contexto sociocultural e político mais amplo.  

O conhecimento dá poder aos indivíduos e forma cidadãos capazes de lutar por seus 

direitos e conquistar o seu próprio futuro. Uma nação próspera e desenvolvida se constrói a 

partir da educação de seu povo. O Brasil experimenta um período de grandes mudanças e 

realizações. Capazes de preservar a estabilidade financeira, mesmo num cenário de crise 

internacional, o país conseguiu melhorar seus indicadores sociais e manter o crescimento 

econômico. Para que essas conquistas se tornem definitivas, contudo, é fundamental intensificar 

os investimentos em educação. É preciso preparar a população para os desafios que estão por 

vir. Cada vez mais é preciso bons profissionais, bons cidadãos, bons brasileiros. 

É aceito como fato, que os processos de ensino-aprendizagem são realizados ao longo de 

toda a vida humana, ainda que não haja intenção de aprender ou de ensinar. A educação não-

formal, bem como a do Terceiro Setor, ocorre em um ambiente não-escolar, mas também de 

maneira sistematizada.  

As organizações, grupos ou indivíduos mais experientes constroem processos de ensino 

que resultam da ação intencional e estruturada voltados para pessoas e grupos que, 

deliberadamente, buscam construir aprendizagens que lhes sejam mais significativas. 

Gohn (2000) apresentou uma definição de Educação não-formal que se identifica, com 

exceção de alguns aspectos, com o que é entendido como a Educação no Terceiro Setor. 

Para a autora citada acima, a Educação não formal: 

Aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 

organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado Terceiro 

Setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 

governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área social [...] 

(Gohn, 2000, p.200) 
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O trecho acima define claramente o que é aqui considerado como a Educação no Terceiro 

Setor, porém, sem entender que essa definição possa ser designada somente à Educação não-

formal, uma vez que ela também pode ocorrer em organizações das mais variadas procedências, 

seja vinculada à iniciativa privada ou aos órgãos governamentais que se encontra inclusive fora 

do Terceiro Setor.  

Desta forma, fica entendido que a Educação no Terceiro Setor caracteriza-se como um 

campo de ação mais restrito que a Educação não-formal e que ambas diferenciam-se no tocante 

ao público-alvo e compromisso político e social.  

Acredita-se que no Terceiro Setor o público atendido, de maneira geral, seja proveniente 

das camadas carentes da população, enquanto na Educação formal não há essa restrição.  

Assim, à definição de Gohn (2000) vale acrescentar que, para caracterizar a Educação no 

Terceiro Setor, ela deve ser voltada para as populações carentes e ter, como compromissos 

centrais, o apoio aos processos de emancipação humana e superação das condições de 

exploração, às quais grandes parcelas sociais estão submetidas. 

Segundo Toro (2005), diante deste cenário, as Organizações Não Governamentais 

(ONGs) tentam construir formas de intervenção social-democráticas que convertam os atores 

sociais, em sujeitos sociais, ou seja, em cidadãos. O desafio das ONGs é o de encontrar um 

ponto orientador que construa a democracia, a produtividade e colabore com a luta contra a 

pobreza. 
Este é o motivo de eleger o Programa Padaria Artesanal como objeto desta pesquisa, pois, 

ele visa conquistar tal objetivo por meio do ensinamento a grupos de pessoas menos 

privilegiadas e empobrecidas.  

Além de participar da produção e fornecimento do “pão”, o Programa Padaria Artesanal 

ofereceu fortes atrativos aos sujeitos habituais, tais como: 

a) Oportunidade em aprender o ofício de padeiro (fotos 5 e 6), com chance de gerar 

renda, após a conclusão da aula do dia e a avaliação do treinamento 

profissionalizante. 

b) Qualificação profissional e oportunidade em obter sua própria forma de sustento. 

c) Facilitar o convívio das pessoas interessadas em aprender um ofício com regras 

e com limites.  

d) Estimular o público alvo ao trabalho cooperativo, ao empreendedorismo 

solidário que, além da cidadania, abranja a educação, a arte, a cultura e a 

promoção da saúde. 
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Foto 5 – Pão de cenoura manipulado por aluno 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

De todas as instituições em que se organiza nossa sociedade, o papel da escola é 

seguramente o mais importante. Porque nenhuma outra tem o seu potencial transformador. A 

educação muda a realidade das pessoas, das comunidades e do país. É o bem mais precioso que 

se pode conquistar e, ao mesmo tempo, é algo ninguém pode tirar.   

 
Foto 6 – Pão Trança 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

Isto confirma que as ações da Padaria Artesanal podem ser multiplicadas cada vez mais, 

como forma de manifestação de cidadania e de implementação do bem comum em uma 

sociedade civilizada e democrática. A postura mais adequada para conseguir êxito nesse tipo 

de tarefa criativa é colocar uma das mãos na imaginação e a outra na massa (foto 7). 
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Foto 7 – Mão na Massa 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

A prática da Padaria Artesanal está documentada no Manual de Pães Caseiros reeditado 

pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, onde estão 

compiladas 20 receitas básicas e criativas de pães. Além de todas as dicas no preparo, 

conservação, tipos de métodos de feitura, pães caseiros enriquecidos – podem-se encontrar 

orientações no tocante a cuidados com vários tipos de higiene tais como: mãos, operacional e 

ambiental, além da história dos ingredientes do Pão (foto 8). 

 

Foto 8 – Alunas recebendo orientações 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

Na vivência da Padaria Artesanal, que utiliza a gastronomia solidária, são traduzidos os 

conceitos referentes ao trabalho educativo para o adulto, proporcionando um processo 

intencional de ensino e aprendizagem, que é realizado por indivíduos voluntários centrados no 

atendimento das camadas mais pobres da população e tem como proposta: direcionar o adulto 
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para ser um cidadão levando em conta a aprendizagem de seus direitos e deveres; ensinar 

conteúdos da escolarização formal; capacitar e vincular compromissos à emancipação humana; 

gerar renda que possa garantir sustento e melhoria da qualidade de vida (foto 9); educar para o 

mundo do trabalho, a partir de metodologias educacionais ativas, a fim de permitir aos sujeitos, 

vivenciar o que aprendem através de oficinas profissionalizantes, com aprendizagem das 

práticas em panificação, execução de receitas; noções para criação nas apresentações e 

produção de alimento seguro.  

 

Foto 9 – Produções finalizadas na oficina 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 

 

Na Padaria Artesanal existe uma grande preocupação na transmissão de conceitos sobre 

segurança alimentar (foto 10), os diferentes tipos de higiene, o recebimento e armazenamento 

de mercadorias aliando produção e consumo consciente e algumas noções a respeito de 

nutrição.  

 
Foto 10 – Organização da cozinha, voltada à segurança alimentar 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br/>. 



43 

 

 

A arte da gastronomia, no seu aspecto cultural, pode contribuir para desenvolver o espírito 

de democracia na comunidade, pois colabora compartilhando as experiências de todos, 

especialmente quando se amplia a habilidade em se produzir um determinado alimento.  

O modelo político e econômico vigente no mundo globalizado conduz a abordagem sobre 

o tema inclusão social e determinar as características dos excluídos. É a partir dessas avaliações, 

que por vezes são até antagônicas, que os diversos setores da sociedade e do governo, costumam 

organizar ideias para materializar a realidade social. A motivação dos voluntários é saber que 

com o seu trabalho o conceito de inclusão social vai se tornando quase que tangível a seus olhos.  

Segundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2013), os 

contrastes contemporâneos atuais da sociedade indicam que a exclusão social se avoluma na 

medida em que o desenvolvimento tecnológico cresce. Cada vez mais as pessoas ficam 

excluídas por diferentes deficiências, entre as quais se destacam a falta de: motivação, 

qualificação, apoio familiar e até apoio governamental.  

A gastronomia é um acontecimento cultural com tendências não apenas nacional como 

também mundial. Nenhuma sociedade deixa de ter uma cozinha. A arte da gastronomia propicia 

a sociabilidade, o prazer, o gosto de cozinhar, valorizando as produções, as trocas de receitas, 

de temperos, de sabores e diferentes degustações, de acordo com o tipo de região, natureza, 

clima, cultura, tradição e família.  

Nesta etapa do trabalho é importante salientar que a culinária e a gastronomia apresentam 

abrangências bem distintas. A gastronomia compreende a história, o estudo da alimentação e o 

comportamento humano diante do alimento, desde a sua descoberta pelo homem até os dias 

atuais. Abrange o desenvolvimento, a cultura dos pratos, o descobrimento e compreensão dos 

sabores, a evolução da cultura alimentar, ou seja, é um estudo sobre tudo o que rege a 

alimentação e inclui a prática também. 

Já a culinária compreende apenas a parte prática, onde se aplica as técnicas (por exemplo: 

cozinhar, fritar, escalfar), sem o conhecimento sobre o estudo da alimentação e mesmo das 

próprias técnicas usadas. A gastronomia tem sempre a culinária; já a culinária nem sempre tem 

a gastronomia, a menos que haja um entendimento amplo sobre aquilo que se executa na 

cozinha.  

De acordo com Leal (2002), a arte da gastronomia proporciona o máximo de prazer a 

quem come. Atualmente a palavra gastronomia tem um sentido muito mais amplo que estudo 

das leis do estômago. Diz respeito à arte de preparar pratos saborosos e iguarias, conferindo-
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lhes um sabor peculiar, de fácil digestão, com o foco em se obter o máximo de prazer, inclusive 

com a sempre presente hospitalidade.  

Na obra “A fisiologia do gosto”, de Brillat-Savarin (2010, p. 16), o autor remete à ligação 

entre gastronomia e hospitalidade quando cita “(...) Entreter um convidado é encarregar-se de 

sua felicidade durante o tempo em que estiver sob o nosso teto”.  

A gastronomia no Brasil é bastante diversificada especialmente na cidade de São Paulo 

que é considerada a capital mundial da gastronomia. Os especialistas do setor, sempre divulgam 

novas tendências, receitas, misturas, combinações de sabores e texturas fazendo da cidade um 

local onde essa arte também seja considerada sinônimo de cultura. 

Ensinamentos e práticas pedagógicas precisam ser desenvolvidas para impulsionar a 

prática de alimentos e bebidas tão promissora em possibilidades e oportunidades de empregos. 

A transmissão do conhecimento deve ser entendida como algo libertador, que contribua para a 

emancipação dos sujeitos, colaborando para torná-lo autor consciente de sua existência no 

sentido individual, coletivo e social. 

O educador deve estar preocupado em formar sujeitos autônomos que possam aprender a 

aprender e não permitir simplesmente serem sujeitos alienados, de fácil manipulação, objeto de 

outros ou de outra classe.  

Por outro lado, não se pode permitir que a educação fosse usada como prática de 

dominação para facilmente oprimi-lo e acomodá-lo no mundo como alertou Paulo Freire (1979; 

2011a; 2001b). 

A formação ideal deveria contemplar um sujeito com senso crítico, visão política do 

contexto, capaz de fazer leitura do mundo no que tange às suas diferenças e mais ainda: entendê-

los.  

A finalidade da educação profissional não deve ser somente um treinamento básico para 

o emprego futuro. Pode-se estimular os alunos a interagir com o mundo empresarial 

gastronômico com as empresas do ramo, com a carteira de estágios-painel de vagas, convênios, 

oportunidades para experiências, participação em concursos, pedir orientação profissional para 

especialistas, propiciando contatos e aparecimento no mercado, ou seja, a instituição escolar 

deve cuidar do ser humano pertencente à equipe escolar. 

Esses são os desafios da instituição escolar para a sociedade e para o governo. Ela não 

pode se dar ao luxo de permitir ser uma instituição isolada sem uma política que conduza seus 

alunos ao mercado de trabalho.  
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Deve-se estimular o desenvolvimento do espírito empreendedor, bem como fazê-lo ser 

capaz de disseminar a verdadeira cultura alimentar, contribuir para a troca de culturas, sabores 

e aromas, para que a nossa cozinha seja reconhecida e valorizada no mundo todo. 

O importante é contribuir para que os alunos tenham como ambição não apenas pelo 

dinheiro, mas o desejo do conhecimento, do seu próprio desenvolvimento em ser cidadão 

emancipado socialmente, especialmente pelo fato de que a formação de profissionais da área 

da gastronomia necessita um compromisso constante com o aperfeiçoamento, com a riqueza 

prática e teórica e com a capacidade de preparar. 

 

1.7 EDUCAÇÃO CULINÁRIA 

 

De acordo com Santos (2008, p. 11), a culinária é a arte de preparar os alimentos e é 

considerada a mais antiga de todas as artes. Quando o ser humano desenvolveu a arte da 

culinária também deu um grande passo para o desenvolvimento da história humana, ocasião em 

que se deu início ao processo da civilização, nos diferenciando de todas as outras espécies. Foi 

com o desenvolvimento da arte culinária que surgiram diferenças entre sabores e identidades 

culturais dos povos no que tange ao quesito alimentação. 

DaMatta (2010), em sua obra “O que faz o Brasil, Brasil?”, afirma que a sociedade se 

manifesta por vários espelhos e idiomas e que, especialmente no Brasil, um dos mais 

importantes é a comida. No tocante a desdobramentos morais, ajudam a situar a mulher e o 

feminino no seu sentido mais tradicional. O autor diz ainda que, além de representar 

transformações sociais, a comida ajuda a classificar coisas e pessoas e que no Brasil os 

alimentos abrem brechas definitivas, mostrando ocasiões em que as relações sociais são 

desfrutadas e saboreadas, levando as pessoas para casa, para os amigos e parentes, uma vez que 

eles são os companheiros de teto e de mesa.  

Baseado nos estudos antropológicos do francês Claude Lévi-Strauss, DaMatta afirma 

ainda que cru é tudo aquilo que nos remete à ideia de selvageria, o lado ruim das coisas, tudo 

que está fora do controle do lar. Cozido é tudo aquilo que é socialmente elaborado, definido 

pela sociedade como cultura e ideologia. Estabelece também a diferença entre comida e 

alimento, onde o primeiro é o que se come por prazer, sendo saboreado com os olhos e depois 

com a boca, enquanto alimento é o que se come para sobreviver. Leite é alimento de bebê, 

porém, é comida de adulto. Sendo assim, estabelece uma identidade não daquilo que se é 

ingerido, mas daquele que ingere.  
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Para o brasileiro comer, não se refere somente ao ato de se alimentar, sendo que pode ser 

usado também como metáforas sociais. Mulher pública é comida. A “moça de família”, virgem, 

dona de casa, esposa, mãe, essa sim é considerado alimento, apreciado antes de ser “comido”. 

As comidas se associam à sexualidade de tal modo que o ato sexual pode ser traduzido como 

ato de comer, englobar, ingerir aquilo que é comido. Na mesa, comungam-se uns com os outros 

em um ato festivo e certamente sagrado, onde são celebradas as relações com amigos e família 

e se faz uma analogia de que o Brasil é um país mestiço, cuja mistura de raças e comidas 

expressa-se em uma sociedade relacional, ou seja, em um sistema onde as relações são mais 

que mero resultado de ações, desejos e encontros individuais. 

Resumindo, DaMatta distingue, referente à relação com a comida, o que é cru e cozido. 

Enquanto o cozido permite a relação e a mistura de coisas do mundo que estavam separados, o 

cru é o oposto do mundo da casa, como uma área cruel e dura do mundo social. A comida define 

as pessoas: “Dize-me o que comes que lhe direi quem és”!  

A educação culinária não pode prescindir de uma visão interdisciplinar, é o que afirma 

Morin. 

Morin (2004) refere-se a três problemas de acesso à educação referente à cegueira do 

conhecimento cotidiano: 

a) O âmbito das especializações entre as disciplinas que separam a ciência em disciplinas 

hiper especializadas.  

b) O enfraquecimento da percepção do global que conduz a responsabilidade às outras 

áreas do saber, pois é o responsável pela área de seu conhecimento. 

c) O enfraquecimento da percepção do global que conduz a responsabilidade às outras 

áreas do saber, pois é o responsável pela área de seu conhecimento. 

O homem usa a inteligência para fragmentar o mundo complexo em pedaços, para isso 

ele atrofia certas possibilidades de compreensão e reflexão sobre a realidade e, dessa forma, 

perde a oportunidade de fazer um julgamento corretivo ou de ter uma visão de conjunto a longo 

prazo sobre a mesma. 

A multidisciplinaridade é uma proposta educacional que objetiva a minimização da 

“hiperespecialização” e é caracterizada pela justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de relações entre os profissionais 

representantes de cada área no plano técnico ou científico. As várias disciplinas quando são 

colocadas lado a lado, carecem de explicações entre si e de uma organização institucional que 

estimule e garanta o trânsito entre elas. 
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Morin (2004) defendeu o pensamento integral por perceber que para concretizar uma 

meditação mais pontual, a pedagogia fraciona radicalmente o saber, leva o indivíduo a entender 

o universo em que vive de forma facciosa, sem conexão com o universal. Assim, rompe-se 

qualquer interação entre o local e o global, o que proporciona que a resolução das questões 

existenciais seja completamente desvinculada do encadeamento em que elas estão situadas. 

É necessário haver preparo para pensar o problema global, o contexto, o complexo, as 

relações entre as partes e a totalidade, apreender os objetos em seu contexto e sua complexidade. 

O conhecimento científico não é o reflexo das leis da natureza, ele apenas tenta explicá-

lo através de teorias, de ideias, de paradigmas o universo sem levar em conta o espírito e isso 

nos remete por um lado às condições bioantropológicas do conhecimento e por outro lado, para 

o enraizamento cultural, social, histórico das teorias. (Morin, 2004, p. 21) 

Os educadores devem preparar os estudantes para evitar riscos permanentes de erro e de 

ilusão. O principal ponto da educação a ser atingido é preparar cada mente para encarar os 

saberes e os não saberes com lucidez e discernimento. 

Morin pontua que a compreensão é, ao mesmo tempo, um meio e um fim na comunicação 

humana, entretanto, quase nunca se educa para compreender algo. A compreensão está 

praticamente ausente no ensino, embora o planeta necessite, em todos os sentidos, de 

compreensão mútua.  

Considerando a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis 

escolares e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das 

mentalidades, mas isso deve ser uma obra para a educação do futuro quem sabe da sociedade 

do final do século XXI.  

Neste sentido, a ética do gênero humano não pode ser ensinada por meio de lições de 

moral. É necessário, antes, formar mentes com base na consciência que o ser humano é, ao 

mesmo tempo, um indivíduo que faz parte da sociedade e é ao mesmo tempo um elemento da 

espécie. Carregamos essa tripla realidade. Desse modo, todo o verdadeiro progresso humano 

deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana.  

Cada um deve ser capaz de refletir sobre os quais são os seus próprios e verdadeiros 

valores e de como se encontrar na sociedade contemporânea, já que não adianta nada apenas 

reclamar ou eleger um culpado.  

A verdadeira vitória da educação será a transformação dessa sociedade contemporânea e 

isso só irá a acontecer se a capacidade de refletir os valores éticos e morais sejam introjetados 
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e avaliados a partir de uma autorreforma introspectiva sobre alguns conceitos incutidos de 

maneira errônea na vida do povo.  

Segundo La Taille (2009), é preciso lembrar que criar cidadãos éticos é uma 

responsabilidade de toda a sociedade e de todas as instituições. A família, por exemplo, 

desempenha uma função muito importante na vida da criança até o fim da adolescência, 

enquanto os pais têm alguma influência sobre os filhos, da mesma maneira ocorre com a escola, 

especialmente por apresentar experiências diferentes das que existem no ambiente familiar. 

Durante muitas décadas, o mito da conquista individual na cultura americana foi 

largamente apreciado e divulgado através de diversos filmes por todo mundo. Várias gerações 

cresceram contemplando o endeusamento de alguns heróis nas telas de cinemas e de televisão 

que realizavam tudo individualmente, de maneira apoteótica e competitiva em prejuízo do 

trabalho em equipe.  

Nesse mesmo período, a competição personalizada nas escolas também foi instituída. O 

imaginário de excelência acadêmica se tornou um mito cada vez mais almejado. Pais e 

professores homenageavam os alunos que apresentavam as melhores notas em seus históricos 

escolares.  

Atualmente, o mundo moderno não tolera mais o sujeito pop star. O mercado de trabalho 

tem valorizado os sujeitos que sabem se posicionar, que sabem ouvir os outros e que ajudam na 

construção de uma sociedade mais comprometida com os princípios de solidariedade e os 

valores sociais. Os estudantes que estão comprometidos com essa nova realidade sabem ter 

noção de liberdade e de uma responsabilidade compartilhada. 

Apesar da importância do assunto, no Brasil, ainda são escassas as investigações 

dedicadas a essa temática, especialmente com relação ao ensino da gastronomia solidária. 

Em muitos países europeus e na América do Norte, na área de educação, técnicas de 

ensino têm sido desenvolvidas por pesquisadores como estratégias em sala de aula. As 

aprendizagens cooperativas e colaborativas, que encorajam a participação dos alunos de forma 

natural, mais efetiva e ativa, podem favorecer a inclusão de valores sociais. 

As estratégias desenvolvidas pelos professores são mecanismos utilizados para tentar 

aumentar a compreensão, estímulo e consolidação de conhecimento dos assuntos envolvidos 

em uma disciplina através de exemplos que normalmente são realizados em pequenos grupos 

com regras mais definidas de como se pode e deve processar a interação entre os alunos.  

Na oficina do projeto Padaria Artesanal, o que é feito é propiciar a partir do preparo do 

pão uma conscientização do trabalho em grupo, com objetivo de combater o dogmatismo e 

aumentar a flexibilidade mental dos alunos, para o desenvolvimento de suas capacidades de 



49 

 

observação e de crítica a fim de que os participantes possam, a partir do acompanhamento 

individual dado pelo professor, ampliar o estudo de um problema em equipe. 

Na aprendizagem colaborativa, o grupo tem um objetivo comum que é resultante de um 

consenso entre os participantes que integram o trabalho conjunto e a execução acontece sem 

hierarquia entre os membros, algo que as pessoas constroem, direta ou indiretamente, 

conversando e trabalhando juntas (TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004).  

Um exemplo disso é a elaboração de um bolo. O grupo escolhe o bolo a ser preparado e 

separam os ingredientes, seguem a receita, já elaborada e testada por alguém previamente; 

somente terão que seguir as etapas passo-a-passo, um bate as claras, outro adiciona as farinhas, 

outro o fermento, outro unta a forma e, ao final, todos participam igualmente da confecção do 

bolo, sem que tenha havido etapa de maior ou menor relevância. Esse procedimento depende 

da divisão de tarefas de maneira colaborativa, porque todos põem a mão na massa, para que o 

trabalho seja realizado com sucesso.  

Na aprendizagem cooperativa, o grupo também tem um objetivo comum, mas neste caso 

os membros terão que inventar uma receita para conseguir resolver o problema, terão que 

pesquisar como fazer determinada tarefa e só depois é que cada um dos membros da equipe 

será responsável por realizar uma das etapas encadeadas, as quais, unidas posteriormente, 

alcançarão um objetivo comum, relativo ao conteúdo proposto. Cada componente do grupo fica 

responsável por desenvolver uma das séries das etapas encadeadas hierarquicamente. Neste tipo 

de aprendizagem, se tivermos vários grupos tentando resolver um mesmo problema, teremos 

possivelmente diferentes resoluções no final. (TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004). 

Tanto o método de ensino cooperativo quanto o colaborativo, promovem a inclusão social 

aumentando a interatividade entre os alunos, uma vez que os integrantes do grupo trocam ideias 

entre si. Em cada uma dessas etapas os alunos trabalham e desenvolvem suas aprendizagens em 

um grupo de maneira mais ativa.  

Geralmente, o que se observa nas escolas é o ensino passivo e excludente, isto é, aquele 

que o aluno simplesmente senta, escuta, copia e repete, não interage e tem dificuldade de 

trabalhar em grupo, de se expor, de entender os problemas alheios, enfim, tudo o que não se 

espera de um cidadão numa sociedade democrática.  

O Quadro 1 apresenta uma comparação conceitual entre a aprendizagem cooperativa e 

colaborativa. Partindo de tais ideias, a aprendizagem cooperativa é configurada como 

procedimento que possui uma série de técnicas altamente estruturadas, psicológica e 

socialmente, que servem como auxílio aos estudantes no seu trabalho em grupo para a conquista 

de objetivos educacionais definidos. Por outro lado, a aprendizagem colaborativa é baseada em 
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conceitos mais profundos, que englobam “questões teóricas, políticas e filosóficas tais como a 

natureza do conhecimento como uma construção social e o papel da autoridade na sala de aula” 

(MATTHEWS al. 9 apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004, p.6). 

Quadro 1 – Comparação conceitual entre a aprendizagem cooperativa e colaborativa 

ASPECTOS APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA 

APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

Propósito Aumenta as habilidades cognitivas 

e sociais por meio de um conjunto 

de técnicas aprendidas. 

Promove a “aculturação” dos 

alunos nas comunidades de 

conhecimento 

Grau de estruturação Alto Variável 

Relacionamentos Os indivíduos são responsáveis 

pelo grupo e vice-versa; o 

professor facilita, mas o grupo é 

primordial. 

Os alunos se engajam em 

atividades com “companheiros 

mais capazes” (professores, alunos 

mais avançados etc.) os quais dão 

assistência e os guiam. 

Prescrição das atividades Alta Baixa 

Palavras-chave Interdependência positiva, 

responsabilização, trabalho em 

grupo, papéis definidos, estruturas. 

Zonas de Desenvolvimento 

Proximal, aprendizagem cognitiva, 

aculturação, suporte mútuo, 

cognição situada, indagação 

reflexiva, epistemologia. 

Fonte: Oxford10 apud Torres, Alcântara e Irala (2004, p.6) 

 

Ambos os métodos de ensino, colaborativo e cooperativo, poderiam favorecer o ensino 

em gastronomia proporcionando uma maior inclusão social. Isto pode ser constatado através do 

ensino da gastronomia em ONGs, mas o cooperativo ocorre com menor frequência. A 

aprendizagem cooperativa devido ao alto grau de estruturação hierárquica que este método 

exige, compromete o processo de aculturação que se pretende promover através das oficinas de 

gastronomia/panificação. 

A intenção é que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender de maneira ativa e 

efetiva, independente do grau de cultura que estes tenham. O trabalho do professor agente 

multiplicador é pontual, ele atua como motivador, facilitador proporcionando desta maneira 

diferentes formas de sustento para o público adulto vulnerável que nem sempre tem a estrutura 

de uma educação formal.  

O trabalho em gastronomia sociabiliza e faz com que os sujeitos acolhidos se integrem 

por meio do trabalho, tornando-os mais confiantes de maneira individual e coletiva. Este é o 

primeiro passo para que um indivíduo carente se emancipe e se torne autônomo, se assim o 

desejar. 

                                                 
9 Mattews, R. S. et al. (1995). Building bridges between cooperative and collaborative learning. Cooperative 

Learning and College Teaching Newsletter, 6, 2-5. 
10 Oxford, R. L. (1997). Cooperative Learning, Collaborative Learning, and Interaction: three communicative 

strands in the language classroom. The Modern Language Journal, 81, 443 – 456. 
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Conclui-se que os termos “cooperação” e “colaboração” designam atividades de grupo 

que apresentam um objetivo comum. Apesar de suas diferenciações teóricas e práticas, ambos 

os conceitos, de certa forma rejeitam, o autoritarismo do ensino tradicional imposto pelo 

professor. Ambos concretizam uma socialização da aprendizagem dos participantes tornando-

a mais construtiva, contínua e direta. 

Diante do exposto, optou-se, neste trabalho, por explorar mais o sentido da aprendizagem 

colaborativa. Entende-se por aprendizagem colaborativa o processo de reaculturação que ajuda 

os sujeitos acolhidos a se tornarem membros de outra comunidade de conhecimento cuja 

propriedade comum é diferente daquelas comunidades as quais já pertenciam. 

Refere-se a uma passagem para outra cultura, para outro ambiente que possui outras 

normas, valores diferenciados daqueles da cultura em que se encontram. O acesso a uma nova 

comunidade depende da aquisição de características especiais dos membros dessa comunidade. 

A mais importante delas é a fluência na linguagem que constitui a comunidade, a linguagem 

com a qual os membros da comunidade constroem os conhecimentos comuns. Desta forma, 

assume-se que o conhecimento é socialmente construído e que a aprendizagem é um processo 

sociolinguístico (BRUFFEE11 apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004, p.7). 

Na Padaria Artesanal, os professores agentes multiplicadores (foto 11) capacitam esses 

sujeitos adultos em situação de vulnerabilidade social por vezes física, emocional, intelectual, 

social, espiritual, entre outras, através de oficinas de trabalhos em panificação, com vistas à 

qualificação profissional, ao estímulo, ao trabalho cooperativo, ao empreendedorismo solidário, 

que abrange a educação, a arte, a cultura, a promoção da saúde e da cidadania. 

 

Foto 11 – Capacitação de professores agentes multiplicadores 

Fonte: Disponível em <http://www.fundosocial.sp.gov.br>. 

                                                 
11 Bruffee, K.A. (1999). Collaborative learning: higher education, interdependence, and the authority of 

knowledge. Baltimore: Johns Hopkins. 
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Segundo Paulo Freire (2011), ensinar exige a consciência de que nenhuma ciência está 

acabada. A experiência vital mostra que enquanto houver vida, o ser humano tem chance de 

completar e concluir. Somente os seres humanos são conscientes de que a experiência muda de 

qualidade com relação à vida. 

Toro (2005) defende que a aspiração máxima de uma sociedade é tornar-se uma nação, 

ou seja, ter um sentido coletivo de futuro próprio que a permita orientar todas as suas ações e 

instituições em determinada direção e não apenas ser um território habitado. 

Germano e Germano (2001), na obra “Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos”, 

salientam a importância em se aumentar a massa crítica e divulgar as ações da vigilância 

sanitária, no sentido de formar uma consciência coletiva referente a segurança na manipulação 

da área de alimentos que representa uma verdadeira estratégia de segurança nacional; afinal, 

povo com alimentação de má qualidade é povo sem saúde. A saúde é um direito inalienável de 

todo o cidadão, tal como está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas. 

Ainda segundo Paulo Freire (2011), ensinar exige a corporificação das palavras pelo 

exemplo. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras sem a corporeidade do 

exemplo pouco, ou quase nada, valem para o sujeito atendido. Pensar certo é fazer certo. 

Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Quem transforma a sociedade? A sociedade brasileira está passando por mudanças 

culturais em todos os níveis que comprovam que todas as pessoas podem ser ativas na 

construção de uma nova realidade para sua comunidade. Cada vez mais trabalhando juntos e 

caminhando para um futuro mais saudável, solidário e sustentável. 

 

1.8 O PAPEL DO PROFESSOR VOLUNTÁRIO 

 

Ao se pensar em cidadania pensa-se logo em trabalho voluntário, em agir e construir uma 

sociedade mais justa. O trabalho voluntário numa sociedade constituída é importantíssimo 

como um exercício à cidadania – seja local ou global. Viver o exercício de tal cidadania 

possibilita a professores e alunos estar em uma ordem discursiva pela vida, pelo cuidado à vida 

e, assim, pela sustentabilidade do planeta. 

A função do professor voluntário, aplicado ao ensino da gastronomia, é o de reduzir 

desigualdades e aumentar as possibilidades; é dedicar parte do seu tempo, espontaneamente e 

sem remuneração; é ter respeito por todos os sujeitos do seu contexto, prestando a devida 
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atenção inclusive para as necessidades alheias, respeitando e protegendo os direitos desses 

sujeitos, suas privacidades e autonomia; é utilizar seu saber profissional, sua experiência, como 

uma das formas para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos desprovidos de suas famílias e 

da comunidade em situação de vulnerabilidade, na luta contra a pobreza e na batalha pela justiça 

social. 

Apesar de haver tanta desigualdade no mundo a educação é a esperança da transformação 

da sociedade, não para mostrar conhecimento, mas para induzir o indivíduo a construir sua 

própria cidadania e, para tal, o papel do professor voluntário é essencial. Ele é poderá ser um 

dos agentes propulsores da cidadania ativa, da melhoria da qualidade da educação e da 

transformação da sociedade. Incorporar o voluntariado à Educação é pedagogicamente rico e 

socialmente necessário. 

A evolução do movimento social traz as mudanças que acontecem através do exercício 

da cidadania participativa, com iniciativas comunitárias gerando e efetivando projetos da 

transformação. 

Voluntário é o cidadão que, motivado por valores de participação e solidariedade, doa seu 

tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse 

social e comunitário; é ser o agente de transformação na comunidade; é ser o ator social que 

presta serviços graciosos em benefício da comunidade dedicando seu tempo, transmitindo 

conhecimentos; é realizar um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário; é dedicar 

parte do seu tempo, espontaneamente e sem remuneração, a uma atividade que possa ajudar 

alguém, seja no trabalho, na vida familiar, na vida social; é acreditar em uma causa nobre em 

que a ação individual e de um grupo possa contribuir para mudar uma realidade; é estar disposto 

a oferecer conhecimentos, experiências e tempo a uma causa que irá beneficiar a comunidade 

onde vive. 

Afastando-se da noção do assistencialismo isolado, o conceito de voluntário aproxima-se 

muito mais do sentido de solidariedade agregando a este, responsabilidade social, trabalho em 

equipe eficiente, sistematizado, constante e, com baixo custo e voltado para resolver problemas 

específicos para uma determinada parcela da sociedade. 

Com o a profissionalização do Terceiro Setor, a ação voluntária deixou de ser piegas e 

passou a incorporar os novos parâmetros que norteiam a iniciativa privada ou o segundo setor, 

como a ideia de planejamento, de trabalho em rede, de formação de parcerias e da avaliação 

dos resultados. Desse ponto de vista, teoria e prática se somam na ação voluntária. 

Temos que também transpor essa ideia para o contexto da educação. Podemos dizer que, 

quanto mais os educadores, os jovens e as comunidades conhecerem o contexto social em que 



54 

 

vivem buscarem soluções compartilhadas, planejadas e comuns, refletindo permanentemente 

sobre o processo de ensino e aprendizagem – maiores serão as chances de sucesso da ação e 

das possibilidades de aprendizagem. 

Segundo definição da ONU (BAN KI-MOON, 2005) “O trabalho voluntário é uma fonte 

de força comunitária, superação, solidariedade e coesão social. Ele pode trazer uma mudança 

social positiva, promovendo o respeito à diversidade, à igualdade e à participação de todos. Está 

entre os ativos mais importantes da sociedade”. 

Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e consciente, 

diferenciamos também o seu grau de comprometimento: ações mais permanentes, que implicam 

em maiores compromissos, requerem determinado tipo de voluntário e, inclusive, podem levá-

lo a uma "profissionalização voluntária"; também existem ações pontuais, esporádicas, que 

mobilizam outro perfil de indivíduos. 

Independente de idade, condição social ou profissão, todos podem ser voluntários. 

Respeito, honestidade, responsabilidade e solidariedade, ética, gostar de colaborar com o outro, 

compromisso, são algumas das qualidades inerentes para ser um voluntário. 

Por meio do voluntariado, é possível produzir uma mudança positiva tanto em si mesmo 

como nas pessoas quanto na sociedade, especialmente no que se refere à justiça social, à 

distribuição de recursos e de oportunidades. Este tipo de trabalho fortalece o próprio voluntário 

bem como: pessoas, famílias e comunidades.  

Ser voluntário é colocar o coração no querer, a inteligência no prever e a dedicação no 

fazer.  
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2  SONHOS, POESIA E SIMBOLOGIA SOBRE O PÃO 

 

Já que esta dissertação trata do mais elementar dos alimentos, consideramos oportuno 

introduzir algumas linhas sobre a história do pão no histórico da humanidade, como diz Cora 

Coralina: “Haverá sempre esperança de paz na terra enquanto houver um semeador semeando 

trigo e um padeiro amassando e cozendo o pão”. 

O pão está ligado à história da humanidade há cerca de 6.000 anos e conhecer a sua 

história é conhecer também a trajetória dos povos, começando pelos povos mais antigos, que 

edificaram sua economia, religião e política em torno deste alimento. Este foi o primeiro 

alimento elaborado pelo homem que, no passado, era basicamente produzido com três 

ingredientes: farinha, água e fermento. Hoje, com a quantidade de ingredientes disponíveis, 

chega a ser considerado quase que uma iguaria e, às vezes, vira o astro principal da mesa.  

A história do pão é tão antiga que é até difícil dizer, com precisão, quando e como ele 

apareceu. Historiadores, no entanto, estimam que o pão tenha surgido há cerca de 10 mil anos, 

onde hoje provavelmente se localiza o Iraque, na antiga Mesopotâmia.  

De acordo com Cascudo (2004), logo após o homem primitivo ter descoberto o fogo, ele 

também aprendeu algo muito importante para a história da humanidade que a mistura de cereais 

com água, quando colocada sobre uma pedra quente, transformava-se em uma espécie de massa 

densa e saborosa. Apesar dessa massa ainda não ter sido batizado como pão, ela era gostosa e 

satisfazia a fome das pessoas em dias em que a caça estava fraca. 

Mas quem teria inventado o primeiro pão? Onde surgiu o trigo? Por que o trigo se tornou 

o mais importante cereal na confecção dos pães? Essas e outras perguntas não foram 

devidamente registradas na história da humanidade, mas podemos conhecer sua evolução por 

meio de vários achados arqueológicos. 

Desde os primórdios da humanidade, os grãos têm sido muito importantes para a 

alimentação humana. Caçadores mastigavam grãos como trigo, cevada, arroz e milho 

encontrados na natureza. Estes grãos faziam parte da dieta básica dos antepassados, mas eram 

preparados sem muito sabor e de maneira rústica. 

Antes de serem utilizadas para fazer pão, as farinhas de diversos cereais foram usadas no 

preparo de sopas, mingaus cozidos na água, etc. Posteriormente, passou-se a misturar também 

mel, azeite, doce, suco de uva, tâmaras entre outras, somente mais tarde foram esmagadas com 

ovos e carne moída, formando espécies de bolos que eram assados sobre pedras quentes ou 

sobre as cinzas. Esses bolos provavelmente deram origem ao que hoje é conhecido como pão. 
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A origem do pão está associada ao nascimento da civilização e dos cereais, já que este 

era o principal ingrediente do pão e quando o homem se tornou sedentário, deu uma maior 

ênfase na produção dos cereais. Na história da evolução do homem, o decorrer fatos 

aconteceram em ritmo acelerado; das técnicas de cultivo, a colheita dos cereais até e a confecção 

do pão.  

Há indícios de que sementes de trigo foram descobertas aproximadamente em 6.700 a.C., 

no Oriente, através de relatos transcritos pelos cristãos na Bíblia, que contavam que alguns 

filósofos que viveram em 300 a.C. já conheciam diferentes tipos de trigo no Egito.  

Segundo Jacob (2003), acredita-se que os primeiros pães foram feitos de farinha 

misturada ao fruto do carvalho denominado bolota, landes ou noz. Seriam alimentos achatados, 

duros, secos e que também não poderiam ser comidos logo depois de prontos por serem muito 

amargos. 

Jacob (2003), destacou a importância dos grãos de cereais na alimentação dos primeiros 

homens. A China já conhecia o trigo em 2.822 a.C.; mas o berço da panificação foi o Egito após 

o trigo ser amassado entre duas pedras planas, fragmentado em pilão ou até moído à mão. Os 

fragmentos de pão encontrados em túmulos nos mostram marcas evidentes de que já conheciam 

a fermentação. Foi durante seu cativeiro no Egito que os israelitas aprenderam a fabricação do 

pão a partir do fermento natural e o transmitiram. 

Na região da antiga Mesopotâmia, próximo às margens dos rios Tigres e Eufrates, já havia 

o cultivo do trigo onde ele era apenas mastigado. Depois as pessoas começaram a utilizá-lo 

como farinha, moendo-o em pedras. Foi a partir dessa época que nossos ancestrais tiveram a 

ideia de misturar a farinha de trigo com a água, formando uma massa que depois de cozida 

sobre o fogo deu origem a um protótipo do que hoje chamamos de pão. (BRAGA, 2004). 

(JACOB, 2003). 

Segundo Heródoto, o pão, alimento básico do Egito, era amassado com os pés e 

normalmente feito com cevada ou espelta, espécies de trigo de qualidade inferior. Os pães 

preparados com trigo de qualidade superior eram destinados apenas aos mais abastados. O pão, 

assim como a cerveja, também servia como salário ou base de troca por serviços prestados: um 

dia de trabalho na época valia três pães e dois cântaros de cerveja. 

Aos egípcios também foi atribuída a descoberta do processo fermentativo. Em 2600 a.C., 

a água era mistura a farinha e depois deixada ao sol até que se formassem bolhas, só depois que 

eram assadas entre pedras aquecidas. Os egípcios criaram também o primeiro forno e 

começaram a utilizar diversos tipos de cereais para fazer farinhas e pães, eles comiam tanto pão 
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que os gregos passaram a chamá-los de “arthophagoi”, que na língua grega significa: 

“comedores de pão”. 

Desde aquela época, o pão era feito a partir de uma massa de farinha que depois de 

aglutinada e levedada por um fermento, ou outro agente semelhante era cozida no forno. Os 

gases que produzidos no interior da massa tentam libertar-se, mas os poros à superfície vão-se 

tornando progressivamente mais rígidos, por ação do calor e não lhe permitindo mais o 

escoamento. Nesta altura, forma-se então a casca que envolve todo o miolo (JACOB, 2003).  

O pão, obtido com a utilização de um fermento, se sobressaiu frente a todas as outras 

tentativas de substituí-lo por pasta de cereal ou por bolos de farinha sem levedação, como 

faziam os povos mais primitivos. Nenhum outro produto está tão ligado à civilização ocidental 

como o pão, que dominou o mundo antigo, material e espiritualmente, e foi capaz de edificar 

toda a vida administrativa do Egito onde o inventaram até os judeus, o transformarem em ponto 

de partida da legislação religiosa e social.  

Com o passar do tempo, o pão foi se tornando um alimento praticamente indispensável 

para o ser humano. Por isso ele está presente em vários momentos da história, assim como nos 

costumes de diferentes povos. 

Os gregos, em Elêusis, criaram as mais profundas e mais solenes lendas para a sua igreja 

a partir do pão. Eles atribuíam a origem do pão aos deuses, por isso deram-lhe um caráter 

sagrado. Foram aos gregos que instituíram as padarias, como estabelecimentos comerciais 

públicos que comercializava pão e mais tarde essa ideia também foi incorporada pelos romanos.  

Os romanos fizeram do pão um instrumento da sua política: dominaram e conquistaram 

o mundo com o pão e ainda por causa dele que voltaram a perder o Império. A grande expansão 

do pão em Roma causou o nascimento da primeira associação oficial de panificadores e seus 

membros passaram a ser privilegiado e a ter muito status. Eles eram livres de alguns deveres 

sociais e isentos de muitos impostos. A panificação tornou-se tão prestigiosa durante o Império 

Romano que era considerada no mesmo nível que outras artes, tais como escultura, arquitetura 

ou literatura. Até politicamente, as classes dominantes usavam o pão para satisfazer o povo e 

fazê-los esquecer dos problemas econômicos oriundos da expansão do Império. 

De acordo com Cascudo (2004), com a queda do Império Romano e da organização por 

ele imposta ao mundo, as padarias europeias desapareceram, retornando o fabrico doméstico 

do pão na maior parte da Europa. O senhor feudal na época permitia apenas o uso do moinho e 

dos fornos. Voltou a se consumir, pela comodidade no fabrico, o pão ázimo, sem fermento e 

achatado, que acompanhava outros alimentos, como a carne e sopas. Nessa época, somente os 
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castelos e conventos possuíam padarias. Os métodos de fabricação de pães eram incipientes e, 

apesar das limitações na produção, as corporações de padeiros já tinham alguma força.  

No século XVII, já era habitual o consumo de mais de vinte variedades de pães na França 

que acabou se tornando o centro de fabricação de pães de luxo, com a introdução dos modernos 

processos de panificação. A preferência no fabrico de pão passou depois a Viena, na Áustria. 

A invenção de novos processos de moagem da farinha contribuiu, e muito, para a indústria de 

panificação. Os grãos de trigo, inicialmente, eram triturados em moinhos de pedra manuais, que 

evoluíram para moinhos de pedra movido por animais, depois para os movidos pela água e, 

finalmente, pelos moinhos de vento. Apenas em 1784 apareceram os moinhos movidos a vapor.  

Em 1881, ocorreu a invenção dos cilindros, que muito aprimorou a produção de pães no 

mundo. Com a invenção da máquina a vapor e, posteriormente, do motor elétrico, a panificação 

tradicional se revolucionou. No primeiro momento, quando as grandes padarias começaram a 

usar equipamentos movidos a vapor, houve uma desconfiança muito grande do consumidor, 

evitando o pão “industrializado”, por acreditar que a qualidade não era a mesma do pão feito 

tradicionalmente. 

No segundo momento, os motores elétricos começaram a ser usados nas máquinas de 

sovar o pão daí foi a vez dos padeiros reclamarem, pois cada máquina substituía dois 

funcionários. Nessa época, foram surgindo grandes indústrias panificadoras, que 

desenvolveram métodos diferentes de panificação para agilizar e baratear a fabricação de pão. 

Na Europa, era costume a mãe oferecer um pouco de massa de pão em dote para a filha, 

com a ideia de que isso se perpetuasse para a descendência da família desta forma preservando 

a qualidade do bom pão.  

Estima-se que a chegada deste cereal na América Latina tenha ocorrido somente em 1519, 

pelo México, e no Brasil pelas mãos do militar e representante da coroa portuguesa, Martim 

Afonso de Sousa, em 1534. 

Conta-se que os irmãos Fleischmann, austríacos, ao visitarem uma irmã nos Estados 

Unidos, em 1865, ficaram horrorizados com a qualidade do pão servido lá, então ao emigrarem 

definitivamente, dois anos depois, levaram no bolso um pouco do levedo usado na casa de sua 

mãe e iniciaram a indústria de produção do levedo prensado ou desidratado, que existe até hoje 

no mundo inteiro.  

O trigo, devido ao seu alto valor nutricional, é amplamente utilizado nas refeições de 

grande parte do mundo, em diversos pratos tais como pão, macarrão, bolos, tortas e biscoitos.  

Nos dias de hoje, devido à globalização, conhece-se uma infinidade de tipos de pães. Cada 

povo, cada região do mundo, tem seu pão típico. A baguette da França, o scone da Inglaterra, 
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o parata da Índia, e outros muitos. Com essa variedade de pães, foi necessária e implantação 

de regras (legislações) para a sua produção. 

Hoje em dia o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo, nas suas diversas 

formas e preparos. Só na Alemanha existem mais de 300 tipos diferentes e, no mundo, acredita-

se que sejam mais de mil. 

A seguir, alguns tipos de pães do mundo, alguns bem diferentes dos mais rotineiros. 

 

Foto 12 – Pão artesanal português 

Fonte: Disponível em <https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=foto+de+p%C3%A3es>. 

 

 

Foto 13 – Pão sovado com gergelim branco e torrado 

Fonte: A Autora (2014) 
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Foto 14 – Mantou clássico branco12 

Fonte: Disponível em <https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=foto+p%C3%A3o+chines> 

 

 

Foto 15 – Pão pitta (pão sírio) 

Fonte: A Autora (2014) 

 

                                                 
12 Tradicional pão chinês, feito de trigo moído e agentes de fermentação. Os chineses costumam consumir o 

Mantou com macarrão nas refeições. 
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Foto 16 – Pão Australiano 

Fonte: A Autora (2014) 

 

 

Foto 17 – Pão de centeio 

Fonte: A Autora (2014) 
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Foto 18 – Bagel 

Fonte: A Autora (2014) 

 

 
 

 
Foto 19 – Pão fogaça 

Fonte: A Autora (2014) 

 

 
 

 
Foto 20 – Pão francês 

Fonte: A Autora (2014) 
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Foto 21 – Pães e baguettes italianas 

Fonte: Disponível em <https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=fotos+p%C3%A3es>. 

 

2.1  O PÃO E A RELIGIÃO  

 

Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma, o pão faz parte 

da cultura de muitos povos e tem diferentes significados em várias religiões. 

Isto durou até que um dia um homem surgiu e unificou tudo o que havia sido pensado 

sobre o pão, tudo o que por causa dele tinha sido sentido e feito. E esse homem foi Jesus Cristo, 

que disse: “Tomai e comei! Eu sou o pão...”. 

Atualmente, o pão está presente em toda a história da humanidade, principalmente no 

universo religioso. É considerado o símbolo da vida, alimento do corpo e da alma, símbolo da 

partilha. Ele foi sublimado na multiplicação dos pães, na Santa Ceia, e até hoje simboliza a fé 

na missa católica – a hóstia, representando o corpo de Cristo.  

Há também os famosos pãezinhos de Santo Antônio, que ainda hoje são distribuídos aos 

pobres em várias igrejas no dia desse santo, 13 de junho, para serem guardados em latas. 

Acredita-se que aquilo que estiver guardado junto com esse pãozinho, não faltará durante aquele 

ano. Esse costume português chegou até o Brasil através dos jesuítas. 

A Bíblia relata que os judeus não puderam esperar seus pães levedarem antes da fuga do 

Egito, levando assim, um pão de massa pesada e azeda. Este episódio é lembrado até hoje como 

a páscoa judaica, quando se come o chamado pão ázimo. Também na Bíblia, outro episódio 

torna o pão um símbolo sagrado, na Ceia, ao dividir o alimento com os apóstolos, Jesus afirmou 

que cada pedaço daquele pão era o seu próprio corpo. 
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O valor simbólico do pão é um dado incontestável na civilização humana. Tem sentido 

vasto e compreende significados muito distintos, da sexualidade à religião, vai desde as 

semelhanças com a fecundidade até à encarnação do corpo de Cristo. 

No período neolítico, a Vênus de Willendorf, segundo alguns, representa a deusa mãe, 

deusa da fertilidade. Nas sociedades politeístas da Antiguidade, as divindades que 

representavam a agricultura e os duros trabalhos que implicavam essa atividade, eram deusas. 

Na Grécia, Deméter, “a mãe que faz crescer o povo”, era a deusa que mandava os frutos da terra 

e de tudo o que se relacionasse com a atividade. 

O pão sempre esteve associado à simbologia de valor religioso, ou melhor, como o 

alimento essencial para nutrir o corpo e a alma. Na cerimônia da eucaristia católica, a 

representação da última ceia de Cristo tem seu ponto alto na divisão do pão, "comei todos e 

bebei, isso é o meu corpo que será entregue por vós" essa passagem lembra o papel de 

compartilhamento e união associados ao pão. Também na religião hebraica o pão ázimo é 

considerado o mais simples dos pães, feito com o mínimo de ingredientes. 

Vários povos tinham como único alimento o pão, que para os mais pobres era feito de 

uma farinha escura com mistura de centeio e outros grãos. Já os mais ricos consumiam pães 

com farinha branca, considerado símbolo de status. 

O significado do pão na Bíblia é satisfação, uma vez que as Escrituras empregam a fome 

para representar a insatisfação do homem. O pão é o elemento necessário para saciar a 

insatisfação humana.  

O pão ocupa na vida do homem católico, um lugar especial. Ele é o símbolo de toda 

espécie de alimento e de todo esforço necessário para consegui-lo. Deus disse a Adão: "Com o 

suor de teu rosto, comerás teu pão" (Genesis 3,9). 

O pão é para os filhos de Deus. “Eu sou o pão da vida”. O Senhor Jesus é aquele que dá 

vida, bem como aquele que sustenta a vida. Muitos cristãos pensam em alimento espiritual 

simplesmente em termos de um tempo de oração ou de leitura da Bíblia; eles desconhecem que 

seu alimento é o próprio Senhor Jesus. Lembremos que o Senhor disse que Ele é o “pão da 

vida”, e isso significa que o pão da vida e não há nada além do próprio Senhor.   

 

2.2  O PÃO NO BRASIL E NA AMÉRICA 

 

O pão, massa assada no forno, como é descrito em “O pão na mesa brasileira”, é feita de 

farinha de cereais, água e sal. Há milênios sagrou-se como um alimento capaz de satisfazer o 

corpo e a alma. 
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Segundo revela o sociólogo Gilberto Freyre, até o século XIX, a produção e o consumo 

do pão no Brasil eram pouco difundidos. Nos tempos coloniais, imperava o beiju de tapioca no 

almoço; no jantar, o pirão escaldado ou a massa de farinha de mandioca, feita no caldo de peixe 

ou de carne. 

O trigo chegou à América na época dos descobrimentos, quando Colombo trouxe algumas 

sementes da Europa, em 1943. Hernando Cortês introduziu o cereal no México, em 1519. De 

lá, alguns missionários o levaram para os atuais estados norte-americanos do Arizona e 

Califórnia. O trigo foi plantado em Garanhuns (Pernambuco), Teixeira (Paraíba), Meruoca 

(Ceará), chegando até a Ilha de Marajó (Pará). Mais tarde desenvolveu-se também em Minas 

Gerais e Goiás.  

O trigo deve ter sido uma das primeiras culturas testadas pelos portugueses no Brasil. A 

história do trigo no Brasil teve início em 1534, quando as naus de Martim Afonso de Souza 

trouxeram as primeiras sementes de trigo para serem lançadas às terras da capitania de São 

Vicente, de onde foi difundida por todas as capitanias, invadindo até a Ilha de Marajó, cujas 

plantações se tornaram mais tarde famosas. Os trigais brasileiros se anteciparam aos norte-

americanos, argentinos e uruguaios, pois o Brasil foi o primeiro país sul-americano a exportar 

trigo, graças às lavouras de São Paulo e outras regiões. 

Em 1737, colonos açorianos deram grande impulso ao cultivo desse cereal e o Brasil 

exportava grandes quantidades de trigo para Portugal. Em meados do século XIX, os trigais 

foram atacados pelas ferrugens, praticamente desaparecendo até a primeira guerra mundial. A 

partir desse período, o governo brasileiro passou a se interessar mais pela questão, concedendo 

prêmios aos produtores e estimulando a pesquisa experimental. Com esse estímulo, a cultura 

do trigo foi retomada, desenvolvendo novas espécies, mais resistentes à ferrugem.  

No início, a fabricação de pão no Brasil obedecia a uma espécie de ritual próprio, com 

cerimônias, cruzes nas massas, uso de rezas para crescer, afofar e dourar a crosta, 

principalmente quando eram assados em casa. A atividade da panificação no Brasil se expandiu 

com a chegada dos imigrantes italianos, e com o surgimento dos pioneiros da indústria de 

panificação em Minas Gerais. 

Outras farinhas também deram sabor ao pão, como o centeio, cevada, milho e aveia, 

podendo ser usadas sozinhas ou em combinações com a farinha de trigo, dando aos pães, 

diferentes formas, texturas e sabores. A farinha que mais concorre com a de trigo é a resultante 

do processamento do milho, que foi encontrado pelos espanhóis no México, e mais tarde os 

portugueses introduziram em terras lusitanas. No Brasil chegou através do colono português, 

mas sabe-se que aqui já existia área de milho cultivada na região sudeste. 
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Em contrapartida aos grãos, aparece uma planta herbácea, cultivada em áreas quentes e 

úmidas, a mandioca, resultado da herança indígena. O Brasil é a terra natal da mandioca. Do 

centro do país, o tubérculo se espalhou por mais de 100 nações desde a chegada dos 

portugueses. Sua importância era tanta nos tempos de colônia que o padre José de Anchieta a 

batizou como o “pão da terra”. Citada na carta de Pero Vaz de Caminha, ela acabou adotada 

pelos lusitanos. Não é à toa, que o historiador Luís da Câmara Cascudo chamou a planta de a 

“rainha do Brasil.” O beiju, massa feita a partir do amido da mandioca, foi o primeiro pão 

produzido no Brasil. 

Conforme relatado no livro “O pão na mesa brasileira”, desde os grãos socados 

grosseiramente pela mão do homem, até as modernas máquinas de moagem, o processamento 

dos cereais, em especial o trigo, teve uma modernização representativa (LODY; BOSISIO 

JUNIOR, 2004). As pedras planas e circulares, que giravam paralelamente, macerando o trigo 

nas primeiras épocas do Império Romano, evoluíram para os moinhos operados por tração 

animal e, mais tarde, por moinhos movidos à força hidráulica. Somente na Idade Média, os 

métodos de moagem evoluíram para um sistema de rolos e, no fim do século XIX, uma 

verdadeira revolução atingiu a atividade de panificação com a introdução de moinhos de 

cilindro, usados até os dias de hoje. 

Diante da longeva história dos cereais, lado a lado e paralelamente a ela, está a história 

da mão do homem. O homem transformou os cereais selvagens em autênticos domésticos. Sem 

a mão do homem e seus decorrentes cuidados, todos os cereais teriam desaparecido e não 

disseminados.  

O grão que faz viver o homem só pode viver com o auxílio do homem! Quem pensar nas 

implicações desta comprovação não pode, certamente, entender porque razão o agricultor, ao 

longo dos últimos milênios, foi tantas vezes remetido a um lugar de enteado da história da 

humanidade. Na verdade o agricultor tem se construído em ensinamentos, provando que é 

perfeitamente possível desenvolver uma agricultura que harmoniza o trabalho do homem com 

os processos da natureza, conseguindo dela o que é necessário para viver bem.  

A história do pão lança raízes em muitas e variadas áreas de especialização científica. É 

um território que vai da botânica à história comparada das religiões, da economia à medicina, 

da filosofia à gastronomia, da química agrícola às tecnologias da moagem e da panificação. É 

uma história que continua, para sempre ser contada. 
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3  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PESQUISA EM CAMPO - METODOLOGIA DA PESQUISA E APLICAÇÃO DA 

PROPOSTA 

 

A pesquisa relatada nesta dissertação foi desenvolvida no Projeto de Ação Social de 

Barueri, integrante do Programa do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de 

São Paulo no projeto Padaria Artesanal. 

Foram tomados como sujeitos da pesquisa 10 indivíduos que se inscreveram na oficina 

Padaria Artesanal, realizada no dia 13 de maio de 2014, ora denominados alunos, ocasião em 

que contou-se com a colaboração de professores agentes multiplicadores. 

O referido projeto na cidade de Barueri oferece regularmente as seguintes oficinas: 

Fotografia, Informática, Padaria Artesanal, Inglês, Artes, Ballet, Violão, Chocolate entre as 

quais destaco a oficina da Padaria Artesanal que foi alvo de estudo nesta dissertação. 

Os conteúdos abordados nesta oficina foram divididos em duas partes: a teórica e a prática 

conforme serão descritas a seguir. 

 

3.1.1 Parte teórica 

 

Introdução ao alimento básico: história sobre o desenvolvimento dos primeiros tipos de 

pães, seu uso diário, principais ingredientes utilizados na preparação de pães fermentados, suas 

propriedades nutricionais e possíveis variações que podem ser feitas quando se adiciona ou se 

substitui alguns tipos de ingredientes. 

 

3.1.2 Parte Prática 

 

Nesta etapa, o professor agente multiplicador inicialmente demonstra quais devem ser os 

cuidados com a higiene — pessoal, operacional, ambiental e dos alimentos — e como preparar 

a massa incluindo também o processo da fermentação. Em seguida, demonstra como repartir a 

massa e quais são as principais técnicas para modelá-la em diferentes estilos (trança, caseiro, 

forma, maçã, integral, batata com catupiry, ervas, mandioca, recheado com goiabada, rosca 

estrela, dentre outros) no preparo de diferentes tipos pão. 

Os alunos repetem os movimentos e as técnicas de modelagem fazendo cada um o seu 

pão e por fim aprendem como fazer o cozimento desses pães em fornos. Depois do resfriamento, 
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o professor agente multiplicador ensina como armazenar conservar e congelar os pães 

alertando-os para prestarem atenção nos prazos de validade e a maneira correta de se etiquetar 

o produto. 

No final, enquanto os pães assam, todos colaboram na organização e limpeza da cozinha 

e dos materiais utilizados e, quando os pães estiverem assados e tudo estiver pronto, todos 

degustam e conversam sobre os trabalhos desenvolvidos e seus planos para o futuro. 

 

3.2 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

A abordagem de uma pesquisa pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Segundo 

Minayo (2011), a pesquisa qualitativa se dedica a investigar significados, motivos, valores e 

atitudes, enquanto a pesquisa quantitativa explora o lado estatístico e visível, mas mesmo com 

tal distinção, dados qualitativos e quantitativos se complementam.  

Esta dissertação baseou-se na pesquisa-ação qualitativa participante exploratória, pelo 

fato do pesquisador ter estado sempre envolvido com o campo pesquisado, com os processos 

de construção do conhecimento, observando, registrando como se processou o entendimento 

entre os participantes, professores agentes multiplicadores e atuantes da Padaria Artesanal que 

utiliza a gastronomia solidária. 

Para ilustrar o que foi extraído do material pesquisado e tudo o que foi lido sobre projetos 

e programa sociais, aliou-se uma pequena amostragem de dados quantitativos para endossar e 

conferir fatos com afirmações desafiadoras aplicadas aos envolvidos, que poderiam concordar 

totalmente ou parcialmente bem como discordar totalmente ou parcialmente ou mesmo ficar 

indecisos. 

O pesquisador pode observar e comprovar que os fatores que melhor contribuíram para a 

inclusão social das pessoas carentes decorreu do fato de ser uma oficina com atividades práticas, 

sem grandes pré-requisitos, de fácil assimilação, que emprega equipamentos de baixo custo, 

comuns em qualquer cozinha, com produção rápida e acessível (o pão), de fácil comercialização 

o que propicia impulsionar a economia doméstica e melhoria de qualidade de vida. 

Esta pesquisa participante pode ser considerada, conforme defende Brandão (2006), pelo 

fato da oficina do Projeto Padaria Artesanal propiciar também um conhecimento coletivo que 

contribui, por meio da produção de pães, que o ser humano possa recriar de dentro para fora, 

formas concretas para que diferentes pessoas, grupos e classes participem do direito de produzir 

e dirigir os usos de seu próprio saber. 
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Na rotina da Padaria Artesanal podem ser observados, por ser um projeto interdisciplinar, 

a inclusão dos menos favorecidos e a solidariedade educativa, permitindo desta forma, um 

amplo diálogo entre as diferentes áreas do saber que visa garantir a construção de um 

conhecimento integrador, não fragmentado. 

No momento da chegada à Oficina da Padaria Artesanal, os alunos são direcionados à 

sala de aula para dar início à parte teórica dos trabalhos. Os alunos se apresentam, falam 

individualmente sobre suas vivências, experiências e seus objetivos, contam o que esperam do 

curso por meio de diálogos francos. 

Nesta oportunidade o professor promove a integração dos alunos fortalecendo a 

comunicação e o relacionamento interpessoal entre eles e passa a conhecer os principais 

objetivos do grupo, tendo chance de ajustar o conteúdo a ser ministrado. Por exemplo: um dos 

participantes expôs seu interesse em mudar para o nordeste e abrir uma padaria familiar; outro 

disse que gostaria de aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a produção de pães, tendo em vista 

que já havia trabalhado em uma franquia de esfihas e no momento estava sem emprego; outra 

não tinha atividade fixa, se separou do marido e estava à procura de algo que a satisfizesse ao 

mesmo tempo gerasse renda para seu sustento. O professor procurou enfatizar para esse grupo 

cálculos de custo e comercialização além do cuidado com a apresentação e embalagens dos 

pães. 

Após essa apresentação, o professor expõe slides que mostram o programa a ser 

desenvolvido na Oficina, contando o histórico do pão desde a Idade da Pedra até o Egito antigo. 

Em seguida são apresentados os principais insumos utilizados no preparo do pão, suas 

respectivas propriedades nutricionais, tipos de fermentação natural, feitos por processos 

caseiros, sem conservantes, não utilizando equipamentos especiais. É enfatizada a correta 

maneira de lavar as mãos, os principais cuidados com a higiene pessoal, a utilização de touca 

para a proteção dos cabelos, a higiene ambiental, de utensílios e equipamentos visando à 

segurança dos produtos manipulados na elaboração das produções de pão, com o intuito de 

evitar doenças transmitidas por alimentos (DTA). 

Trata-se de um programa interdisciplinar pelo fato do professor dar elementos sobre a 

história da cultura, ao desenvolver o histórico do pão, além de transmitir noções de 

microbiologia, ao ensinar a fermentação natural, cuidados que evitam as contaminações ao 

manipular os alimentos, conhecimentos sobre nutrição promovendo a troca de ingredientes por: 

tubérculos, raízes, hortaliças e frutas, além de substituir o sal por ervas e o açúcar refinado por 

açúcar mascavo, fato de suma importância na elaboração de um alimento saudável e seguro.  
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Por fim, o professor agente multiplicador agrega na oficina a importância de se ter uma 

postura profissional aliada à padronização da vestimenta de todos os participantes, ocasião em 

que são oferecidas camisetas da Padaria Artesanal.  

Após a explanação teórica, todos os participantes dirigem-se à cozinha, onde acontece a 

parte prática, iniciando com a efetiva higiene básica, seguida das produções dos dez tipos de 

pão, conforme exposto no Anexo A. Ensina-se desde o preparo da massa, fermentação 

principal, modelagem, cozimento em forno. Após o resfriamento dos pães, há orientações de 

embalar, etiquetar incluindo suas validades e pesos, como também a possibilidade de congelar 

e descongelar os produtos. Na sequência, são dadas orientações de como calcular o custo do 

pão e seu preço de comercialização.  

Desde o momento das produções pode-se observar que há o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências de cada sujeito o que propicia a integração do grupo e engrandece 

o conteúdo ministrado. Em seguida, há a avaliação sensorial do pão observando-se a aparência, 

a textura, o sabor e finalmente acontece a degustação dos pães. 

Para corroborar com as análises elaboradas pelo pesquisador, foram adotados entrevistas 

e questionários para professores agentes multiplicadores e alunos.  

Para levantar este diagnóstico das atividades, o pesquisador buscou adequar um roteiro 

de perguntas baseadas no modelo da escala de Likert, composto por afirmações as quais e para 

cada uma delas, os professores agentes multiplicadores e os alunos deveriam escolher a 

alternativa que melhor definisse a sua avaliação. Adicionou-se, também, a possibilidade dos 

mesmos fazerem comentários em cada questão, permitindo abertura aos entrevistados, caso 

quisessem explicar e complementar a resposta. Assim, o questionário é composto de perguntas 

fechadas, bem como abertas.  

 

3.3 PERGUNTAS POR QUESTIONÁRIO 

 

Com o intuito de atingir o objetivo do trabalho, a pesquisadora optou por um método que 

permitisse qualificar dados para, a partir dos resultados, retirar algumas conclusões. Assim a 

proposta da pesquisadora foi elaborar um questionário, tanto para os professores agentes 

multiplicadores como para os alunos, com perguntas fechadas e abertas (apêndices B e D). 

Por meio dos questionários, buscou-se verificar como que as propostas do professor 

agente multiplicador são percebidas pelos alunos ao qual se dirige e, se de fato o projeto 

consegue atingir sua meta de inclusão social. 
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A questão inicial, de partida, foi formulada tanto para os professores agentes 

multiplicadores como para os alunos da seguinte forma: 

 É possível promover a inclusão da população carente na sociedade contemporânea 

através do ensino da gastronomia/panificação por um projeto solidário? 

A partir da sua formulação e tratando-se de um estudo exploratório, a questão de partida 

desdobrou-se naturalmente em várias outras questões subsequentes: 

a) É possível viabilizar a inclusão social através da capacitação profissional em 

gastronomia/panificação?  

b) Como fazê-lo? 

Diante da questão de partida – Como promover a inclusão dos sujeitos carentes na 

sociedade contemporânea por meio do ensino da gastronomia e panificação. A presente 

pesquisa previu o estudo qualitativo das práticas do professor agente multiplicador no Projeto 

Padaria Artesanal como ponto de partida para a análise sobre a inclusão social. 

  

3.4 APLICAÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Neste trabalho, primeiramente foram feitas entrevistas com os professores agentes 

multiplicadores e, também, com alunos. 

Para os seis professores agentes multiplicadores do Projeto Padaria Artesanal a pesquisa 

foi realizada de modo informal. Foi solicitado que disponibilizassem quinze minutos do seu 

tempo para responderem perguntas de uma entrevista. Porém, quando mostradas as perguntas 

que seriam feitas, eles pediram para que deixasse a folha com o questionário para responderem 

posteriormente, com mais calma, pois assim, sentir-se-iam mais à vontade. Todos os seis 

professores agentes multiplicadores solicitados responderam ao questionário.  

Foram entregues também 10 (dez) questionários a 10 (dez) alunos, que o responderam 

com subsídios para a análise pretendida, como uma amostragem para a mensuração dos 

resultados. 

A partir dos depoimentos dos entrevistados que compõem a amostra – (respostas 

assumidas no questionário), com depoimentos que podem ser considerados como depoimentos 

livres, espontâneos, simples, mas profundos – que por um lado, traduzem o resultado e 

compreensão de como os professores agentes multiplicadores se externam e atingem o 

transmitir conhecimentos aos alunos e, por outro lado, como acontece a absorção dos 
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conhecimentos adquiridos pelos alunos, conhecimentos que foram transmitidos pelos 

professores agentes multiplicadores.  

Antes de dar voz a esses indivíduos, foram retratados – por meio de avaliação qualitativa 

dos questionários aplicados – alguns traços de suas formas de ser e viver. 

Para caracterização dos entrevistados, as respostas foram agrupadas e tabuladas para 

serem apresentadas em Gráfico de Setor. 

 

3.5 UNIVERSOS DA PESQUISA 

 

Foram compostos de professores agentes multiplicadores e alunos. 

 

3.5.1 Professores, agentes multiplicadores  

A primeira parte da amostra, como anteriormente referida, foi constituída por 6 (seis) 

professores agentes multiplicadores, dos quais 1 (um) pertencia ao gênero masculino e 5 (cinco) 

ao gênero feminino conforme mostrado no gráfico 1. Houve o envolvimento majoritário 

feminino, como pode ser verificado, de maneira geral na área de docência. 

 

Gráfico 1 – Gênero dos professores agentes multiplicadores 

Fonte: A Autora (2014). 

 

Quanto à idade dos professores agentes multiplicadores pesquisados, gráfico 2, nenhum 

deles pertenceu às faixas etárias inferiores a 25 anos e nem à faixa etária entre 25 e 30 anos. 

Existiu 1 (um) professor entre 31 e 40 anos, 2 (dois) professores entre 41 e 50 anos e 3 (três) 

professores acima de 51 anos. 

5

1

GÊNERO PROFESSORES

FEMININO MASCULINO



73 

 

 

Gráfico 2 – Idade dos professores agentes multiplicadores 

Fonte: A Autora (2014). 

 

3.5.2 Alunos  

 

A segunda parte da amostra foi constituída por 10 (dez) alunos entrevistados, dos quais 3 

(três) eram do gênero masculino e 7 (sete) do gênero feminino conforme pode ser observado 

no gráfico 3.   

 

Gráfico 3 – Gênero dos alunos 

Fonte: A Autora (2014). 

 

No que tange à idade dos alunos, gráfico 4, o nível etário predominante compreendeu a 

faixa com idade abaixo de 25 anos, ou seja, 6 (seis) alunos; entre 25 e 30 anos, 1 (um) aluno; 

entre 31 e 40 anos, 2 (dois) alunos e entre 41 e 50 anos, 1 (um) aluno.  Não houve nenhum 

aluno acima de 51 anos. Foi percebido a predominância de alunos mais jovens, desejando trilhar 

suas vidas tão breve quanto possível. 

1
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IDADE PROFESSORES

MENOS DE 25 ENTRE 25 E 30 ENTRE 31 E 40 ENTRE 41 E 50 ACIMA DE 51
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GÊNERO ALUNOS
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Gráfico 4 – Idade dos alunos 

Fonte: A Autora (2014). 

 

Quanto a formação dos alunos (gráfico 5), 8 (oito) alunos tinham nível médio, 1 (um) 

aluno, nível fundamental e 1 (um) aluno, nível superior. 

 

Gráfico 5 – Formação dos alunos  

Fonte: A Autora (2014). 

 

Quanto ao estado civil (gráfico 6), 7 (sete) alunos eram casados e 3 (três) eram solteiros.  
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Gráfico 6 – Estado civil dos alunos 

Fonte: A Autora (2014). 

 

De acordo com os dados apresentados nas populações em estudo foi constatado o 

seguinte: 

 a maioria dos professores agentes multiplicadores entrevistados, ou seja, 5 

(cinco) professores, pertenciam ao gênero feminino e o nível etário predominante 

compreendeu 3 (três) professores com idade acima de 51 anos. 

 a maioria dos alunos entrevistados foi do gênero feminino, ou seja, 7 (sete) 

alunos; o nível etário predominante compreendeu a 6 (seis) alunos com idades 

abaixo de 25 anos; e mais de três quartos dos alunos tinham como escolaridade o 

nível médio, ou seja, 8 (oito) alunos e 7 (sete) alunos eram casados.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos por meio dos questionários, ao 

mesmo tempo em que se expõe uma leitura interpretativa dos mesmos. Apesar de se ter aplicado 

16 (dezesseis) questões para os alunos e 14 (quatorze) para os professores agentes 

multiplicadores, foram analisados apenas 8 (oito) questionários referentes às colocações dos 

professores e 12 (doze) referentes às colocações dos alunos, devido à similaridade das 

afirmações apresentadas.  

Os professores agentes multiplicadores e os alunos escolheram para cada uma das 

perguntas, a alternativa que melhor descrevia as suas respectivas opiniões. A frequência das 

respostas expressas em escala Likert foi quantificada e indicada em porcentagem, da seguinte 

forma: CT (concordo totalmente), CP (concordo parcialmente), I (indeciso), DP (discordo 

parcialmente) e DT (discordo totalmente). Na tabela 1, as 8 (oito) afirmações contidas no 

questionário de avaliação dos professores e na tabela 2, as 12 (doze) afirmações contidas no 

questionário de avaliação dos alunos. 

Todos os 6 (seis) professores agentes multiplicadores que participaram da atividade 

responderam ao questionário proposto, distribuído segundo a ocorrência das alternativas 

escolhidas nas questões. Este tipo de tratamento tem como objetivo principal oferecer 

parâmetros genéricos de análise e indicar tendências gerais apresentadas pelos professores 

agentes multiplicadores.  

A análise da tabela 1, nos itens 4, 5 e 6 que se relacionam estreitamente sobre a 

participação de todos os alunos na maioria das atividades desenvolvidas, verifica-se que 100% 

dos entrevistados registraram que concordaram totalmente no estímulo da participação de todos 

os alunos na maioria das atividades desenvolvidas nas oficinas de panificação.  

No item 8, os professores agentes multiplicadores reforçaram em 100% o reconhecimento 

da importância em transmitir os cuidados na manipulação visando a segurança dos alimentos.  

Já nos itens 1, 2 e 7, que potencializavam e promoviam a inclusão social dos adultos, 

percebe-se que o somatório das respostas, concordo totalmente e concordo parcialmente, 

registraram respostas favoráveis. Isso sugere que nas várias oficinas culinárias de panificação, 

os professores agentes multiplicadores consideraram que houve uma diminuição na 

desigualdade social e uma melhoria na qualidade de vida da sociedade.  

Por fim, no item 3, os professores acreditaram, em sua grande maioria, que 

desenvolveram e favoreceram a aprendizagem das pessoas menos privilegiadas. 
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Tabela 1 – Respostas dadas pelos professores agentes multiplicadores ao questionário de avaliação da atividade 

realizada com estudo de casos. CT (Concordo Totalmente); CP (Concordo Parcialmente); I (Indeciso); DP 

(Discordo Parcialmente); DT (Discordo Totalmente). 

Itens 
Frequência das Respostas (%) 

CT CP I DP DT 
1. Diagnostiquei que as oficinas de trabalho em panificação 

possibilitam a diminuição da desigualdade social. 
67% 33% 0% 0% 0% 

2. Consegui transformar os menos privilegiados de modo a 

obterem melhor qualidade de vida na sociedade. 
67% 33% 0% 0% 0% 

3. Desenvolvi a didática que favorece a aprendizagem das 

pessoas menos favorecidas. 
83% 17% 0% 0% 0% 

4. Promovi atividades em oficinas de panificação que geraram 

a participação de todos. 
100% 0% 0% 0% 0% 

5. Gerei a participação de todos os alunos na maioria das 

atividades desenvolvidas nas oficinas de panificação. 
100% 0% 0% 0% 0% 

6. Propiciei a capacitação dos alunos em oficinas de panificação 

através do trabalho planejado, articulado e solidário.  
100% 0% 0% 0% 0% 

7. Ajudei a construir a democracia em oficinas de panificação, 

melhorando a qualidade de vida dos alunos. 
83% 17% 0% 0% 0% 

8. Preocupei-me sempre em transmitir os cuidados na 

manipulação visando a segurança dos alimentos. 
100% 0% 0% 0% 0% 

Fonte: A Autora (2014) 

 

A tabela 2 reforça o reconhecimento expresso anteriormente por parte dos professores 

agentes multiplicadores e indicam as mesmas tendências apresentadas pelos alunos. 

No que tange à qualificação na área de gastronomia e panificação expressos nos itens 1 e 

2, os alunos destacaram que as oficinas os qualificaram e aumentaram suas chances de entrar 

no mercado de trabalho, mas 10% consideram que, apesar de terem aprendido muito, ainda 

precisam continuar nesse caminho para aprofundar os conhecimentos na área.  

Nos itens 3 e 5 respectivamente, 100% dos alunos entrevistados consideraram que, nas 

oficinas de panificação, os professores agentes multiplicadores procuraram desenvolver, maior 

independência e autonomia para melhor prepará-los inserção do mercado de trabalho; e que 

90% compreenderam os ensinamentos desenvolvidos em sala de aula pelo professor agente 

multiplicador.  

No que tange ao estímulo dos professores agentes multiplicadores para trabalhar em 

equipe, também houve consenso entre os alunos entrevistados que as oficinas contribuíram para 

que aprendessem a trabalhar em equipe e a participar das atividades em sala de aula, 

aproveitando as diferentes vivências dos alunos para ensinar o conteúdo – como mostram os 

itens 4, 6, 7, 8, 9 e 10. 

No item 11, a maioria dos alunos mostrou que foi fortalecida a vivência de cidadão de 

forma mais saudável.  

No item 12, os alunos foram unânimes em dizer que compreenderam a importância sobre 

os cuidados na manipulação, para a produção de alimento seguro. 
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Tabela 2 – Respostas dadas pelos alunos ao questionário de avaliação da atividade realizada com estudo de casos. 

CT (Concordo Totalmente); CP (Concordo Parcialmente); I (Indeciso); DP (Discordo Parcialmente); DT 

(Discordo Totalmente). 

Itens 
Frequências das Respostas (%) 

CT CP I DP DT 

1. Consegui me qualificar na área de gastronomia após 

participar das oficinas de panificação. 
70% 20% 0% 0% 10% 

2. As oficinas de panificação me qualificaram, aumentando 

minhas chances de entrar no mercado de trabalho e 

aumentando a minha renda mensal. 

100% 0% 0% 0% 0% 

3. Verifiquei que os professores procuram desenvolver nas 

oficinas, minha independência e autonomia para me 

preparar melhor para o mercado de trabalho. 

100% 0% 0% 0% 0% 

4. Fui estimulado pelo professor multiplicador a trabalhar 

em equipe nas oficinas, contribuindo para que aprendesse 

a ter uma vivência com a cooperação. 

100% 0% 0% 0% 0% 

5. Compreendi os ensinamentos do professor multiplicador 

desenvolvidos em sala de aula. 
90% 10% 0% 0% 0% 

6. Considero que os professores multiplicadores geraram a 

participação de todos os alunos nas atividades em oficinas 

de panificação. 

100% 0% 0% 0% 0% 

7. Percebi que o professor multiplicador soube aproveitar as 

diferentes vivências dos alunos para ensinar o conteúdo 

nas oficinas de panificação. 

90% 10% 0% 0% 0% 

8. Identifiquei que o professor multiplicador soube integrar 

a minha experiência de vida ao ensino de panificação.  
80% 10% 10% 0% 0% 

9. Desenvolvi atividades nas oficinas em panificação, com a 

colaboração do professor agente multiplicador e demais 

colegas. 

90% 0% 10% 0% 0% 

10. Aprendi, através das atividades utilizadas em conjunto 

com o professor, a cultivar nas oficinas de panificação, 

um ambiente mais justo, seguro, igualitário e feliz. 

90% 10% 0% 0% 0% 

11. Ampliei a minha vivência de cidadão com o professor 

agente multiplicador e os meus colegas, fortalecendo a 

melhoria de vida de uma maneira mais saudável. 

60% 40% 0% 0% 0% 

12. Compreendi a importância transmitida sobre os cuidados 

na manipulação visando à produção de um alimento 

seguro. 

100% 0% 0% 0% 0% 

Fonte: A Autora (2014) 

 

Os dados foram analisados qualitativamente, e foram estabelecidas relações entre as 

respostas dadas pelos participantes e a pesquisa bibliográfica. Os dados foram agrupados em 

quatro categorias:  

1. Métodos de ensino em gastronomia e panificação que potencializam e promovem a 

inclusão social de adultos. 

2. Trabalho cooperativo em gastronomia e o empreendedorismo solidário 

3. Inclusão social através da qualificação profissional em panificação 

4. O papel do professor agente multiplicador no ensino da gastronomia e panificação. 

As percepções dos alunos e professores agentes multiplicadores a respeito da inclusão 

social através do ensino da gastronomia no Projeto Padaria Artesanal foram realizadas por meio 

de atividades nas quais alguns alunos e professores agentes multiplicadores responderam a um 



79 

 

questionário sobre as habilidades que acreditavam (ou não) ter desenvolvido ou aperfeiçoado a 

partir das oficinas de panificação.  Os comentários dos alunos e professores agentes 

multiplicadores foram analisados a partir das respostas por eles apresentadas nos questionários.  

As percepções enfatizadas nos comentários dos alunos e professores agentes 

multiplicadores e a análise dos questionários acerca da inclusão social através do ensino da 

gastronomia no Projeto Padaria Artesanal, apontam para a sua potencialidade em capacitar 

sujeitos carentes na sua integralidade física, emocional, intelectual, social, espiritual através de 

oficinas de trabalho em panificação, orientando-os do ponto de vista de noções de higiene 

pessoal e ambiental, recebimento e armazenamento de mercadorias, além da segurança 

alimentar para, a partir daí, iniciar a aprendizagem em práticas de panificação, execução de 

receitas e apresentações cuidadas e estéticas. 

Segundo os alunos e professores agentes multiplicadores, a atividade favoreceu a 

aprendizagem dos conceitos realinhados à temática de Gastronomia-Panificação e servem de 

subsídio para a análise e fundamentação do embasamento teórico. 

 

4.1 O ENSINO DE GASTRONOMIA-PANIFICAÇÃO E OS MÉTODOS DE ENSINO  QUE 

POTENCIALIZAM E PROMOVEM A INCLUSÃO SOCIAL DE ADULTOS 

 

No que diz respeito aos métodos de ensino – que potencializaram e promoveram a 

inclusão social de adultos – os professores agentes multiplicadores consideraram que as oficinas 

de panificação tanto diminuíram parcialmente a desigualdade social quanto conseguiram 

transformar os menos privilegiados de modo a obterem capacitação, aumentando chances ao 

mercado de trabalho, propiciando aumentar a renda e consequentemente, melhor qualidade de 

vida na sociedade.  

 

4.2 O ENSINO DE GASTRONOMIA-PANIFICAÇÃO, O TRABALHO COOPERATIVO E 

O EMPREENDEDORISMO SOLIDÁRIO 

 

No que tange ao ensino de gastronomia e panificação e ao trabalho cooperativo e 

empreendedorismo solidário, a participação de todos na parte prática contribuiu em muito para 

favorecer o empreendedorismo solidário a partir das oficinas de panificação. 

“Todos trabalhavam juntos na cozinha no preparo do separo dos ingredientes e 

finalização das produções.” 

“Na aula prática todos puseram a mão na massa.” 

“Apresentava os ingredientes que iríamos utilizar, com suas histórias de origem, tipos, 

possibilidades de preparo, depois íamos trabalhar nas produções dos pães”. 
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A aprendizagem cooperativa, segundo Torres, Alcântara e Irala (2004), pode ser definida 

como uma prática em que cada membro da equipe é responsável por uma das etapas encadeadas 

que, posteriormente unidas, alcança um objetivo comum, relativo ao conteúdo proposto.  

Os professores agentes multiplicadores consideraram que a experiência de designar 

atividades em grupos com um objetivo comum, favoreceu a aprendizagem dos menos 

favorecidos e do empreendedorismo solidário em oficinas de gastronomia-panificação no 

Projeto Padaria Artesanal. Este tipo de ensino, de certa forma, rejeitou o autoritarismo do ensino 

tradicional imposto por grande parte dos professores, como mostra o estudo de Oxford, citado 

por Torres, Alcântara e Irala (2004).  

 

4.3 O ENSINO DE GASTRONOMIA/PANIFICAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 

ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A capacitação profissional em gastronomia-panificação, segundo os professores agentes 

multiplicadores, proporcionou a inclusão social a partir da participação de todos os alunos na 

maioria das atividades desenvolvidas nas oficinas de panificação. O professor agente 

multiplicador soube aproveitar as diferentes opiniões e experiências de vida dos alunos para 

propiciar uma metodologia de ensino mais democrática, como ilustram os comentários a seguir: 

“Com as oficinas de panificação estimulei a participação de todos os alunos. E com 

isso houve o enriquecimento do conteúdo.” 

“Nas aulas práticas utilizei dicas das vivências de vários alunos que já trabalham na 

área.” 

 

É sabido que existe relativo consenso a respeito desse tema. Isto foi confirmado, pois os 

comentários dos professores agentes multiplicadores são similares às percepções relatadas na 

literatura por diferentes teóricos. 

Os comentários de um dos professores vêm ao encontro das percepções relatadas na 

literatura pelo teórico Stainback e Stainback (1999), quando conceitua que a inclusão social é 

um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, 

provocada possivelmente por um estigma social causado pela origem geográfica, educação, 

idade, existência de deficiência ou preconceitos raciais. 

Segundo Pochmann e Amorim (2003) a exclusão é configurada por segmentos sociais 

deserdados de alguma condição de vida digna e por segmentos que nunca foram dignamente 

considerados. A ênfase nessa definição é a dignidade, conceito que depende de valores, culturas 

e normas. Quando o professor agente multiplicador conseguiu, a partir dos ensinamentos em 
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panificação, fazer com que as desigualdades e a marginalização do ser humano, principalmente 

daqueles destituídos de algum bem ou com alguma deficiência minimizassem suas necessidades 

a partir do acesso ao conhecimento. 

O conceito de desigualdade e exclusão social tem estado presentes em diversos tipos de 

camadas sociais. De acordo com Fisher e Novais (2005), a exclusão social é uma situação, na 

qual determinados indivíduos não conseguem inclusão, inserção e/ou integração de alguns tipos 

fundamentais de direitos bem como seu acesso, na sociedade, de maneira satisfatória e 

democrática. Quando o professor agente multiplicador consegue em aulas práticas utilizar dicas 

das vivências de vários alunos que já trabalharam na área de gastronomia-panificação, ele 

oferece uma oportunidade de reconhecimento e uma dica sua passa a ser considerada como uma 

alternativa de intervenção ao grupo, minimizando problemas sociais quando praticam receitas 

e colocam a mão na massa. 

Segundo Merege (2009) e Toro (2005), não é possível pensar em política de inclusão 

social e de combate à pobreza sem considerar também o Terceiro Setor e assemelhados como 

uma das peças fundamentais de novo modelo de desenvolvimento social e econômico. Esse 

setor amplia a área de atuação pública que, após seu reconhecimento, passa a ser considerada 

como alternativa de intervenção nos problemas sociais. 

Vale citar Gohn (2000) que afirma que as ONGs não são a única expressão real do 

Terceiro Setor, mas enfatiza que o grande interesse é estabelecer um elo de parceria entre o 

Estado e a iniciativa privada, o que vem reforçar a preocupação e presença do Estado. 

 

4.4 O ENSINO DE GASTRONOMIA-PANIFICAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR 

AGENTE MULTIPLICADOR 

 

O trabalho nas oficinas de panificação rendeu melhoria na qualidade de vida dos alunos 

o que veio a transformar a sociedade, propiciando a capacitação dos mesmos por meio de um 

trabalho planejado, articulado e solidário. Os professores agentes multiplicadores ajudaram a 

construir a democracia nas oficinas de panificação, sempre preocupados em transmitir os 

cuidados na manipulação e na segurança alimentar. 

“Pelos conhecimentos aprendidos com o professor agente multiplicador, entendi 

cultivar um ambiente mais justo e seguro.” 

“Através do conteúdo aprendido os alunos passam a ter hábitos mais saudáveis, mais 

seguros além de terem a oportunidade da capacitação para o emprego.”  

“Os cuidados com a higiene e segurança na manipulação dos alimentos fazem parte 

das aulas teóricas e são sempre cobradas nas aulas práticas.” 
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Segundo Paulo Freire (2011), ensinar exige a consciência do inacabamento. O 

inacabamento do ser humano, sua inconclusão, é própria da experiência vital. Onde há vida, há 

inacabamento, mas somente entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente e 

levou a promover o suporte que, no mundo, a experiência humana muda de qualidade com 

relação à vida. Isto é mostrado quando o aluno salienta que após acabar a oficina de culinária 

de panificação voltou como auxiliar voluntário e percebeu que ainda podia melhorar. 

No que diz respeito ao sentido coletivo de futuro que diferencia uma nação de um 

território habitado, Toro (2005) defende que a aspiração máxima de uma sociedade é tornar-se 

uma nação, ou seja, ter um sentido coletivo de futuro próprio que lhe permita orientar todas as 

suas ações e instituições em determinada direção. Há consenso quando o aluno menciona que 

pelos conhecimentos aprendidos com o professor agente multiplicador, entendeu cultivar um 

ambiente mais justo e seguro. 

Germano e Germano (2001), na obra “Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos”, 

salientam a importância em aumentar a massa crítica e divulgar as ações da vigilância sanitária, 

no sentido de formar uma consciência coletiva referente à segurança na manipulação da área de 

alimentos a qual representa uma verdadeira estratégia de segurança nacional – afinal povo com 

alimentação de má qualidade é povo sem saúde. A saúde é um direito inalienável a todo cidadão, 

tal como expresso na declaração universal dos direitos do homem, promulgada em 1948 pela 

Organização das Nações Unidas. O professor agente multiplicador reforça a aprendizagem 

formal quando menciona que os cuidados com a higiene e segurança na manipulação dos 

alimentos fazem parte das aulas teóricas e são sempre cobradas nas aulas práticas. 

Ainda segundo Paulo Freire (2011), ensinar exige a corporificação das palavras pelo 

exemplo. Quem pensa certo sabe que as palavras às quais falta corporeidade do exemplo pouco 

ou quase nada valem para o aluno. Pensar certo é fazer certo. Ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. Isto é constatado quando o professor agente 

multiplicador dá o testemunho que através do conteúdo aprendido, os alunos passaram a ter 

hábitos mais saudáveis, mais seguros além de terem a oportunidade da capacitação para o 

emprego. 
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CONCLUSÃO  

 
 “Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto 

grande parte de seus membros for formada de pobres e 

miseráveis.” 

Adam Smith, 1723 – 1790 

 

A partir da constatação que no mundo contemporâneo a exclusão social cresce na razão 

direta do desenvolvimento tecnológico e que este fato é agravado no Brasil devido à falta de 

capacitação e de apoio institucional, a proposta desta dissertação de mestrado foi analisar o 

Projeto Padaria Artesanal para buscar uma forma de capacitar os segmentos mais carentes e 

provê-los de condições que lhes permitam seu desenvolvimento integral. 

Atualmente vive-se um momento histórico bastante importante na Universidade. 

Atualmente é possível mostrar a produção acadêmica do conhecimento aliada à reflexão e ao 

mesmo tempo à transformação social.   

Esta dissertação propôs trabalhar, por meio de oficinas de trabalho em panificação, a 

observação da experiência interdisciplinar, incorporando noções de: higiene pessoal e 

ambiental, recebimento e armazenamento de mercadorias, fornecendo aos envolvidos 

ferramentas de segurança alimentar, com o intuito de orienta-los e capacita-los na execução de 

receitas cuidadas e apresentações estéticas, ponto de partida para a aprendizagem em práticas 

culinárias de panificação.  

As metas das oficinas de trabalho em panificação foram atingidas em vários níveis, como 

pode-se perceber nas falas dos envolvidos. 

No tocante aos professores agentes multiplicadores, pode-se constatar que, se tratando de 

ensinamentos, enfatizaram a importância de todos participarem, colocarem a mão na massa para 

atingirem seus objetivos através da parte histórica da origem e dos tipos dos pães, a produção 

do alimento seguro. 

Foi constatado que as oficinas de trabalho diminuíram parcialmente a desigualdade 

social quanto conseguiram proporcionar melhora na qualidade de vida dos envolvidos.   

Segundo Skinner (1969) “Educar é inserir as gerações adultas na cultura de um povo 

em determinado momento histórico e prepará-las para os desafios que enfrentará no futuro”. 

Foi verificado, em contraponto com a percepção de Skinner, que a utilização de oficinas como 

método de ensino, foi parcialmente eficiente na inclusão social dos adultos por meio do ensino 

de gastronomia, por ser considerado que isso dependeria não apenas da vontade de 

transformação do assistido, mas também, do mercado de trabalho.  
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Os resultados apontam para um resgate da dignidade do educador por ser um projeto 

transformador social baseado na assistência pela educação e não pelo assistencialismo. 

O aluno transforma a sua própria vida pela educação interdisciplinar complexificando os 

conhecimentos por ele adquiridos.  

A percepção da pesquisadora acerca da inclusão social por meio do ensino da 

gastronomia-panificação, é de que os sujeitos que trabalharam o conteúdo programático, teórico 

prático fez abrir oportunidade para aumentar a economia doméstica, oferecendo chance de 

trilhar suas carreiras solo.  

A inclusão só pode acontecer com a participação dos alunos nas oficinas de panificação 

com a mediação do professor agente multiplicador que soube aproveitar as vivências dos 

mesmos, por meio de uma metodologia de ensino democrática. 

De acordo com Stainback e Stainback (1999), a inclusão social é um conjunto de meios 

e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada 

possivelmente por um estigma social causado pela origem geográfica, educação, idade, 

existência de deficiência ou preconceitos raciais. 

Segundo Pochmann e Amorim (2003), a exclusão é configurada por segmentos sociais 

deserdados de alguma condição de vida digna e por segmentos que nunca foram dignamente 

considerados. Vê-se reforçada a dignidade, conceito que depende de valores, culturas e normas. 

Assim, a experiência do professor agente multiplicador e o acesso ao conhecimento 

proporcionaram chances aos alunos de se expressarem, o que os fez sentir valorizados, 

contradizendo Fisher e Novais (2005) quando mencionam que determinados indivíduos não 

conseguem acesso à sociedade de maneira satisfatória e democrática. 

No tocante a outro objetivo específico, o ensino de gastronomia-panificação, por meio do 

trabalho cooperativo, o empreendedorismo solidário e a participação de todos em oficinas de 

panificação contribuíram em muito para favorecer o empreendedorismo solidário no Projeto 

Padaria Artesanal. A aprendizagem cooperativa, segundo Torres, Alcântara e Irala (2004), pode 

ser definida como uma prática em que cada membro da equipe é responsável por uma das etapas 

encadeadas que, posteriormente unidas, alcança um objetivo comum, relativo ao conteúdo 

proposto, o que foi comprovado quando realizaram as atividades em grupo com objetivo 

comum, as quais vieram a favorecer a aprendizagem dos menos favorecidos e do 

empreendedorismo solidário nas oficinas de panificação no Projeto Padaria Artesanal, pois foi 

rejeitado o autoritarismo do ensino, muitas vezes imposto por professores, como mostra o 

estudo de Oxford (apud TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004). 
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Já o papel do professor agente multiplicador no ensino da gastronomia-panificação, 

trabalhando através de oficinas, propiciou a capacitação aos alunos e através de um trabalho 

planejado, articulado e solidário se propõe a tentar transformar a sociedade. 

Conforme Paulo Freire (2011), “ensinar é um processo construtivista que exige a 

consciência do inacabamento do ser humano, a inconclusão é própria da experiência vital”. (...) 

“Pensar certo é fazer certo. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo”. Com isso, ressalta-se a importância do trabalho da Padaria Artesanal 

oportunizar a inclusão social, a partir da capacitação dos participantes, especialmente quando 

alguns sentem a necessidade de ampliar seus conhecimentos após terem sido capacitados nas 

Oficinas. 

No que diz respeito aos métodos de ensino, o Projeto demonstrou na prática potencializar 

e promover a inclusão social de adultos. Foi constatado que as oficinas de trabalho em 

panificação tanto diminuíram parcialmente a desigualdade social quanto conseguiram 

transformar os menos privilegiados de modo a obterem melhor qualidade de vida na sociedade. 

Dentro dessa perspectiva de interesse por parte do setor público na preocupação de cada 

vez mais ensinar os menos privilegiados a “pescar” com essa política pública que busca 

viabilizar ações de inclusão e melhoria de qualidade de vida, constatou-se que a eficácia do 

trabalho da Padaria Artesanal no segmento da gastronomia/panificação atinge os objetivos 

iniciais propostos, o que vem a comprovar a recente criação desse projeto na subprefeitura da 

Granja Vianna, Cotia, com o intuito de oportunizar a capacitação na comunidade carente local. 

Do ponto vista ético esta experiência vivenciada pelos professores agentes 

multiplicadores e seus alunos, preserva o respeito mútuo, aliando aprendizagem às práticas de 

panificação, execução de receitas, criação de apresentações, além do prévio ensinamento de 

como produzir um alimento seguro, sempre com foco na segurança alimentar, noções de higiene 

pessoal, ambiental, entre outras. 

Conclui-se que o projeto Padaria Artesanal promovido pelo Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo pode ser um caminho para a inserção do sujeito 

desfavorecido na sociedade por meio de um aprendizado, melhorando a sua qualidade de vida. 

Acrescenta-se o fato de que o projeto propicia o desenvolvimento da criatividade e 

inovação, contudo, se faz necessário um acompanhamento pós-qualificação, como um suporte 

para o prosseguimento positivo da caminhada do sujeito desfavorecido, até que se sinta seguro 

e autônomo. 

 



86 

 

Por fim, sendo pesquisadora próxima ao projeto e diante do teórico aqui exposto, dei 

voz às falas dos envolvidos e pude constatar que este projeto é de inclusão social, privilegia a 

dignidade humana, resgata a cidadania, educação e saúde, dá ênfase aos valores éticos 

democráticos, privilegiando a igualdade de direito a todos. 
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APÊNDICE A – GUIA DO ROTEIRO DE ENTREVISTA DO PROFESSOR AGENTE MULTIPLICADOR 

 

TEMA DA QUESTÃO 

DO QUESTIONÁRIO 

FUNDAMENTAÇÃO 

EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

QUESTÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

OBJETIVO DA 

QUESTÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

I -  Dados Pessoais   1. Gênero.  

2. Idade.  

 Caracterizar o professor.   

II -  Métodos de 

ensino que 

potencializam e 

promovem a inclusão 

social de adultos através 

do ensino de 

gastronomia. 

 Skinner (1969) 

 Gohn (2000) 

 Leal (2002) 

 Brillat-Savarin (2010) 

 Pinsky (2003) 

 Bourdieu (2004) 

 Paulo Freire (1979) 

3. Diagnostiquei que as 

oficinas de trabalho em 

panificação diminuem a 

desigualdade social. 

4.  Consegui transformar 

os menos privilegiados 

de modo a obterem uma 

melhor qualidade de 

vida na sociedade. 

 Conhecer se as oficinas 

de trabalho em 

panificação contribuem 

para a diminuição da 

desigualdade social 

 Saber se o método de 

ensino aplicado 

contribuiu para a 

inserção dos menos 

privilegiados na 

sociedade. 

  Quais métodos de 

ensino os professores 

agentes multiplicadores 

preferem utilizar para 

promover a inclusão 

social de adultos através 

do ensino da 

panificação. 

 Descrever um processo 

eficaz de inclusão social 

através da capacitação 

profissional em 

panificação. 

III -  Trabalho 

cooperativo e o 

empreendedorismo 

solidário. 

 Torres, Alcantara e Irala 

(2004) 

 Mattews (1995) 

 Oxford (1997) 

5. Desenvolvi a didática 

que favorece a 

aprendizagem das 

pessoas menos 

favorecidas. 

6. Propiciei aos alunos o 

trabalho cooperativo nas 

oficinas de panificação. 

7.  Promovi atividades em 

oficinas de panificação 

que geraram a 

participação de todos. 

 Saber se a didática é 

apropriada para 

aprendizagem dos 

menos favorecidos 

 Conhecer com que 

frequência os 

professores  

multiplicadores 

utilização o trabalho 

cooperativo em oficinas 

de panificação 

 Averiguar a participação 

de todos os alunos nas 

atividades em oficinas 

de panificação 

 Em que medida a 

participação de todos em 

oficinas de panificação 

contribui para favorecer 

o empreendedorismo 

solidário. 

 Diagnosticar o trabalho 

cooperativo e o 

empreendedorismo 

solidário em oficinas 

gastronômicas de 

panificação na Padaria 

Artesanal. 
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TEMA DA QUESTÃO 

DO QUESTIONÁRIO 

FUNDAMENTAÇÃO 

EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

QUESTÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

OBJETIVO DA 

QUESTÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

IV -  Inclusão social 

através da qualificação 

profissional em 

gastronomia 

 Stainback (1999) 

 Pochman e Amorim 

(2003) 

 Fisher e Novaes (2005) 

 Toro (2005) 

 Haddad (2002) 

 Merege (2009) 

 Gohn (2000) 

8. Gerei a participação de 

todos os alunos na 

maioria das atividades 

desenvolvidas nas 

oficinas de panificação. 

9. Aproveitei as diferenças 

de opinião nas oficinas 

de panificação para 

propiciar uma 

metodologia de ensino 

mais democrática. 

 Averiguar o 

envolvimento dos alunos  

nas atividades em 

oficinas de panificação 

 Averiguar se o professor 

agente multiplicador 

aproveita a experiência 

de vida dos alunos para o 

desenvolvimento da 

metodologia de ensino 

mais democrática 

 .Em que medida a 

capacitação profissional 

em panificação contribui 

para a inclusão social 

dos menos favorecidos. 

 Investigar métodos de 

ensino que 

potencializam e 

promovem a inclusão 

social de adultos através 

do ensino da 

gastronomia/ 

 panificação. 

V -  O papel do 

professor agente 

multiplicador 

 GermanoeGermano 

(2001) 

 Toro (2005) 

 Freire (2011)  

10. Promovi 

atividades que geram a 

participação de todos. 

11. Propiciei a 

capacitação dos alunos 

nas oficinas de 

panificação através do 

trabalho planejado, 

articulado e solidário. 

12. Ajudei a construir 

a democracia nas 

oficinas de panificação 

melhorando a qualidade 

de vida dos alunos. 

13. Preocupei-me 

sempre em transmitir os 

cuidados na 

manipulação visando a 

segurança dos alimentos. 

 Averiguar a melhoria da 

qualidade de vida dos 

alunos através das 

oficinas de gastrono-

mia/panificação 

 Saber se os professores 

multiplicadores 

planejam trabalhos 

articulados e solidários  

 Conferir as estratégias 

utilizadas pelo professor 

agente multiplicador na 

construção da 

democracia em oficinas 

de panificação 

 Averiguar se os 

professores agentes 

multiplicadores 

procuraram 

conscientizar os alunos 

na manipulação segura 

dos alimentos 

  Identificar qual o papel 

que desempenha o 

professor agente 

multiplicador. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR AGENTE MULTIPLICADOR 

 
Estimado (a) Colega:  

 O presente questionário faz parte de um trabalho de pesquisa sobre “PADARIA SOLIDÁRIA: 

EDUCAÇÃO, GASTRONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL”, inserido no Programa Educação, 

Arte e História da Cultura, da Universidade Mackenzie, e tem por finalidade encontrar formas de 

melhor favorecer a inclusão através do ensino da gastronomia/ panificação, complementando com os 

comentários. 
 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS: 

 

1. Gênero:  

 Feminino   Masculino  

 

2. Idade: 

 Menos de 25 anos    Entre 31 e 40 anos    Entre 41 e 50 anos  

 Entre 25 e 30 anos    Acima de 50 anos 

 

3. Diagnostiquei que as oficinas de trabalho em gastronomia possibilitam a diminuição da desigualdade social: 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

4. Consegui transformar os menos privilegiados de modo a obterem uma melhor a qualidade de vida na sociedade. 

 Concordo Totalmente   Concordo Parcialmente   Indeciso  

 Discordo Parcialmente   Discordo Totalmente 

Porque?             

              

 

5. Desenvolvi a didática que favorece a aprendizagem das pessoas menos favorecidas. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente   Indeciso  

 Discordo Parcialmente   Discordo Totalmente 

Como?             

              

 

6. Propiciei aos alunos o trabalho cooperativo nas oficinas de panificação. 

 Sempre Muitas vezes   Algumas vezes  

 Nunca     Discordo Totalmente 

Comentários             
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7. Promovi atividades em oficinas de panificação que geraram a participação de todos. 

 Sempre     Muitas vezes     Algumas vezes  

 Nunca     Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

8. Gerei a participação de todos os alunos na maioria das atividades desenvolvidas nas oficinas de panificação. 

 Concordo Totalmente   Concordo Parcialmente   Indeciso  

 Discordo Parcialmente   Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

9. Aproveitei as diferenças de opinião em oficinas de panificação para propiciar uma metodologia de ensino mais 

democrática. 

 Sempre     Muitas vezes    Algumas vezes  

 Nunca       Discordo Totalmente 

Como?             

              

 

10. Promovi atividades que geram a participação de todos. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Porque?             

              

 

11. Propiciei a capacitação dos alunos em oficinas de panificação através do trabalho planejado, articulado e 

solidário. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Como?             

              

 

12. Ajudei a construir a democracia em oficinas de panificação melhorando a qualidade de vida dos  

alunos. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Como?             
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13. Preocupei-me sempre em transmitir os cuidados na manipulação visando a segurança dos alimentos. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             
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APÊNDICE C – GUIA DO ROTEIRO DE ENTREVISTA DO ALUNO  

 

TEMA DA QUESTÃO  

DO QUESTIONÁRIO  

FUNDAMENTAÇÃO / 

EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

QUESTÃO DO  

QUESTIONÁRIO  

OBJETIVO DA 

QUESTÃO  

DO QUESTIONÁRIO 

QUESTÃO DE  

INVESTIGAÇÃO 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

I -  Dados Pessoais   1. Gênero.  

2. Idade.  

3. Formação  

4. Estado Civil 

 Caracterizar o aluno  

 

  

II -  Métodos de 

ensino que 

potencializam e 

promovem a inclusão 

social de adultos 

através do ensino de 

gastronomia e 

panificação 

 Skinner (1969) 

 Gohn (2000) 

 Leal (2002) 

 Brillat-Savarin (2010) 

 Pinsky (2003) 

 Paulo Freire (1979) 

5. Consegui me qualificar 

na área de gastronomia 

após participar das 

oficinas de panificação. 

6. As oficinas culinárias de 

panificação me 

qualificaram 

aumentando minhas 

chances de entrar no 

mercado de trabalho, 

aumentando a minha 

renda mensal. 

7. Verifiquei que os 

professores agentes 

multiplicadores 

procuram desenvolver 

nas oficinas de 

panificação a minha 

independência e a 

autonomia para me 

preparar melhor para o 

mercado de trabalho, 

melhorando a minha 

renda mensal. 

 Averiguar se as 

oficinas de trabalho em 

gastronomia e 

panificação 

contribuem para a 

diminuição da 

desigualdade social, 

capacitando os que 

nela participaram. 

 Saber se os professores 

agentes 

multiplicadores 

desenvolvem 

independência e 

autonomia nas oficinas 

de panificação a fim de 

melhor preparo ao 

mercado de trabalho. 

 . Quais métodos de 

ensino os professores 

agentes multiplicadores 

preferem utilizar para 

promover a inclusão 

social de adultos através 

do ensino da 

panificação 

 Descrever um processo 

eficaz de inclusão social 

através da qualificação 

profissional em 

panificação. 

 

TEMA DA QUESTÃO  

DO QUESTIONÁRIO  

FUNDAMENTAÇÃO / QUESTÃO DO  

QUESTIONÁRIO  

OBJETIVO DA 

QUESTÃO  

QUESTÃO DE  

INVESTIGAÇÃO 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
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EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

DO QUESTIONÁRIO 

III -  Trabalho 

cooperativo e o 

empreendedorismo 

solidário. 

 Torres  

 AlcantaraeIrala  

 (2004) 

 Mattews (1995) 

 Oxford (1997) 

8. Fui estimulado pelo prof. 

ag. multiplicador a 

trabalhar em equipe nas 

oficinas de panificação 

contribuindo para que 

aprendesse a ter uma 

vivência com 

cooperação. 

9. Compreendi os 

ensinamentos do 

professor agente 

multiplicador 

desenvolvidos em 

oficina de panificação. 

 Averiguar com que 

frequência os 

professores agentes 

multiplicadores 

utilizam o trabalho 

cooperativo em sala de 

aula. 

 Averiguar qual 

contributo do 

ensinamento que 

atingiu a aprendizagem 

dos menos favorecidos. 

 . Em que medida a 

participação de todos 

nas oficinas de 

panificação contribui 

para favorecer o 

empreendedorismo 

solidário. 

 Diagnosticar o trabalho 

cooperativo e 

empreendedorismo 

solidário em oficinas de 

panificação na Padaria 

Artesanal. 

IV -  Inclusão social 

através da 

qualificação 

profissional em 

panificação 

 Stainback (1999) 

 Pochman e Amorim 

(2003) 

 Fisher e Novaes (2005) 

 Toro (2005) 

 Haddad (2002) 

 Merege (2009) 

 Gohn (2000) 

10. Considero que os 

professores agentes 

multiplicadores em 

panificação geraram a 

participação de todos os 

alunos nas atividades em 

oficinas. 

11. Percebi que o professor 

agente multiplicador 

soube aproveitar as 

diferentes vivências dos 

alunos em oficinas para 

ensinar o conteúdo nas 

oficinas de panificação. 

12. Identifiquei que o 

13. Professor agente 

multiplicador soube 

integrar a minha 

experiência de vida ao 

ensino da panificação. 

 Averiguar o 

envolvimento dos 

alunos nas atividades 

em sala de aula. 

 Saber se o professor 

agente Multiplicador 

aproveitou as 

diferentes vivências 

dos alunos para ensinar 

o conteúdo nas oficinas 

de panificação. 

 Averiguar se o 

professor agente 

multiplicador aproveita 

a experiência de vida 

dos s para o 

desenvolvimento da 

metodologia de ensino 

mais democrática. 

 Em que medida a 

capacitação profissional 

em panificação 

contribui para a inclusão 

social dos menos 

favorecidos. 

 Investigar métodos de 

ensino que 

potencializam e 

promovem a inclusão 

social de adultos através 

do ensino da 

gastronomia/Panificaçã

o. 
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TEMA DA QUESTÃO  

DO QUESTIONÁRIO  

FUNDAMENTAÇÃO / 

EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

QUESTÃO DO  

QUESTIONÁRIO  

OBJETIVO DA 

QUESTÃO  

DO QUESTIONÁRIO 

QUESTÃO DE  

INVESTIGAÇÃO 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

V -  O papel do 

professor 

multiplicador 

 Germano e Germano 

(2001) 

 Toro (2005) 

 Freire (2011) 

 

14. Desenvolvi atividades 

oficinas de panificação 

com a colaboração do 

professor agente 

multiplicador e demais 

colegas. 

15. Aprendi, através das 

atividades utilizadas em 

conjunto com o professor 

agente multiplicador , a 

cultivar em oficinas de 

panificação, um 

ambiente mais justo, 

seguro, igualitário e 

feliz. 

16. Ampliei a minha 

vivência de cidadão com 

o professor  

multiplicador e os meus 

colegas, fortalecendo a 

melhoria de vida de uma 

maneira mais saudável. 

17. Compreendi a 

importância transmitida 

pelo professor agente 

multiplicador sobre os 

cuidados na manipulação 

visando a produção de 

um alimento seguro. 

 Averiguar o 

desempenho dos s 

através do espírito 

colaborativo de todos 

nas oficinas de 

panificação. 

 Saber se os professores 

agentes 

multiplicadores 

planejam trabalhos 

articulados visando um 

ambiente mais justo, 

igualitário.  

 Conferir as estratégias 

utilizadas pelo 

professor agente 

multiplicador na 

construção da 

democracia em sala de 

aula. 

 Averiguar se os 

professores agentes 

multiplicadores 

conscientizaram os 

alunos na manipulação 

segura dos alimentos. 

  Identificar qual o papel 

que desempenha o 

professor agente 

multiplicador. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

 
Estimado (a): 

 

  O presente questionário faz parte de um trabalho de pesquisa sobre “PADARIA 

SOLIDÁRIA: EDUCAÇÃO, GASTRONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL”, inserido no Programa 

Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Mackenzie, e tem por finalidade encontrar 

formas de melhor favorecer a inclusão através do ensino da gastronomia/panificação, 

complementando com os comentários.  

 

DADOS PESSOAIS: 

 

1. Gênero: 

Feminino     

 

2. Idade: 

 Menos de 25 anos    Entre 31 e 40 anos    Entre 41 e 50 anos  

 Entre 25 e 30 anos    Acima de 50 anos                    Acima de 51 anos 

 

3. Formação: 

              

4. Estado Civil: 

 Solteiro     Casado 

 

5. Consegui me qualificar na área de gastronomia após participar das oficinas de panificação.  

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

6. As oficinas culinárias de panificação me qualificaram aumentando minhas chances de entrar no mercado de 

trabalho, aumentando a minha renda mensal. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             
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7. Verifiquei que os professores agentes multiplicadores procuram desenvolver nas oficinas de panificação, a 

minha independência e a autonomia para me preparar melhor para o mercado de trabalho, melhorando a minha 

renda mensal. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

8. Fui estimulado pelo professor agente multiplicador a trabalhar em equipe nas oficinas em em panificação 

contribuindo para que aprendesse a ter uma vivência com a cooperação. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

9. Compreendi os ensinamentos do professor agente multiplicador desenvolvidos em oficinas de panificação. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

10. Considero que os professores agentes multiplicadores em panificação geraram a participação de todos alunos 

nas atividades em sala de aula. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

11. Percebi que o professor agente multiplicador soube aproveitar as diferentes vivências dos alunos em oficinas  

para ensinar o conteúdo das aulas de panificação. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

12. Identifiquei que o professor agente multiplicador soube integrar a minha experiência de vida ao ensino de 

panificação. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 
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Comentários             

              

 

13. Desenvolvi atividades em oficinas de panificação com a colaboração do professor agente multiplicador e demais 

colegas. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

14. Aprendi, através das atividades utilizadas em conjunto com o professor agente multiplicador, a cultivar em 

oficinas de panificação um ambiente mais justo, seguro, igualitário e feliz. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

15. Ampliei a minha vivência de cidadão com o professor agente multiplicador e os meus colegas, fortalecendo a 

melhoria de vida de uma maneira mais saudável. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             

              

 

16. Compreendi a importância transmitida pelo professor agente multiplicador sobre os cuidados na manipulação 

visando a produção de um alimento seguro. 

 Concordo Totalmente    Concordo Parcialmente  Indeciso  

 Discordo Parcialmente    Discordo Totalmente 

Comentários             
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APÊNDICE E – MATERIAL DIDÁTICO – AULAS E APOSTILA DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E ALIMENTO SEGURO 

 

Garantir a qualidade dos alimentos tem sido objetivo crescente dos governos. Seus 

esforços são direcionados a influenciar a percepção do consumidor quanto aos muitos atributos 

de um produto alimentar, com um cuidado particular em relação aos vinculados à nutrição e 

segurança. 

A garantia da qualidade tem ganho em proeminência porque os atributos de qualidade 

têm sido melhor monitorados por governantes e consumidores. 

As doenças transmitidas por alimentos são causadas por agentes biológicos, químicos ou 

físicos, os quais penetram no organismo humano pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados. Os alimentos contaminados aparentemente são normais, apresentam odor e 

sabor normais e, como o consumidor não está devidamente esclarecido ou consciente dos 

perigos envolvidos, não consegue identificar qual alimento poderia estar contaminado em suas 

últimas refeições. Por isso é difícil rastrear os alimentos responsáveis pelas toxinfecções 

ocorridas. 

Qualquer falha na qualidade ou no processamento de produtos alimentícios representa um 

risco para a saúde dos consumidores e os problemas podem ir de um simples mal-estar até a 

morte. Por todos estes motivos, a segurança de alimentos passou a integrar currículos escolares 

e, com freqüência, tem ganho destaque na mídia. 

A comissão do Codex Alimentarius – fórum internacional de normalização sobre 

alimentos – executa o Programa conjunto da FAO/OMS sobre normas alimentares, cujo 

objetivo é proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas equitativas no comércio de 

alimentos. 

O Codex Alimentarius (Lei ou Código dos Alimentos, em latim) é uma coletânea de 

normas alimentares adotadas internacionalmente e apresentadas de modo uniforme. Inclui ainda 

disposições de natureza consultiva na forma de códigos de práticas, diretrizes e outras medidas 

recomendadas, destinadas a alcançar seus objetivos. 

A Comissão do Codex considera que tais códigos de práticas poderiam ser utilizados 

como listas de verificação (check-lists) de requisitos por autoridades nacionais encarregadas do 

controle dos alimentos. 

Com os fatos relacionados à falta de segurança dos alimentos ocorridos nas últimas 

décadas, o atributo “segurança do alimento” tornou-se ainda mais valorizado, especialmente. 

No entanto, nem todos os atributos podem ser avaliados pelos consumidores no momento da 
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compra. O nível de contaminação por microorganismos e/ou resíduos químicos, por exemplo, 

só poderá ser determinado por meio de testes laboratoriais mais sofisticados. Neste contexto, 

como o consumidor poderá saber qual o nível de segurança presente nos alimentos que está 

adquirindo? O processo produtivo como um todo, desde as matérias-primas até a entrega do 

alimento ao consumidor, deve ser realizado sob certos padrões específicos de higiene, limpeza 

e segurança, e estar em constante avaliação para que possa sinalizar aos consumidores que o 

alimento é seguro. As práticas dos processos produtivos de alimentos, no que respeitam à 

segurança do alimento, estão amplamente amparadas em um conjunto de programas e normas 

que visam garantir as condições adequadas para que isso ocorra. 

As Unidades de Alimentação e Nutrição constituem importantes setores nas empresas 

onde estão estabelecidas. A garantia a qualidade dos alimentos é o objetivo de todos da área de 

manipulação de alimentos. Qualquer falha na qualidade ou no processamento de produtos 

alimentícios representa um risco para a saúde dos consumidores e os problemas podem ir de 

um simples mal-estar até a morte. 

 

Segurança Alimentar e Nutricional é Lei 

Conceitos Importantes 

Todos têm direito à alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade 

suficiente e de modo permanente. Isso é Segurança Alimentar e Nutricional. 

Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem jamais 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse é um direito do brasileiro, um 

direito de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais de 

cada região. 

Insegurança – situações de insegurança alimentar e nutricional podem ser detectadas a 

partir de diferentes tipos de problemas, t como fome, obesidade, doenças associadas à má 

alimentação, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de 

produção de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços 

abusivos e imposição de padrões alimentares que não respeitem a diversidade cultural. 

O que diz a Lei? 

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 da 
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saúde que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis. (Art. 3º) 

A segurança alimentar e nutricional abrange: (Art. 4º) 

I – 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 a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição 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 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 

É responsabilidade daqueles que trabalham com alimentação promover a produção de 

alimentos seguros, lembrando sempre que a comida deve ser fonte de nutrientes necessários 

para manter a saúde do homem, portanto, não deve lhe causar doenças. 

Por este motivo no treinamento de indivíduos carentes na sua integralidade através de 

oficinas de trabalho em gastronomia, é preciso dedicar, minuciosamente, um prévio 

ensinamento voltado para noções de segurança alimentar com vista à produção de alimento 

seguro, cuidados com o recebimento, armazenamento, higiene ambiental e pessoal . 

As orientações quanto à segurança alimentar são fortes, dado o fato de haver Doenças 

Transmitidas por Alimentos; são as doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados 

por microrganismos, substâncias químicas ou objetos danosos à saúde. 

Geralmente, essas doenças possuem curto período de incubação e têm manifestação 

gastrintestinal como diarréia, náuseas, vômitos e dor abdominal, acompanhada ou não de febre 

e dor de cabeça. 

Vale focar bastante esta parte para que os indivíduos conheçam os vários tipos de 

intoxicação e os problemas por ela acarretados. 

É preciso reforçar que a contaminação de alimentos acontece pela presença de qualquer 

matéria estranha que não pertença ao alimento, além de pr dever serem abordados os possíveis 

tipos existente. 
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São alertados que Microrganismos – seres vivos invisíveis aos olhos do homem– são 

encontrados no ar, na terra, na água, nas pessoas, nos animais, nos utensílios e no próprio 

alimento, ou seja, em todo lugar, bem como os possíveis tipos. 

Na ocasião são mostrados todos os aspectos que favorecem a multiplicação dos mesmos, 

o que pontua e reforça com mais ênfase os cuidados com a saúde das pessoas. 

 

Cuidados na produção de alimentos 

Vários procedimentos influenciam na qualidade final do produto, porém higiene 

é fundamental para garantir alimentos seguros. 

 

Cuidados com a Higiene Pessoal 

No corpo humano há vários microrganismos. Todos nós trazemos, na boca, nariz, orelhas, 

cabelos e pele, bactérias que causam doenças. Para manter a saúde é necessário ter boa higiene 

pessoal. Para os manipuladores de alimentos isso é essencial; além de ajudar sua saúde, isso 

evita a contaminação dos alimentos. 

Por isso é preciso: 

• tomar banho e, no caso dos homens, fazer a barba diariamente; 

• após o banho, usar toalha limpa e lavada com frequência; 

• lavar os cabelos frequentemente e mantê-los presos e cobertos durante o serviço, mesmo os 

cabelos curtos; 

• escovar os dentes após cada refeição; 

• manter as unhas curtas, aparadas, limpas e sem esmalte ou base; 

• manter o rosto sempre lavado e sem maquiagem – batom também não deve ser usado; 

• usar desodorante, com pouco ou sem perfume, diariamente; 

• lavar as mãos e higienizá-las adequadamente. 

 

Cuidados – Lavagem das mãos – passo a passo 

É importante seguir algumas regras para que as mãos sejam higienizadas adequadamente. 

1. Umedecer as mãos e os antebraços (até os cotovelos). 

2. Colocar um pouco de sabonete líquido, neutro e inodoro nas mãos. 

3. Massagear as mãos e antebraços por pelo menos vinte segundos. Não esquecer entre os dos 

dedos e embaixo das unhas. 

4. Enxaguar e secar com papel não reciclado ou ar quente. 

5. Aplicar um pouco de antisséptico, próprio para as mãos, e deixar secar naturalmente. 
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As mãos devem ser sempre bem higienizadas quando: 

• chegar ao trabalho; 

• sempre que iniciar ou trocar uma atividade; 

• após tossir, espirrar ou assuar o nariz; 

• após pegar dinheiro; 

• antes de colocar e após retirar as luvas descartáveis; 

• antes de tocar em utensílios já higienizados; 

• antes e depois de manipular alimentos crus ou não higienizados; 

• depois de usar produtos e materiais de limpeza, como panos de chão; 

• depois de remover lixo e outros resíduos; 

• depois de tocar nos cabelos, rosto, nariz, orelha ou qualquer parte do corpo; 

• depois de fumar ou mascar chiclete; 

• depois de tocar em roupa, avental e sapato; 

• depois de usar o sanitário; 

• depois de tocar em sacarias, garrafas e caixas. 

 

Cuidados – Hábitos pessoais 

Para evitar a contaminação dos alimentos, além da higiene, são importantes bons hábitos. 

Durante a manipulação de alimentos é necessário evitar: 

• falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir, assuar o nariz ou fumar perto dos alimentos; 

• usar adornos como anéis (inclusive aliança), brincos, piercings, colares etc.; 

• pentear-se, coçar-se, pôr o dedo no nariz, boca ou ouvido; 

• enxugar o suor com as mãos, panos, avental ou qualquer peça de roupa; 

• provar alimentos com talheres e colocá-los novamente na panela ou travessa, sem prévia 

higienização; 

• provar alimentos com as mãos, dedos ou utensílios sujos; 

• comer, beber, mascar chiclete, chupar balas, palitar os dentes e manter, na boca, palitos de 

dentes ou de fósforos; 

• usar equipamentos ou utensílios sujos. 

Também é importante usar uniforme completo: calça, camisa ou camiseta, avental ou 

jaleco (sem bolso e acima da cintura), protetor de cabelo e sapatos fechados e antiderrapantes. 

O uniforme tem que ser trocado e lavado diariamente e deve ser usado apenas dentro do 

estabelecimento. 
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Cuidados – Uso de luvas 

As luvas devem ser usadas apenas em algumas situações específicas, como: 

• luvas longas de borracha nitrílica: para lavagem e desinfecção de ambientes e utensílios; 

• luvas isolantes (térmicas): utilizadas na manipulação de utensílios quentes; 

• luvas de tela metálica ou malha de aço: usadas para proteger as mãos de eventuais acidentes 

com a faca ao cortar carnes e pescados; 

• luvas de plástico e descartáveis: para a manipulação de alimentos que não sofrerão qualquer 

processo de cocção e dos que já passaram por esse processo ou que serão consumidos crus. 

No caso do uso de luvas plásticas descartáveis, deve-se trocá-las sempre que houver 

mudança de atividade, e a cada troca as mãos devem ser higienizadas. 

Não devem ser usadas luvas plásticas em procedimentos que envolvam calor. 

Atenção: 

É comum observar manipuladores com luvas abrindo portas de geladeiras e armários, 

pegando embalagem de alimentos e, em seguida, manipulando os alimentos, como se as luvas 

continuassem limpas. 

Muitas vezes, é melhor higienizar adequadamente as mãos e usar pinças para pegar 

alimentos que serão consumidos crus, ou que já sofreram algum processo de cocção. 

 

Cuidados – Higiene do ambiente, de utensílios e equipamentos 

Cozinha: os utensílios e os equipamentos devem ser mantidos limpos e bem conservados. 

Portanto a limpeza deve ser frequente e a desinfecção feita sempre que necessário. Lembrar que 

os microrganismos se multiplicam nos resíduos de alimentos deixados em utensílios, 

equipamentos, bancadas e cantinhos da cozinha. 

Antes de iniciar o trabalho, verificar se os equipamentos, utensílios, bancadas, chão e 

paredes estão devidamente limpos. 

Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados antes e após o uso. Nunca devem 

ser colocados diretamente no chão. 

Seja o mais organizado possível. A cada nova etapa é preciso higienizar a pia, bancadas, 

equipamentos e utensílios para evitar a contaminação cruzada. 

Higienização = limpeza + desinfecção 

Primeiro, é preciso proceder à limpeza cuidadosamente: lavar com água, esponja limpa e 

detergente. Depois, a desinfecção é feita com produto próprio e no tempo adequado. 

Limpeza: remoção de sujidades, como terra, resíduos de alimentos etc. 
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Desinfecção: é a operação para reduzir o número de microrganismos, por processo físico 

ou químico, a um nível aceitável, ou seja, que não coloque em risco a saúde do consumidor. 

Etapas do procedimento de higienização ambiental, utensílios e equipamentos 

1. Limpar e lavar com água, esponja limpa e sabão ou detergente para remoção de sujidades. 

2. Enxaguar com água corrente. 

3. Após o enxágue, fazer a desinfecção com álcool a 70% ou solução clorada a 200 ppm 

(pode-se usado borrifador para a realização desse procedimento). 

4. Deixar secar naturalmente. 

 

Higienização de legumes, frutas e folhas 

Devem ser higienizadas sempre que forem consumidas cruas, principalmente as que são 

ingeridas com casca. As frutas que servem para fazer suco, mesmo que sem casca, devem ser 

higienizadas previamente. Quando esses alimentos sofrerem algum processo de cocção, pode-

se apenas lavá-los bem para remover todas as sujidades. 

Etapas de higienização 

1. Selecionar os alimentos, descartar os estragados. 

2. Lavar com água potável e retirar as sujidades por meio de ação mecânica. 

3. Desinfecção – imersão em solução clorada, entre 100 ppm e 200 ppm, ou conforme a 

receita a seguir: colocar 10 m l, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio *a 2,0-2,5% de 

cloro livre em 1 l de água. Deixar o alimento totalmente submerso por 15 a 20 minutos. 

4. Enxaguar com água potável  

* encontrado na água sanitária 

Atenção: 

Água sanitária usada é o desinfetante de uso geral com indicação no rótulo para a 

finalidade de desinfecção de alimentos. 

 

O problema da salmonela nos ovos 

Os ovos de aves estão contaminados por microrganismo chamado salmonela. 

A doença que esse microrganismo provoca é considerada moderada, mas pode ser grave 

e até fatal em crianças, idosos e adultos debilitados. Portanto, é importante tomar alguns 

cuidados: 

• Depois de manipular ovos, higienizar as mãos e os utensílios; 

• Não consumir ovos crus ou qualquer alimento que foi preparado com eles (maionese, 

mousses, molhos etc.); 
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• Ao comprá-los, observar a casca e recusá-los se estiver rachada ou com sujidades; 

• Nunca lave os ovos para depois guardá-los na geladeira. Esse procedimento pode infectá-

los ainda mais e estragá-los antes da data de validade. O melhor procedimento é borrifar 

solução clorada e deixá-la agir por alguns segundos antes de usá-los. 

 

Cuidados – Armazenamento sob refrigeração 

Os alimentos perecíveis devem ser guardados em refrigeradores, pois algumas bactérias 

patogênicas ao se multiplicarem produzem toxinas (veneno), e algumas dessas toxinas não são 

destruídas no processo de cocção. 

Mesmo alimentos que passaram por um processo de cocção podem conter bactérias 

resistentes na forma esporulada (cápsulas protetora do microrganismo), que podem ser ativadas 

quando ficam na faixa de temperatura boa para a multiplicação (5 ºC a 60 ºC). 

O dessalgue de carnes e bacalhau deve ser feito sob refrigeração e com temperatura de no 

máximo 10 ºC. 

O tempo de manipulação de produtos perecíveis em temperatura ambiente não deve 

ultrapassar trinta minutos, por isso, devem ser separadas pequenas porções do alimento que 

serão preparadas, e guardar o restante na geladeira até o momento de ser manipulado. 

Por exemplo, ao cortar várias peças de filé-mignon, deixar algumas peças em temperatura 

ambiente. Assim que acabar de cortá-las, armazená-las no refrigerador e, só depois, retirar as 

outras peças e continuar o trabalho. 

Todo produto guardado no refrigerador deve ser protegido com filme PVC (filme 

plástico) ou em vasilhas com tampa própria e etiquetadas. 

A etiqueta é importante para a identificação do produto e para saber a data de validade. 

Portanto, nela deve conter o nome do responsável pela manipulação, nome do produto, data de 

manipulação e data de validade. 

 

Cuidados – Organizando a geladeira 

1. O melhor seria ter uma geladeira ou congelador para cada tipo de produto. Como isso 

muitas vezes não é possível, o melhor é organizar os produtos de maneira que evite a 

contaminação de um alimento a outro. 

2. Os alimentos prontos para consumo devem ficar nas prateleiras superiores. 

3. Os semi prontos, nas prateleiras do meio; os produtos cárneos crus devem ficar na parte 

inferior e longe dos demais alimentos. 
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4. Os ovos, diferentemente do que muitos pensam, não devem ser armazenados na porta, e 

sim no interior, na prateleira da geladeira. Na porta, com o abre-e--fecha constante, há 

variação de temperatura e dessa forma a conservação fica comprometida. 

5. Os alimentos devem ser guardados em utensílios de no máximo 10 cm. As porções menores 

ajudam a manter a temperatura uniforme por todo o produto e a descongelar mais fácil e 

rapidamente. 

6. Todos os produtos devem ser guardados, tampados ou embalados com filme plástico ou 

saco plástico próprio para alimentos. Atenção: sacolas plásticas, aquelas usadas nos 

mercados, não servem para guardar alimentos dentro da geladeira. 

7. Não deixar a geladeira ou congelador superlotados. Deve existir espaço entre os alimentos 

para que o ar circule de maneira adequada entre os produtos. 

8. Os produtos armazenados devem ser verificados diariamente. Jogar fora os deteriorados e 

aqueles com prazo de validade vencido. 

9. Antes de armazenar frutas, legumes e verduras, fazer pré-higienização e colocar em 

embalagens adequadas. 

10. Antes de armazenar alimentos preparados, colocar em recipientes próprios para geladeira, 

resfriar em água com gelo, tampar e guardam em uma das prateleiras. 

11. A limpeza da geladeira deve ser feita uma vez por semana ou sempre que necessário. Usar 

pano macio (descartável) com água e detergente. Enxaguar com pano (descartável) e água, 

e usar solução desinfetante para finalizar. 

 

Armazenamento de alimentos sob refrigeração ou congelados 

Temperatura  Produto      Tempo de validade 

Até 10 ºC   Ovos        10 dias 

Até 10 ºC   Frutas, verduras, legumes  Recomendação do fornecedor 

Até 8 ºC   Leite e derivados    Recomendação do fornecedor 

Até 8 ºC   Sobremesas, frios manipulados   24 horas 

Até 6 ºC   Sobremesas, frios manipulados   48 horas 

Até 4 ºC   Sobremesas, frios manipulados   72 horas 

Até 4 ºC   Carnes bovinas, suínas e aves   72 horas 

Até 4 ºC   Alimento pós-cocção     72 horas 

Até 4 ºC   Peixes pós-cocção     24 horas 

Até 2 ºC   Peixes e seus derivados crus    24 horas 

0 ºC a -5 ºC   Todos os alimentos congelados   10 dias 
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-5 ºC a -10º C   Todos os alimentos     20 dias 

-10 ºC a -18 ºC  Todos os alimentos     30 dias 

Menor que -18 ºC  Todos os alimentos     90 dias 

Temperaturas e tempos para distribuição de alimentos prontos para o consumo 

=Temperatura – alimento quente    Tempo máximo de permanência 

Acima de 60 ºC       6 horas 

Abaixo de 60 ºC       1 hora 

=Temperatura – alimentos frios                Tempo máximo de permanência 

10 ºC ou menos       4 horas 

Entre 10 ºC a 21 ºC     2 horas 

=Temperatura e tempo para eliminação dos microrganismos 

Temperatura   Tempo de permanência (cocção) 

74 ºC      5 segundos 

70 ºC      2 minutos 

65 ºC      15 minutos 

60 ºC      30 minutos 

55 ºC      4 horas 

52 ºC      12 horas 

50 ºC ou menos    (não há morte dos patógenos) 

 

Principais fatores que contribuem para as Doenças Transmitidas por Alimentos 

Fatores que colaboram na contaminação por microrganismos patógenos: 

• Uso de ingredientes crus contaminados; 

• Manipulação de alimentos por pessoas infectadas; 

• Manipulação inadequada; 

• Higienização deficiente de equipamentos e utensílios; 

• Recipientes feitos com produto tóxicos; 

• Consumo de plantas tóxicas; 

• Colocação de aditivos em quantidades inadequadas, de maneira acidental ou intencional; 

• Saneamento deficiente. 

 

Fatores que colaboram na proliferação dos microrganismos patógenos: 

• Preparação dos alimentos muito antes da hora de servir; 

• Alimentos mantidos em temperatura inadequada de conservação; 
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• Descongelamento feito em temperatura ambiente ou sob água corrente. 

Fatores que colaboram na sobrevivência dos microrganismos patógenos: 

• Cocção dos alimentos em temperatura insuficiente; 

• Reaquecimento em temperatura insuficiente. 

 (Tabela da OMS-1984, em Silva (2007: p.105) 
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ANEXO A – CONTEÚDO TEÓRICO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA 

PADARIA ARTESANAL – ANO DE 2014 
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