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RESUMO 

 

A alimentação é uma das fontes principais de energia do ser humano, tendo como função criar 

condições para sustentar o corpo humano e contribuir para o seu desenvolvimento. As políticas 

públicas para a educação do final dos anos de 1990 trouxeram para o ambiente escolar a 

determinação de acesso, permanência com qualidade e desenvolvimento de todas as crianças 

no ambiente escolar. Assim, programas como o Programa Nacional do Livro Didático e 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são geridos e fortalecidos na intenção de 

que todas as crianças tenham na escola as mesmas condições para desenvolvimento de suas 

habilidades e potencial cognitivo. Sendo assim, enquanto o indivíduo está no ambiente escolar, 

é assegurado o direito e garantia da merenda escolar por meio de uma ação governamental, com 

o intuito de suprir as necessidades nutricionais da criança no período em que está na escola. 

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa investiga: o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE): a percepção dos profissionais envolvidos no processo da merenda escolar e 

sua importância para o rendimento educacional dos alunos. Para tanto, o lócus do estudo foi 

uma escola municipal dos anos iniciais, em Porto Velho, com alunos do primeiro ao quinto ano, 

em amostragem qualitativa sobre o PNAE. Para a efetivação desta busca, teve como 

embasamento teórico principais: Abreu (1995); Brasil (2004); Nunes (2000); PNAE (2012), 

Souza, P. M. O. (2006). A pesquisa teve abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva. 

Como procedimento metodológico foi realizada uma pesquisa de campo por meio de 

observações e um questionário semiestruturado. A entrevista foi realizada com uma 

nutricionista da SEMED, uma gestora de uma escola municipal e ainda duas merendeiras e 

cinco professoras. Com os dados coletados e a análise de dados foi notório a contribuição da 

merenda escolar no cotidiano dos alunos em seu desenvolvimento de aprendizagem escolar. No 

entanto, ainda é possível observar dificuldades enfrentadas pelos interlocutores para garantia 

da merenda escolar, bem como lidar com estudantes sem alimentação adequada. 
 

Palavras- Chave: Políticas Públicas. PNAE. Merenda Escolar.  
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ABSTRACT 

 

 

Food is one of the principal sources of energy for the human being, its role is to create conditions 

to support the human body and to help its development. The public policies for the education 

in the late 90`s brought to the school environment the order of access, permanence with quality 

and development of all children in the school environment. Thus, Programs as The National 

program of didactic book and National School Feeding Program are created and strengthened 

intending to provide the same ability development conditions for children, so that they can reach 

their cognitive potential. Therefore, as long as the child is attending the school environment, It 

is assured the right and the guaranty of the school feeding through a governmental initiative, 

with the objective of supplying the nutritional needs of the child within the period the child is 

attending school. Based on this assumption, this research sought investigate:  

the National School Feeding Program (PNAE): the perception of the professionals involved in 

the school lunch process and its importance for students' educational attainment. In order to do 

that, the locus of the study was a municipal school of the initial years, in Porto Velho, with 

students from the first to the fifth year, in qualitative sampling about the NSFP. For the 

accomplishment of this search, the study had as its theoretical basis: Abreu (1995); Brasil 

(2004); Nunes (Nunes); PNAE (2012), Souza, P.M.O (2006). The research had a qualitative 

approach of the type exploratory and descriptive. The methodological procedure it was carried 

out a field research through of observations and a semi-structured questionnaire. The interview 

was carried with a nutritionist of Municipal Secretary of Education – MSE, a manager of a 

municipal school and two more school lunch ladies and five teachers. After the information 

were collected and analysis, it was notorious the contribution of school feeding in their school 

learning development. However, it is still possible to observe difficulties faced by partners to 

guarantee the school feeding, as well as dealing with students without adequate feeding. 

 

Keywords: Public policies. NSFP. School feeding.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é um ato inserido no cotidiano do homem desde o seu nascimento, tendo 

em vista que a fase iniciante dos ensinamentos ocorre em seu leito familiar, o qual o sujeito será 

conduzido de modo a enfrentar os desafios que surgirão bem como a viver harmonicamente em 

sociedade. Esta seria uma educação informal, presente na vida do ser humano. Existe ainda, a 

educação formal, que é conduzida em um espaço educacional escolar.  

De acordo com Maria da Glória Gohn (2006, p. 29): 

 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, normatizados por leis, 

dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como um cidadão ativo, 

desenvolver habilidades e competências várias, desenvolver a criatividade, percepção, 

motricidade etc. A educação informal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, 

atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, 

segundo valores e crenças de grupos que se freqüenta ou que pertence por herança, 

desde o nascimento. Trata-se do processo de socialização dos indivíduos.  

 

 Nota-se que é perceptível a educação formal atuante nos espaços em que são ministrados 

conteúdos sistematizados com o intuito de formar o sujeito como cidadão ativo na sociedade. 

Em outro aspecto, a educação informal está intrinsecamente ligada no cotidiano dos indivíduos 

de forma espontânea sem seguir um roteiro preestabelecido. 

Atualmente, observa-se que a educação formal está acessível para grande parte da 

sociedade. O governo brasileiro oferece a educação básica em diversas localidades por meio da 

educação formal em escolas, com o intuito de contribuir para a construção do processo de 

desenvolvimento do indíviduo. Sendo assim, garante-se a este a oportunidade de adquirir 

conhecimentos sistemáticos, bem como ter autonomia e criticidade diante do meio em que vive.   

Dessa forma, para garantir o funcionamento eficaz de uma Instituição escolar, são 

viabilizadas diversas ações governamentais específicas para cada área como a política pública 

voltada para a merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentar Escolar (PNAE).   

Sabe-se que a alimentação é uma fonte essencial para a vida do ser humano e que a 

capacidade que o indivíduo tem para se desenvolver depende em grande parte dos alimentos 

ingeridos no decorrer de sua vivência. Sendo assim, é importante que o aluno mantenha-se na 

escola por no mínimo quatro horas/ dia realizando atividades pedagógicas surgindo a 

necessidade de suprir as necessidades nutricionais exigidas durante esse período.  

No entanto, o PNAE enquanto programa governamental, cumpre o papel de repassar os 

recursos financeiros para cada aluno devidamente matriculado nas Instituições públicas de 
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ensino, com o objetivo de manter-se alimentado no decorrer do período em que estiver na 

escola.  

Levando em consideração esse pressuposto e basedo em meu conhecimento de técnica 

em nutrição formada no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) concomitante 

ao início do processo de formação de docente na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), houve-se o desejo em aprofundar nos estudos sobre merenda escolar bem como 

investigar a percepção dos profissionais envolvidos neste processo. Assim, a partir dos 

discursos dos interlocutores esta pesquisa buscou respostas sobre a seguinte questão: Em que 

medida o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui para o rendimento 

educacional dos alunos do ensino fundamental I nas rotinas pedagógicas?  

Esta pesquisa será apresentada conforme os seguintes tópicos: introdução com 

apresentação sucinta e objetiva do que será visto no decorrer do trabalho e tópico geral com o 

título “Políticas públicas educacionais e segurança alimentar: breve histórico do PNAE” na qual 

terá como enfoque principal a alimentação como direito do aluno enquanto sua permanência na 

escola, bem como a atuação do Programa no espaço.  O subtópico apresentará os agentes 

principais envolvidos com a política alimentar na escola procurando enfoque na função docente, 

na alimentação inserida no espaço escolar e a sua contribuição no desenvolvimento cognitivo 

dos alunos. 

Em seguida, a partir do estudo de referências teóricas a fim de embasar a pesquisa,  será 

exposto o estudo empírico que permeou a efetividade do processo deste trabalho tendo como 

objetivo geral analisar o PNAE, enquanto política pública, com o intuito de identificar em que 

medida há contribuição do Programa para permanência dos alunos no âmbito educacional para 

os avanços em suas rotinas pedagógicas.  

Ao referir-se aos aspectos metodológicos, classificou-se a presente pesquisa como 

exploratória e descritiva. A partir disso, por meio de um referencial bibliográfico foi realizado 

um levantamento documental com o intuito de investigar como o PNAE se constitui como 

política educacional. Quanto ao procedimento técnico, partindo-se da análise bibliográfica foi 

realizada uma pesquisa de campo em uma escola periférica do município de Porto Velho/ 

Rondônia.  

Foi realizado um levantamento de dados na escola, através de entrevistas tendo como 

alvo a gestora, duas merendeiras e cinco docentes, utilizando-se como instrumento um 

questionário semiestruturado. Para o processo de organização da merenda escolar outro 

questionário foi aplicado a uma das nutricionistas que atua no setor da Divisão de Alimentação 

Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).  
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A abordagem da pesquisa é qualitativa, tendo em vista o propósito de relacionar a teoria 

estudada e apresentada no referencial teórico e a prática adquirida no espaço escolar com os 

sujeitos envolvidos.  

E por fim, após uma análise serão expostos os resultados dos dados coletados por meio 

das entrevistas, verificando o que ocorre desde a organização dos cardápios escolares até o 

momento em que é oferecida na escola. Considerou-se ainda, os relatos dos professores sobre 

como a alimentação oferecida no espaço educacional pode auxiliar no rendimento dos alunos 

em sala de aula.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E SEGURANÇA ALIMENTAR: 

BREVE HISTÓRICO DO PNAE 

 

A educação não acontece apenas por meio dos ambientes que constituem as rotinas 

escolares, mas também por meio da materialidade de políticas públicas educacionais, nos 

diversos espaços sociais. Portanto, vale ressaltar a compreensão do conceito de políticas 

públicas inseridas no processo de educação. De acordo com Souza, C. (2006, p. 24):  

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead 

(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a 

definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A 

definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz. 

 

 Dessa forma, entende-se que não há um conceito fechado sobre políticas públicas, tendo 

em vista a pluralidade de opiniões existentes, porém, o entendimento centraliza-se na 

compreensão de que políticas públicas são ações governamentais criadas com o intuito de 

oferecer soluções para os problemas existentes no contexto social, por meio de vários 

instrumentos como, por exemplo, projetos e leis dentre outros mecanismos.  

O ambiente escolar deve ser considerado um espaço para socialização e ampliação dos 

conhecimentos para os sujeitos, com o intuito de promover resultados significativos para o 

processo de ensino- aprendizagem.  

De acordo com Esteban e Fetzner (2015), a escola também pode ser considerada como 

um espaço de dúvidas, erros, confrontos, diálogos e etc., que resultam em exigências para a 

continuação dos processos de aprender, viver e conviver. No entanto, os autores confirmam que 

esses resultados surgidos ao final do processo de ensino e aprendizagem ocorram em face das 

múltiplas interações que ocorrem no processo e que o grupo social que a criança está inserida 

pode contribuir para avanços ou dificuldades, no qual os alunos pobres podem ficar 

prejudicados.  

Fica evidenciado o percurso de escolarização dos alunos no qual é observável a 

insuficiência de aprendizagem provendo em resultados desiguais entre eles. Sendo assim, 

através de leituras e conhecimento empírico, é possível se deparar em algumas escolas, através 

da observação em atividades escolares do cotidiano, com situações de crianças que muitas vezes 
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não se alimentam adequadamente em casa devido às dificuldades inerentes à classe social em 

que estão inseridas. Com isso, a escola se torna o único refúgio para saciar a fome e um 

ambiente acolhedor para esses sujeitos. 

Segundo Lima e Maranhão (2011), ao proporcionar esses estudos baseando-se na 

diversidade cultural existente na sociedade, é possível que haja uma valorização entre os 

homens para que aprendam a se respeitar. Sendo assim, com as diversas culturas inseridas no 

âmbito educacional com crianças vindas de diferentes classes econômicas, é necessário que os 

atores sociais da escola estejam atentos para essas peculiaridades, a fim de atender a todos de 

forma satisfatória. 

 

Neste período as crianças apresentam necessidades nutricionais mais elevadas, bem 

como maior interesse pelos alimentos. Neste sentido, verifica-se a importância de 

programas de alimentação escolar que promovam a incorporação e manutenção de 

hábitos alimentares saudáveis, de forma a contribuir para a prevenção de carências 

nutricionais, bem como do excesso de peso. (PNAE, 2012, p. 22-23) 

 

 Ao discutir sobre o pluralismo cultural presente na sociedade nos dias de hoje, percebe-

se a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tendo em vista, que 

em um dos critérios utilizados para o fornecimento da merenda escolar, deve-se levar em 

consideração os hábitos alimentares dos alunos.  

Para entender melhor sobre a atuação desse programa e os objetivos que foram traçados 

para a sua ação nas escolas, foi necessário aprofundar em leituras no portal Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que explicita a maneira como ocorre a distribuição do 

dinheiro para as escolas.  

 Tendo em vista ser a alimentação escolar um direito assegurado para contribuir no 

acesso, permanência e equalização de todas as crianças no ambiente escolar, garantido pela 

Constituição Federal de 1988, não é demais relembrar que:  

  

 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(EC n° 14/96, EC n° 53/2006 e EC n° 59/2009) 

[...] 

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde.  
 

 Dessa forma, a Constituição brasileira garante aos alunos matriculados na rede básica 

de ensino a alimentação enquanto sua permanência no espaço educacional. Sendo assim, por 

meio do PNAE, a merenda escolar é oferecida nas escolas.  
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 De acordo com o portal do FNDE, o PNAE, também conhecido hoje como merenda 

escolar, surgiu na década de 1940, passando por várias denominações até chegar ao nome 

popularmente conhecido nos dias atuais. No entanto, com a ausência de recursos financeiros 

pelo Governo Federal, não foi possível seguir com o projeto inicial. Somente na década 

seguinte, que o programa pôde contar com tais benefícios, sendo que na época foi criado o 

Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, chamado de Conjuntura Alimentar e o Problema da 

Nutrição no Brasil.  

 Com essas mudanças frequentes, quanto à denominação e os objetivos para tal projeto, 

foram sendo criadas legislações que embasam até os dias de hoje o programa. Além da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ainda existem Decretos, Leis, Medidas 

Provisórias e Resoluções voltadas para a alimentação escolar que a englobam, reforçam e 

garantem que os direitos sejam cumpridos. Dentre eles estão: Decreto n° 37106; Decreto n° 39. 

007, de 11 de abril de 1956; Decreto n° 56. 886/ 65; Lei n° 8. 913, de 12 de julho de 1994; 

Medida Provisória n° 1. 784, de 14 de dezembro de 1998; Medida Provisória n° 2. 178, de 28 

de junho de 2001; Lei n° 11. 947, de 16 de junho; Resolução FNDE n° 26; Resolução CD/ 

FNDE n° 4 e outras, o que permitiu avanços significativos para o oferecimento de benefícios 

financeiros a fim de servir uma alimentação de qualidade para os estudantes.  

Vale ressaltar que, dentre os princípios propostos pelo PNAE em sua base legal, está o 

respeito aos hábitos alimentares, como as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da 

preferência alimentar local.  

 No estado de Rondônia pode-se destacar como alimentos que fazem parte dos hábitos 

culturais e são produzidos e distribuídos na região, o peixe (geralmente acompanhado por 

pirão), arroz, guaraná, mandioca, cacau, cupuaçu, coco, maracujá, açaí, buriti entre outros. 

Constata-se por meio de pesquisas empíricas a inserção de preparações com estes alimentos nas 

escolas por meio da merenda escolar.  

 Dessa forma, os alimentos produzidos na região além de serem comprados nos 

supermercados pelos funcionários das escolas, também podem ser adquiridos diretamente no 

produtor, por meio da agricultura familiar. Contudo, a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, 

que dispõe sobre o atendimento da merenda escolar e administra o Programa Dinheiro Direto 

na escola aos alunos matriculados na rede básica de ensino, garante em seu Art. 14:  

 
Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 

mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 
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 Com isso, o repasse dos recursos para a agricultura familiar contribui para o 

desenvolvimento econômico e social dos indivíduos envolvidos e para a região que está inserida 

sendo responsável pelo oferecimento de alimentos frescos, saudáveis e sazonais para os seus 

consumidores.  

 O PNAE tem por objetivo suprir parcialmente as necessidades das crianças matriculadas 

na Educação Básica estadual ou municipal a fim de garantir, pelo menos no momento que está 

na escola, o direito a alimentar-se adequadamente. Com atendimento universalizado, é 

reconhecido como um dos maiores programa que fornecem a alimentação nas escolas. 

 De acordo com Souza, P. M. O. (2006, p. 39): “[...] o Programa contribui para a melhoria 

da capacidade de aprendizagem, para a formação de bons hábitos alimentares, além de 

contribuir para a redução da evasão escolar.” Com isso, com a criação do programa 

governamental representado pelo PNAE como financiador da merenda escolar para os 

estudantes matriculados da educação básica, é possível constatar a sua importância ao ser 

inserida no cotidiano dos alunos.  

 No entanto, o PNAE não atua sozinho nas instituições escolares: conta com auxílios 

para sua execução bem como a complementação dos recursos de outras entidades. De acordo 

com a Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013 em seu capítulo III: 

 

Art. 5º Participam do PNAE: 

I - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: autarquia vinculada 

ao Ministério da Educação - MEC, responsável pela coordenação do PNAE, pelo 

estabelecimento das normas gerais de planejamento, execução, controle, 

monitoramento e avaliação do Programa, bem como pela transferência dos recursos 

financeiros; 

II - a Entidade Executora - EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e escolas 

federais, como responsável pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e 

complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de 

contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo 800 

horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 

escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos 

matriculados; 

III - o Conselho de Alimentação Escolar - CAE: órgão colegiado de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e 

IV - a Unidade Executora - UEx: entidade privada sem fins lucrativos, representativa 

da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros 

transferidos pela EEx. em favor da escola que representa, bem como pela prestação 

de contas do Programa ao órgão que a delegou. 

a) considera-se, também, como UEx. aquela constituída para execução do Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE, de que trata a Lei nº11.947, de 16 de junho de 

2009. 
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 Sendo assim, o recurso financeiro voltado para a merenda escolar parte do FNDE é  um 

recurso federal tendo ainda como recurso da prefeitura para o auxílio da compra de alimentos 

o Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE). Dessa forma, estes recursos, ao serem 

encaminhados para as escolas são recebidos pelos gestores e pelo Conselho de Merenda 

Escolar, composto por funcionários das escolas e comunidade. 

 A Resolução CFN n° 465/ 2010 do Conselho Federal de Nutricionistas define em seu 

Art. 2º, que: 

  
[...] 

 

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE): [...], responsável pelo 

acompanhamento da utilização dos recursos repassados pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), zelando pela qualidade da alimentação escolar, em 

todas as etapas do processo de execução do Programa. 

 

 Contudo, deve ser garantida pelo conjunto de pessoas, a administração do dinheiro 

repassado pelos órgãos mantenedores para que ofereçam uma merenda de qualidade para os 

alunos. No próximo subtópico serão apresentados os sujeitos envolvidos com os alunos e com 

a merenda escolar após a chegada desta na instituição escolar, bem como a sua importância no 

cotidiano dos educandos.  

  

2.1 AGENTES DA POLÍTICA ALIMENTAR NA ESCOLA: FUNÇÃO DOCENTE, 

ROTINAS ESCOLARES, ALIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS 

ALUNOS 

 

Atualmente, sabe-se que a merenda escolar é um direito dos estudantes matriculados na 

rede pública. Como dito no tópico anterior, esse direito é financiado pelo governo federal, que 

por meio de programas e conselhos garantem a chegada da merenda nas escolas. Fica 

evidenciado, nesta perspectiva, a importância da presença da alimentação no ambiente escolar 

para os estudantes.  

Com isso, Abreu (1995, p. 10) nos enfatiza a ideia de que: “[...] a merenda é algo natural 

no ambiente escolar e que, no Brasil, ela assume uma importância social devido à situação de 

pobreza da população [...].” Dessa forma, é notável o importante papel que a merenda cumpre 

nas escolas, especialmente naquelas que atendem crianças da classe popular, pois os alunos 

dessa esfera podem estar se alimentando de maneira satisfatória apenas nestas. 

 

No Brasil, entretanto, o programa de alimentação escolar ganha uma dimensão social 

maior à medida que, em face da pobreza e da miséria de significativos contingentes 
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da população, cresce o número de crianças que vão à escola em jejum e que se 

alimentam em casa com uma papa de água com farinha. Para muitos alunos das 

escolas brasileiras, a merenda é sua única refeição diária. (ABREU, 1995, p. 09) 

 

Diante disso, é perceptível que muitas crianças vão para a escola sem se alimentar por 

conta de sua família não ter condições  de garantir as refeições diárias para este indivíduo, o 

que faz com que o seu único refúgio seja na escola. Dessa forma, o PNAE cumpre um papel 

significativo nas instituições escolares, tendo em vista a sua contribuição por meio da merenda, 

para estudantes que tem a escola como sua principal fonte para se alimentar de maneira  

satisfatória. 

 
No Brasil, a alimentação escolar é um direito de todos os alunos matriculados nas 

escolas públicas, no entanto, sua aceitação é variável. Para alguns alunos, 

principalmente os de condições socioeconômicas menos favorecidas, a alimentação 

escolar é primordial, pois muitas vezes ela é sua principal ou única refeição do dia. 

(MOTA, MASTROENI M. F, MASTROENI S. S. B. S, 2013, p. 169) 

 

Com isso, nos traz a ideia de que a merenda é um elemento motivador para a 

permanência da criança na escola devido a sua função de saciedade da fome nesse período. 

Contudo, surge um novo pressuposto para ser discutido: a desnutrição, consequência de uma 

má alimentação sendo um fator enfrentado por muitas crianças pertencentes às classes 

populares.  

Segundo Bezerra, 2009: 

 

[...] a merenda escolar é uma atividade essencial na escola, um importante 

complemento com função tríplice: ajudaria a recuperar a deficiência alimentar do 

aluno; determinaria a frequência do aluno; e contribuiria para melhor aprendizagem.  

 

Sendo assim, é entendido que o autor pressupõe a merenda como um importante 

contributivo para os alunos envolvidos no ambiente escolar a partir dos três fatores acima 

citados e ainda influencia o seu desenvolvimento no período escolar em que se encontra. 

De acordo com o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar na etapa voltada 

para o ensino fundamental: 

 

O período escolar engloba crianças entre 6 a 10 anos de idade, sendo que o 

crescimento neste período é lento, mas constante, ocorrendo crescente maturação das 

habilidades motoras e ganho no crescimento cognitivo, social e emocional. O trato 

gastrointestinal dos escolares já atingiu a capacidade digestiva semelhante à do adulto, 

por isso possuem condições de receber a alimentação própria da família. (PNAE, 

2012, p. 22). 
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Com isso, percebe-se nesta fase da vida da criança mudanças gradativas que a estão 

preparando para a fase adulta. Dessa forma, a merenda escolar, que faz parte de um programa 

governamental, tem como objetivo aumentar o aporte nutricional diário de crianças e 

adolescentes, na qual, pode ser entendida como uma contribuição para o desenvolvimento 

cognitivo de estudantes e influência na formação de hábitos alimentares saudáveis.  

De acordo com Abreu (1995, p. 11): 

 

[...] na medida em que busca suprir apenas 15% das necessidades nutricionais diárias, 

independentemente do nível socioeconômico dos alunos – na prática não pode ter 

outro objetivo a não ser o de atender a chamada “fome do dia”, entendida como um 

entrave à concentração necessária à aprendizagem e, portanto, como obstáculo à 

permanência da criança na escola.  

 

Segundo a autora, a alimentação oferecida no ambiente escolar é uma importante aliada 

para a aprendizagem dos estudantes. Tendo em vista, a classe social a que pertence contribui 

significativamente, pois, o restante das necessidades nutricionais exigidas diariamente nem 

sempre são supridas em casa, ressaltando que muitas famílias têm condições financeiras de 

comprar apenas o básico, como arroz e feijão. Com isso, poucas vezes são servidos na mesa 

frutas, verduras e carnes, alimentos esses também essenciais com fontes de vitaminas 

necessárias para o ser humano. 

A escola é um ambiente privilegiado para sistematização do conhecimento e formação 

de hábitos socialmente esperados, na qual estão inseridos profissionais atuando para executar 

tal função. Alguns deles estão além do ambiente formal da sala de aula, que muitas vezes 

inconscientemente acabam realizando atividades pedagógicas com os alunos. 

  

Em que pese à diversidade de instituições de ensino de cunho profissionalizante 

existentes, convém reforçar o sentido pedagógico da habilitação não-docente, que 

requer, entre outras peculiaridades, a preparação de professores para a formação de 

um novo perfil de educador, que não se confunde, em suas funções, com o docente, 

mas, articuladamente a este, desempenha papel essencial ao processo educativo 

global, determinante da ação qualitativa de uma escola que prepara para o exercício 

da cidadania. (BRASIL, 2004, p. 30-31) 

 

Dessa forma, com os profissionais atuando em conjunto, buscam um bem comum, 

transformar o ambiente de trabalho em uma escola de qualidade, com o intuito de proporcionar 

ao aluno um desenvolvimento satisfatório em sua aprendizagem.  

Vale ressaltar a relevância para o processo dos profissionais que preparam a merenda 

escolar e enfrentam desafios cotidianamente, sendo em algumas situações responsáveis por 

executar suas funções com poucos recursos e materiais para obter os resultados esperados. E, 
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estes trabalhadores não docentes também devem estar incluídos no processo de ensino- 

aprendizagem dos alunos, pois atuam como profissionais de apoio nas escolas, no entanto, as 

políticas educacionais aparentemente os tornam invisíveis, reduzindo sua função a preparação 

da merenda.  

Entretanto, Nunes (2000), nos alerta para o fato de esses atores sociais participam 

ativamente das atividades da escola, devendo ter reconhecido seu papel de agente educativo na 

grande missão de formar o cidadão. Entende-se a participação desses profissionais atuantes tão 

indispensáveis quanto ao educador, pois o seu trabalho consiste em ir além da sala de aula, com 

outros meios essenciais para manter um aluno na escola pelo período de tempo estabelecido 

pelo sistema educacional.   

  Considerando que na construção de uma escola de qualidade é preciso um pensar crítico 

e reflexivo, Rivas (1997), chama atenção para o fato de que efetivar o status de escola cidadã e 

atingir os objetivos almejados, torna-se necessário ter como embasamento a reestruturação 

curricular, a gestão democrática e o projeto de formação continuada de educadores e, se tem a 

ousadia de propor: todos os agentes que configuram e reconfiguram as rotinas pedagógicas.  

Partindo do pressuposto do currículo da escola, os gestores devem elaborá-lo nas 

condições em que o espaço oferece para viabilizar materialidade. Da mesma forma, as ações 

propostas no conjunto do Projeto Político Pedagógico, entre os quais se destaca a organização 

de cardápios e rotinas para a hora da alimentação, se tornam imprescindíveis. A “hora do 

lanche” é um momento importante de educar, formar e interagir para além da sala de aula, o 

espaço nobre por excelência, devolvendo a escola e seus ambientes o lugar privilegiado na 

apresentação de condutas e normas sociais reconhecidas as crianças das classes populares, só 

recentemente chegadas à escola. Sendo assim, para se chegar a um patamar satisfatório é 

necessário atuar em conjunto, dessa forma, o grupo poderá atingir com mais facilidade o 

objetivo almejado.  

Por isso, a merenda escolar atua como momento importante na vida escolar dos alunos, 

tanto do ponto de vista político em apoio a permanência na escola quanto para a socialização e 

imersão em hábitos saudáveis em seu cotidiano, não devendo ser esquecido como componente 

do conjunto para garantir a aprendizagem dos sujeitos envolvidos e imersão em hábitos 

saudáveis de consumo de alimentos, comportamentos adequados na hora de se alimentar e 

educação para o não desperdício. Assim, a alimentação escolar faz parte de um currículo não 

formalizado, mas, implícito nas ações e intenções da escola. 

De acordo com Nunes (2000), os educadores devem ter o reconhecimento pelo seu 

potencial, a fim de garantir o desenvolvimento e melhoria da instituição. Dessa forma, é 
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necessário que as merendeiras das escolas atuem como educadoras de fato e de direito no 

contexto educacional e busquem por reconhecimento profissional, pois, é notória relação delas 

com os alunos, dando-lhes status de educadoras fora das salas de aula.  

Percebe-se que as merendeiras também atuam diretamente com as crianças durante um 

período, por isso, seu papel vai além da preparação da merenda, pois, indiretamente, através de 

conversas, orientações e direcionamentos que iniciam com a organização do cardápio e 

finalizam na hora em que a merenda é servida, educam, formam e perfilam modos e maneiras 

de se comportar a mesa, levando à reflexão que o processo de educação vai muito além da sala 

de aula, perpassando pelos mais variados espaços da escola. 

 Portanto, após embasamentos teóricos foi necessária a busca desses dados no espaço 

principal discutido até aqui, a escola. Com o intuito de conhecer a realidade do espaço escolar, 

bem como conversar com os profissionais envolvidos com a merenda escolar. Com isso, no 

próximo tópico será apresentado o estudo empírico desta pesquisa, com o objetivo de apresentar 

a motivação inicial deste estudo, a questão norteadora e ainda os objetivos traçados para almejar 

ao final da pesquisa. Vale ressaltar a importância de apresentar os caminhos percorridos desde 

o início para a realização da pesquisa por meio dos aspectos metodológicos, assim como a 

exposição da escola escolhida para a coleta de dados.  
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3. O CONFRONTO TEORIA X PRÁTICA: EXISTE CORRESPONDÊNCIA ENTRE 

O QUE A CRIANÇA COME E SEU DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA? 

 

 Com o intuito de compreender a pesquisa de campo juntamente com o embasamento 

teórico apresentado anteriormente, este tópico irá iniciar com a motivação do início deste 

estudo, em seguida será exposto o problema levantado enquanto questão norteadora.  

Além disso, será explanado o objetivo geral traçado para responder a pergunta, no qual 

foi desmitificado através dos objetivos específicos para permeá-lo e alcança-lo. Posteriormente, 

serão apresentados os aspectos metodológicos, com o intuito de servir como um suporte para o 

percurso da resposta para a indagação, sendo compostos pelo tipo de pesquisa, abordagem e 

ainda os procedimentos técnicos escolhidos. 

A motivação para esta pesquisa deu-se inicialmente com a formação em técnica em 

nutrição, na qual na etapa final do curso foi oportunizado um estágio supervisionado 

perpassando por diversos espaços, dentre eles em uma escola pública do município de Porto 

Velho. Nessa instituição foi possível se aproximar dos diversos atores da escola, dentre eles as 

merendeiras, responsáveis por preparar e servir a merenda para os estudantes, assim como, 

conhecer e desvelar parte  da realidade da escola, por meio de uma imersão semi etnográfica, 

considerando o tempo, que nos parece sempre insuficiente para o mergulho em pesquisas desta 

ordem.  

Naquele momento, foram realizadas diversas atividades educativas em sala de aula, a 

fim de conscientizá-los a inserir hábitos saudáveis em seu cotidiano. Este período coincidiu 

com a entrada no ensino superior, no Curso de Pedagogia, no qual foi possível,  durante o 

percurso formativo  relacionar a organização dos saberes que envolvem os dois cursos, para 

organização, sistematização e realização desta pesquisa.  

Porém, em meio aos estudos escassos sobre a temática na literatura da pesquisa em 

educação,  foi dificultoso o início desta escrita.  Entretanto, com o desafio ampliado de buscar 

referências em outras áreas, foi possível avançar e traçar um debate inicial  e, quem sabe, 

contribuir para ampliar a perspectiva  sobre a função da merenda como ação da política pública 

para acesso e permanência, em condições similares com ampliação da qualidade no ambiente 

escolar.  

Dessa forma, surgiu a questão motivadora desta reflexão, na qual consiste em buscar 

respostas (ainda que provisórias) para os pressupostos delineados pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), enquanto política pública, bem como os apontamentos 

realizados pelos profissionais envolvidos no processo da merenda escolar: Em que medida o 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), contribui para o rendimento educacional 

dos alunos do ensino fundamental I nas rotinas pedagógicas? 

No Brasil, se comparado a temas comuns da educação, poucos são os estudos voltados 

para a contribuição da merenda escolar no rendimento educacional dos alunos do ensino 

fundamental I, sendo este um assunto de certo modo peculiar. Com tal concepção, foi necessário 

realizar uma análise que pudesse ter uma especificidade diferenciada nesta área educacional, 

escolhendo, portanto, uma escola da rede pública de ensino, no município de Porto Velho-RO, 

como campo de pesquisa. 

Deste modo, buscou-se identificar por meio do PNAE e da análise dos dados coletados, 

se de fato a merenda escolar distribuída na instituição pesquisada, que possui alunos do 1º ao 

5º ano, contribui para o rendimento educacional dos alunos em sala de aula. 

A abordagem se justifica em face das mudanças ocorridas na política pública, para 

acesso e permanência na escola dos coletivos diversos, a partir do reconhecimento da criança 

como figura de direitos na organização jurídica brasileira.  

De acordo com Arroyo (2003, p. 31): 

 

A ampliação da consciência do direito à escola passou nas últimas décadas de nossa 

história colada às necessidades e às lutas pela melhoria dessas condições básicas de 

sobrevivência, de inserção no trabalho e na cidade, da reprodução da existência 

sobretudo da infância e da adolescência popular.  
  

  Com isso, é dada a importância da entrada e permanência à escola tanto como outras 

necessidades do ser humano, ao levar em consideração a educação como um aspecto essencial 

para a sociedade, a fim de adquirir novos conhecimentos e usufrui-los no decorrer da vida. 

 Sendo assim, Arroyo (2003, p. 34), defende: “[...] A educação como um processo de 

humanização de sujeitos coletivos diversos.” O processo de educação é visto como importante 

aliado à formação do homem como sujeito, sendo capaz de conviver com o seu meio social de 

maneira harmônica, mesmo diante da diversidade cultural que são encontradas no decorrer de 

sua vivência. 

 Portanto, ao adentrar no espaço educacional o sujeito terá ciência das ricas culturas à 

sua volta devido ao relacionamento que terá com outros sujeitos. Com isso, o professor na 

função de mediador, além de cumprir com o compartilhamento dos conteúdos sistematizados, 

deverá estar atento às peculiaridades dos seus educandos para que não afete os seus processos 

de aprendizagem.  

Para tanto, esta pesquisa teve como objetivo geral: analisar o Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar (PNAE), enquanto política pública, a fim de identificar se há contribuição 

do Programa para permanência dos alunos no espaço escolar, contribuindo assim para avanços 

em seu cotidiano pedagógico. Para o alcance do objetivo geral, foram delimitados os seguintes 

objetivos específicos:  

  a) Analisar, por meio de referencial bibliográfico constituído por artigos e o Portal do 

FNDE, a maneira como o PNAE se constitui como política educacional, a fim de compreender 

sua contribuição no ambiente escolar; 

b) Relacionar os depoimentos das entrevistas realizadas pelos profissionais envolvidos 

no processo da merenda, quanto à contribuição da mesma no desenvolvimento escolar dos 

alunos; 

c) Analisar a percepção sobre a realidade do PNAE em uma escola, por meio de visitas 

in loco e dados coletados com os profissionais da escola. 

Levando em consideração que existem as mais variadas formas de classificar as 

pesquisas, este projeto terá uma metodologia baseada em critérios estabelecidos como objetivo, 

abordagem e procedimento técnico. Sendo que, para Severino (2013), “Metodologia é o 

conjunto de métodos e técnicas aplicadas para um determinado fim. É o caminho percorrido, a 

maneira utilizada para atingir o objetivo”.  

Baseado no pressuposto de que esta é uma importante etapa para a pesquisa, tendo em 

vista a necessidade de organizar o processo para alcançar resultados satisfatórios, a escolha da 

metodologia foi realizada através de leituras em literatura especializada, conforme citado, com 

a finalidade de desenvolver uma pesquisa sucinta e objetiva. 

 A pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva. De acordo com Gil (2002), são 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título (descritiva) e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como questionário e a observação sistemática do espaço escolar. Cujos 

procedimentos serão desenvolvidos na coleta de dados ao ir ao lócus da pesquisa, a fim de 

investigar os sujeitos envolvidos com a temática.  

 Para permear o processo a partir dos objetivos específicos e com o intuito de efetivar o 

trabalho, o mesmo foi dividido em etapas. Inicialmente, foi definido um tempo e os tópicos da 

Política Educacional cobriram e embasaram a discussão sobre a merenda escolar como ação 

indutora de contribuições positivas ou negativas na aprendizagem dos alunos. 

Dessa forma, foi necessário realizar um levantamento documental com o objetivo de 

desmitificar o programa voltado para a merenda escolar do município de Porto Velho/RO, a 

partir das rotinas desenvolvidas nas escolas. O estudo foi desenvolvido através documentos 
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oficiais, artigos científicos, da coleta de dados no Portal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, documentos internos orientadores das rotinas da escola, e ainda 

se necessário, coletando informações de profissionais habilitados na área da pesquisa. 

 Na sequência foi efetivada a revisão de literatura por meio da (re) leitura, (re) 

conhecimento de legislação, políticas públicas e normas de orientação referentes aos achados 

sobre a merenda escolar. Também foram consultados artigos e dissertações, com a temática, 

 para organização de um referencial teórico com intenção de contribuir na busca de respostas 

as questões que norteiam o estudo.  

Com referência ao procedimento técnico, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, pesquisa 

de campo e levantamento de dados. Desse modo, a partir da análise dos programas referentes à 

merenda escolar, foi explorada uma escola da rede municipal através de um questionário 

semiestruturado, com o intuito de coletar informações sobre os sujeitos envolvidos com o 

processo de educação na hora da merenda das crianças.  

Bem como, o fato de ter sido uma abordagem de pesquisa qualitativa teve intenção de 

proporcionar a articulação entre a teoria e a prática, e assim viabilizar instrumentos capazes de 

contribuir para um estudo com resultados eficazes. Para tanto, foi necessário às autorizações e 

apoios para não provocar ruídos que pudessem comprometer os resultados do estudo ou a 

confiança entre a pesquisadora e os sujeitos. 

Tendo em vista, que a técnica de levantamento foi usada com o objetivo de coletar 

dados, nos reportamos a Gil (2002) quando afirma que, esta entre as principais vantagens da 

pesquisa, a possível obtenção de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo. Assim, 

foi sendo organizado um leque de  conhecimentos sobre como  a merenda escolar/hora das 

refeições pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos alunos regularmente 

matriculados e assíduos na escola municipal, em que foi realizada a coleta.  

Portanto,  a interação entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa tornou possível a imersão 

nas rotinas do ambiente educacional, bem como verificar as contribuições para a aprendizagem 

dos alunos e os possíveis déficits, tendo como foco o impacto da alimentação na escola, com 

isso buscando a organização de um novo conhecimento, contribuindo de forma significativa 

para formação do educador.  

Em seguida, para descrever o processo da introdução da alimentação escolar que ocorre 

nas escolas públicas, foi necessário separar as informações pertinentes para análise, 

examinando-os com fichamentos, resumos e usando a técnica pomodoro. A técnica objetiva de 

aumentar os níveis de concentração e administrar o tempo para a realização de estudos. É 

utilizado um cronômetro para marcar o tempo e dividir em 25 minutos para leituras e/ou 
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produções ininterruptas e com breves intervalos de cinco minutos. Ao realizar quatro etapas de 

25 minutos recomenda-se um intervalo com 30 minutos. Vale ressaltar que no tempo de estudo, 

o indivíduo utiliza um papel e uma caneta para anotar possíveis pensamentos de dispersão que 

surgirem para serem realizadas durante o intervalo e/ou no fim dos estudos.    

  Esta etapa foi realizada através de equipamentos digitais e materiais impressos, com o 

objetivo de entender o funcionamento do programa de alimentação escolar vigente na escola 

pública do município de Porto Velho. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

junto a alguns dos profissionais envolvidos no processo da merenda escolar. Na Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), a entrevista foi feita com uma (01) nutricionista, enquanto 

na instituição educacional escolhida para a pesquisa foram entrevistadas a gestora, duas (02) 

merendeiras, bem como cinco (05) docentes, que lecionam entre o 1º e 5º ano do ensino 

fundamental.  

 As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Nas observações realizadas 

foram registrados os momentos vivenciados em um diário de campo. As respostas obtidas nas 

observações e entrevistas foram organizadas em eixos temáticos em forma de tópicos. 

 Esta pesquisa teve como sujeitos profissionais  envolvidos de modo direto ou indireto 

no processo da merenda escolar, desde a nutricionista da SEMED e a gestora da escola, 

responsáveis pela seleção dos cardápios, bem como as merendeiras que têm como  função 

preparar e servir a alimentação, e ainda os professores, que acompanham diariamente os alunos 

e observam, ou não, suas necessidades alimentares no período de aula. 

 Reitera-se que neste tópico, para efeito de situar ao leitor/avaliador sobre o percurso de 

desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso foram delimitados o surgimento do 

interesse para dar início à pesquisa e a questão que  norteou o desenvolvimento deste saber em 

processo. Desse modo, para a conclusão deste trabalho foi apresentada a resposta possível, de 

acordo com os dados coletados.  

 Sendo assim, para a concretização do objetivo geral, foram criadas etapas detalhadas 

para uma busca objetiva sobre o tema. Estas etapas denominados objetivos específicos equivale 

na análise de estudos bibliográficos realizados sobre o PNAE, e como se constitui a sua política 

pública, buscando entender o embasamento da inserção da merenda nas escolas públicas. 

Posteriormente, com os materiais coletados e compreendidos, foi almejada a relação com os 

discursos dos sujeitos entrevistados e por fim, foi traçado para verificar se há distância e/ ou 

aproximações acerca do real, a partir dos levantamentos de dados no lócus da pesquisa, e o 

legal, consistindo nos documentos oficiais planejados para a execução da política educacional. 
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 Em seguida, foi apresentada a organização escolhida para cumprir-se com a proposta 

deste trabalho, por meio dos aspectos metodológicos, no qual foi possível apresentar os 

procedimentos a serem seguidos como princípio para servirem como base para a construção 

deste processo.  

 Com isso, no próximo tópico, a análise de dados se baseará nos pontos descritos com a 

finalidade de responder a pergunta norteadora da pesquisa: Em que medida o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), contribui para o rendimento educacional dos alunos 

do ensino fundamental I nas rotinas pedagógicas?  

 Contudo, esta etapa de divisões explicitada no decorrer deste tópico se fez necessário 

para a realização da etapa a seguir, por fundamentar através dos dados bibliográficos e 

empíricos a  finalização da pesquisa com a interpretação das variáveis encontradas através dos 

mesmos. 
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4. DADOS COLETADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS: ENTRE A MÍSTICA DO 

SENSO COMUM E A EFETIVIDADE DOS DADOS EM CONFRONTO COM A 

TEORIA 

 

No tópico anterior foi apresentado o percurso para verificar o processo e historicização 

do PNAE, articulando-o com as evoluções e necessidades da política educacional na 

contemporaneidade, com o propósito de delimitar se o Programa contribui para o desempenho 

escolar dos alunos do ensino fundamental I, compreendendo as turmas de 1° ao 5° ano, no seu 

cotidiano no ambiente educacional. Esta etapa da pesquisa terá como objetivo apresentar e 

analisar os dados levantados a partir da abordagem teórica explicitada e a atividade de campo 

com observações do espaço escolar e entrevistas por meio de um questionário semiestruturado.  

 Para a iniciação da pesquisa foi necessário a escolha de uma escola, na qual fosse 

possível desenvolver o estudo, com o intuito de coletar dados significativos. Com isso, o lócus 

da pesquisa é uma escola periférica da região metropolitana de Porto Velho/ RO, localizada no 

bairro Jardim Santana, na zona leste do município.  

 De acordo com o Regimento Interno da escola (2006, p. 05), a instituição foi criada com 

o Decreto de n° 5619 de 24 de março de 1995, sendo autorizado pela Resolução n° 15/ CME 

de 2011, homologada em 26 de janeiro de 2012 e com o Decreto de denominação de n° 7096 

de 07 de junho de 1999.  

 A escola possui uma extensão no bairro vizinho, Socialista, das quais têm como 

mantenedora a prefeitura do município por meio da secretaria de educação. Sendo assim, a 

extensão atende a modalidade de educação infantil recebendo crianças para a creche e pré-

escolar I e II, enquanto que na escola matriz, onde foi realizada a pesquisa, recebe alunos do 

ensino fundamental de 1° ano ao 5° ano no período da manhã e tarde e ainda as modalidades 

educação de jovens e adultos no período da noite e a educação especial atende alunos no período 

da manhã, tarde e noite.  

 A instituição de ensino possui 16 salas de aulas, tendo uma média de 28 a 30 alunos por 

turmas nos períodos matutino e vespertino, recebe alunos do ensino fundamental I e ainda 

quatro turmas no período noturno atendendo cerca de 80 alunos na educação de jovens e 

adultos. Para atender a demanda de alunos, possui um total de 40 professores atendendo as 

turmas de 1° ao 5° ano do ensino fundamental, no período da manhã e tarde, sendo que deste 

quadro apenas cinco docentes são do sexo masculino. 

 No que concerne a estrutura física, a escola possui uma sala de recursos, uma sala de 

informática que se encontra desativada, segundo a coordenadora do espaço escolar, uma sala 
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de leitura, uma sala da secretaria, uma sala de diretoria, uma sala de professores subdividida 

que acopla uma sala de coordenação pedagógica e uma sala de orientação escolar. Bem como, 

seis banheiros divididos dois destinados para os funcionários e outros quatro para os alunos. A 

instituição de ensino não possui quadra esportiva, por isso, os alunos brincam nos pátios e nos 

corredores das salas. 

 O espaço destinado para a alimentação é pequeno e se encontra próximo à cozinha, no 

qual é composto por mesas e cadeiras no meio de um dos pátios de acesso para as salas de aula. 

Dessa forma, os alunos são liberados para merendar de forma gradativa, sendo liberadas 

primeiras as crianças pequenas e depois os maiores. Vale ressaltar que a escola adota para servir 

a merenda pratos e copos de vidros e ainda colheres de material aço inoxidável. Conforme são 

liberados para o horário da merenda é oportunizado um tempo de uma média de 15 minutos 

para brincarem entre si nos pátios.    

 A SEMED está subordinada à prefeitura do município de Porto Velho, na qual é dividida 

em várias divisões a fim de atender a demanda da educação em seus diferentes aspectos. Dentre 

estas, a Divisão de Alimentação Escolar (DAE), na qual é responsável por garantir a merenda 

escolar para todas as escolas municipais. As nutricionistas da Divisão possuem a função de 

elaborar os cardápios contendo alimentos saudáveis e garante suprir as necessidades 

nutricionais dos alunos no período em que se encontram nas escolas. 

É importante salientar que acontece regularmente reuniões com as nutricionistas 

responsáveis pela elaboração dos cardápios e os gestores das escolas em diferentes localidades, 

com o intuito de discutirem as preparações preferidas  pelos alunos. Dessa forma, ocorre a 

elaboração de vários cardápios a serem seguidos semanalmente a fim de que os gestores 

realizam uma seleção, com o objetivo de atender ao gosto dos alunos.  

A partir da escolha dos locais a serem investigados, foi necessário delimitar os sujeitos 

a serem investigados, com o propósito de verificar todo o processo em que a merenda escolar 

perpassa para chegar até aos estudantes, mesmo que superficialmente, bem como a sua possível 

contribuição na aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

Entre os quais, foi escolhida a nutricionista responsável da SEMED para planejamento 

da alimentação a ser oferecida na instituição educacional de ensino. O contato com a 

profissional foi facilitado devido a existência de uma relação afetiva para além dos ambientes 

laborais, o que parece corroborar a tese de que toda objetividade está relacionada a uma 

subjetividade seja na organização dos dados para a análise, na teia que se cria para 

desenvolvimento da pesquisa, das articulações necessárias para a coleta de dados. A confiança 
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entre pesquisador/sujeitos/ rotinas é imprescindível para gerar não facilidades, mas conforto, 

simetrias em seu desenvolvimento. 

Na sequência, pela necessidade de conhecer a segunda etapa do processo, quando os 

alimentos chegam na escola para a sua preparação, foi necessário entrevistar a gestora da escola 

com propósito de verificar o procedimento a ser realizado com os recursos financeiros, bem 

como indagar a profissional a sua opinião quanto a contribuição da merenda escolar para os 

seus estudantes. Em seguida, ainda no ambiente educacional, as merendeiras foram 

entrevistadas com o intuito de verificar a sua participação diante da merenda escolar, bem como 

indagar se as mesmas contribuem de alguma maneira para o processo educativo das crianças.  

Posteriormente, as professoras de 1° ao 5° ano foram escolhidas para realizar 

questionamentos, a fim de diagnosticar o papel que a merenda atua no cotidiano dos alunos, 

bem como a influência que ela pode causar na aprendizagem dos alunos. Com isso, as docentes 

foram questionadas, por terem uma maior proximidade com os alunos e conhecerem a realidade 

de cada um. As turmas foram selecionados nos anos citados, com o objetivo de analisar as 

diferentes etapas de ensino e as fases em que os alunos se encontram. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista, utilizando-se um questionário 

semiestruturado, tendo como interlocutora uma das nutricionistas responsáveis pela elaboração 

dos cardápios da SEMED, no entanto a entrevista foi respondida via email, tendo em vista a 

dificuldade da profissional em receber pessoalmente, pois, devido a falta de profissionais 

suficientes para atender toda a demanda exigida no setor da DAE, a nutricionista selecionada 

para a investigação, estava com diversas atividades a serem realizadas simultaneamente e não 

teria tempo suficiente para receber e atender a pesquisadora. 

Na escola pesquisada, o contato foi estabelecido inicialmente com  a diretora da escola 

que respondeu a parte da coleta inerente as suas funções de gestora e facultou/facilitou a 

aproximação com as duas merendeiras do período vespertino e cinco professoras das turmas 

escolhidas pela pesquisadora de forma aleatória, dos anos citados anteriormente. Importante 

ressaltar que, além da entrevista com roteiro semiestruturado, foram realizadas  observações 

dos alunos em sala de aula e do espaço em que os alunos realizam as refeições no horário do 

recreio.  

Vale ressaltar que em duas das cinco turmas, não foi possível realizar observações, pois 

em um terço do período de observação na escola, alguns dos alunos foram liberados para 

ficarem em casa por terem um bom rendimento, sendo assim, os que ficaram, as professoras 

estavam realizando revisões dos conteúdos e aplicando provas de recuperação. Com isso, a 
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pesquisadora poderia causar desconcentração dos alunos, por isso, nesses dias foram realizadas 

apenas observações no espaço escolar e algumas observações nos intervalos. 

Vale destacar em uma das turmas observadas, a professora revelou que havia uma 

diversidade de motivos pelos quais os alunos terem ficado de recuperação, no qual se destaca a 

falta de acompanhamento dos pais, justificado pela baixa renda da família, o que propiciava aos 

pais ficarem grande parte do tempo fora de casa. Pois, havia alunos em que cada dia estaria em 

uma casa de algum familiar, bem como havia crianças em que a professora nunca sequer 

conheceu os pais do aluno. Sendo assim, o desempenho dos alunos em sala de aula se alterava 

a medida do tempo.  

 Portanto, a partir das entrevistas e observações nos espaços, foi possível traçar o perfil 

dos sujeitos investigados, na qual serão apresentados de forma sucinta e objetiva, com o intuito 

de conhecer os entrevistados para, posteriormente, serem expostos os dados coletados dos 

mesmos. 

A nutricionista (N1) da SEMED possui 35 anos de idade, é formada há 12 anos e atua 

há seis anos na prefeitura, compreendendo seu tempo de trabalho em seis horas por dia. 

Concomitante, trabalha em uma faculdade particular do município como docente.  

A gestora (G1) da escola investigada possui 45 anos, possui formação em pedagogia há 

17 anos, pós em gestão escolar e mestre em ciências da educação. Atua como gestora há 12 

anos cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais na escola, além disso, cumpre uma 

carga horária de 20 horas semanal na Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).  

A entrevista com as merendeiras foi realizada no interior da cozinha da escola de forma 

individualizada. As duas entrevistadas se mostraram dispostas a responderem os 

questionamentos e contribuírem com a pesquisa. Uma das merendeiras (M1) tem 36 anos, 

trabalha como merendeira há 10 anos e atua há quase dois anos na escola pesquisada. Enquanto 

a outra merendeira (M2) tem 28 anos, atua como merendeira há nove anos e está na escola 

pesquisada há seis meses. Vale ressaltar que para exercer o cargo de merendeira, é preciso 

realizar uma prova (concurso público) e tem como requisito o nível fundamental completo. A 

experiência é adquirida na prática do cotidiano, no entanto, regularmente é proporcionado 

cursos de formação continuada para as profissionais.  

As entrevistas com as professoras foram realizadas no período da tarde nas salas de aula 

de cada uma, durante os intervalos da aula. Bem como, durante a aula de algumas das turmas, 

foi realizado uma observação sucinta da sala de aula, a fim de acompanhar os alunos durante o 

período e coletar as informações que julgasse necessária para a pesquisa.  
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A professora 1 (P1) tem 43 anos, possui formação em magistério há 16 anos e está 

concluindo o curso superior de biologia e é docente do 1° ano do ensino fundamental. Atua há 

16 anos em sala de aula e está há 13 anos na escola. Cumpre uma carga horária de 25 horas 

semanais durante a manhã e ainda realiza horas extras no período vespertino. 

A professora 2 (P2) tem 38 anos, possui formação no magistério há 21 anos e é formada 

há 13 anos em licenciatura de pedagogia. Bem como, atua há 21 anos em sala de aula e está há 

07 anos na escola investigada cumprindo uma carga horária de 25 horas semanal e trabalha 

apenas com o 2° ano do ensino fundamental no período da tarde. Porém, atua em outra escola 

no período da manhã e noite com turmas do 6° ano, 7° ano e 8° ano do ensino fundamental 

cumprindo 40 horas semanal.  

A professora 3 (P3) tem 39 anos de idade, é formada há sete anos no magistério e 

formou-se em pedagogia há cinco anos. Trabalha com o 3° ano do ensino fundamental no 

período da tarde e com o 2° ano no período da manhã. Atua em sala de aula há sete anos e há 

dois anos na escola, cumprindo uma carga horária de 25 horas por semana. 

A professora 4 (P4) tem 43 anos de idade, é formada em pedagogia há 10 anos, bem 

como possui habilitação em gestão, orientação e supervisão. Trabalha atualmente com o 4° ano 

do ensino fundamental. Atua em sala de aula há nove anos e está na escola há cinco anos, na 

qual cumpre uma carga horária de 25 horas por semana. 

A professora 5 (P5) trabalha com o 5° ano do ensino fundamental. Tem 34 anos de 

idade, formada em pedagogia há oito anos e possui habilitação em supervisão escolar. Atua na 

escola há sete anos e está trabalhando em sala de aula há cinco anos. Com isso, ocupa dois 

cargos na escola, na qual cumpre uma carga horária de 25 horas por semana como docente e 

mais 25 horas por semana como supervisora escolar. 

 

  Quadro 01: Dados dos sujeitos investigados. 

Sujeitos investigados Área de atuação Função 

 

Nutricionista 

Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) – 

Divisão de Alimentação 

Escolar (DAE) 

Elaborar os cardápios das 

escolas municipais 
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  Fonte: Sistematização das entrevisas feito pela autora, 2017. 

 

As entrevistas e observações do espaço escolar e da sala de aula ocorreram no mês de 

outubro totalizando cinco dias letivos. Apenas dois dos professores procurados se opuseram a 

contribuir, porém havia outros professores da mesma etapa que ajudaram, o que não afetou o 

processo da pesquisa. 

 Portanto, neste subtópico foi apresentado a referência aos sujeitos investigados desta 

pesquisa, na qual foi exposto o motivo pela escolha de cada profissional, bem como 

posteriormente, o seu perfil traçado de forma sucinta a fim de apresentar os participantes para 

o subtópico em seguida. Este será exibido a entrevista com os sujeitos com as suas respostas 

analisadas a luz da teoria, a fim de verificar a aproximação da realidade e a legalidade.  

 

4.1 ENTREVISTA COM OS SUJEITOS DA PESQUISA: DISTANCIAMENTOS E 

APROXIMAÇÕES ENTRE O LEGAL E O REAL 

 

Os dados coletados com a nutricionista (N1) da SEMED foi respondida na data de 20  

do mês de outubro de 2017, na qual em contato com a mesma, foi solicitado que poderia me 

atender por meios eletrônicos, sendo assim, o questionário foi enviado via e-mail para a 

entrevista. 

 Ao ser questionada sobre o conhecimento quanto ao PNAE, a nutricionista esclarece 

que o Programa é um dos maiores e mais antigos proposto pelo governo brasileiro, considerado 
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importante para auxiliar no rendimento escolar dos alunos da rede pública, bem como possui a 

intenção de auxiliar o crescimento e desenvolvimento dos alunos. 

Segundo N1, os cardápios são elaborados baseados na Resolução n° 26 de 17 de junho 

de 2013 que dispõe dos seguintes critérios em seu capítulo V que trata da educação nutricional 

e alimentar:  

 

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada 

por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do 

Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações 

específicas, dentro de suas atribuições. 

§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos demais 

nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições 

estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010: 

I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 

II - planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de 

acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a 

vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e 

III - coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica 

da escola, ações de educação alimentar e nutricional. 

 

Dessa forma, a N1 confirma que os cardápios seguem os critérios estabelecidos pela 

Resolução, considerando conforme o estado nutricional do aluno, quadro epidemiológico, supre 

as necessidades nutricionais dos alunos conforme sua faixa etária, estado de saúde e tempo de 

permanência na escola. Bem como, os cardápios são elaborados para atender os estudantes com 

baixo teor de sódio e açúcar. Ainda são fornecidas frutas e hortaliças, sendo três porções por 

semana, compreendendo 200g por aluno/dia. 

Com isso, percebe-se a responsabilidade em seguir os critérios estabelecidos para 

elaborar os cardápios, tendo em vista as diferentes propriedades que os alimentos possuem e 

suas diferentes funções para o corpo. Além disso, é notável a importância em verificar o meio 

em que a criança vive, pois isso influenciará os seus hábitos alimentares, o que contribui para 

suas preferências e aversões dos alimentos.  

Em relação às elaborações dos cardápios, segundo a N1, as nutricionistas da SEMED 

elaboram 60 sugestões de cardápios, sendo posteriormente entregues para os gestores das 

escolas, que juntamente com as merendeiras e os alunos escolhem as preparações a serem 

seguidas. Levando em consideração de que para o ensino fundamental, se enquadrando na 

escola pesquisada, é oferecida uma refeição por dia, sendo que na semana deve ter três 

preparações salgadas e dois lanches. A preparação salgada é composta com arroz, feijão 

javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','','','')
javascript:LinkTexto('RES','00000465','000','2010','CFN/EFEPL','','','')
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(opcional), um tipo de carne, salada e uma fruta como sobremesa, enquanto que os lanches são 

preparações como vitaminas, mingau, biscoito, pães com queijo, entre outras.  

Ao indagar sobre a participação do gestor na elaboração dos cardápios, assim como os 

critérios estabelecidos e em que são baseados a G1 responde:  

 

A gente vai até a nutricionista da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) que 

faz o acompanhamento, a cada três meses os cardápios são renovados. Então, a gente 

leva uma sugestão, porque a SEMED dá uma sugestão pra gente, pra gente ver a 

aceitação das crianças. Então a gente leva a proposta dela e lá na hora ela muda a 

questão de gramas, quantas vezes de doce na semana, quantas vezes o salgado, que 

geralmente o salgado deve ser maior que o doce. Porque a nossa clientela é muito 

carente, então a comida é mais interessante para eles do que o doce, que é o biscoito 

e suco por exemplo. É baseado no PNAE e nessa questão de aceitação das crianças. 

(Entrevista gestor, 2017) 

 

Em relação a participação da merendeira na elaboração dos cardápios, a M1 relata que 

os cardápios são elaborados na SEMED e chegam prontos na escola. Realizam mudanças 

apenas quando não tem materiais para prepararem algum alimento, por isso veem a necessidade 

de alterar e seguir as preparações de acordo com os alimentos em estoque. A M2 acrescenta 

que o que podem fazer para contribuir em algumas situações, é a comunicação com a gestora 

para mudar preparações devido à dificuldades enfrentadas no decorrer. Para a M1 e a M2 a 

preparação mais aceita pelos alunos é a comida, composta por arroz, feijão, carne, salada e 

fruta. E a que menos aceitam é sopa e mingau. 

De acordo com o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar na etapa voltada 

para o ensino fundamental: 

 

Programas de educação alimentar e nutricional devem ser constantemente dirigidos 

aos escolares por profissionais capacitados e que estejam efetivamente envolvidos 

com a alimentação na escola. O nutricionista deve atuar como um agente articulador 

destas ações, interagindo com diretores de escolas, professores e cozinheiras, de forma 

a garantir que o tema alimentação e nutrição seja trabalhado de forma transversal e 

interdisciplinar. (PNAE, 2012, p. 28-29) 

 

Com isso, é notável que a nutricionista da SEMED ao elaborar o cardápio conta a 

participação ativa da gestora da escola, no entanto as merendeiras têm pouca atuação nesta 

etapa, porém não são ignoradas quando necessita realizar alguma mudança na preparação dos 

alimentos.  

Ao salientar se há preocupação em oferecer uma alimentação saudável para as crianças, 

a M1 ressalta a chegada dos alimentos já saudáveis na escola, por isso não se preocupa neste 

quesito. Enquanto a M2 reforça que existe, pois esta é uma responsabilidade da merendeira. 
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No entanto, percebe-se na escola uma atuação conjunta dos profissionais envolvidos 

com o processo de educação dos educandos, na qual buscam oferecer uma merenda de 

qualidade para os alunos, consequentemente tenham uma boa aceitação da mesma e 

contribuindo com a complementação das necessidades nutricionais.  

Segundo a N1, a SEMED conta com cinco nutricionistas responsáveis para atender a 

demanda de 140 escolas, com aproximadamente 50 mil alunos. A mesma confirma que o 

município não possui nutricionistas suficientes para atender a demanda de alunos conforme 

determina o Art. 10 da Resolução CFN n° 465/ 2010. Na qual considera que acima de 5.000 

alunos, deve ter uma nutricionista Responsável Técnica (RT), três do Quadro Técnico (QT) e 

mais uma QT a cada fração de 2.500 alunos, cumprindo no mínimo 30 horas semanal cada uma. 

No entanto, na secretaria a distribuição das nutricionistas se enquadra como uma como chefe 

da Divisão de Alimentação Escolar (DAE), uma nutricionista como RT e mais três pertencentes 

aos QT, na qual uma delas está de licença maternidade.  

Dessa forma, de acordo com a Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013, em seu capítulo 

V que trata sobre as ações de educação alimentar e nutricional e de segurança alimentar e 

nutricional: 

 

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada 

por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do 

Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações 

específicas, dentro de suas atribuições. 

 

§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos demais 

nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições 

estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010: 

I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 

II - planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de 

acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a 

vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e 

III - coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica 

da escola, ações de educação alimentar e nutricional. 

 

Com isso, cada nutricionista possui sua função dentro da secretaria para andamento dos 

serviços, de acordo com a N1, a nutricionista que está como chefe da DAE é quem gerencia o 

setor, a nutricionista do RT e mais uma do QT realizam a elaboração dos cardápios e outras 

demandas internas conforme a necessidade. E a outra nutricionista em atividade, juntamente 

com acadêmicos do curso de nutrição, realizam atividades educacionais nas instituições 

escolares com ações voltadas para a alimentação, bem como realizam cursos para capacitação 
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para as merendeiras, compram alimentos direto da Agricultura Familiar1, supervisionam o 

Serviço de Alimentação Escolar e outras atividades que concernem as suas funções.  

Quanto às visitas realizadas na escola, a N1 relata que sempre que possível vai até as 

escolas, porém justifica por terem um número reduzido de profissionais, não conseguem visitar  

todas as escolas para atualizar as informações pertinentes, tendo em vista que a elaboração dos 

cardápios ocorre a cada três meses.  

Ao questionar quanto às dificuldades encontradas para a elaboração dos cardápios, a N1 

relata que o recurso financeiro é a maior dificuldade enfrentada, pois para oferecer uma 

alimentação de qualidade para os alunos à per capita estabelecida está muito baixa. Sendo que 

ainda de acordo com o relato da entrevistada, a quantidade de dinheiro repassado pelo governo 

federal não é satifastório para atender os critérios estabelecidos, como dispõe na Resolução n° 

26, de 17 de junho de 2013 em seu Art. 38:   

    

[...] 

II - o valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado será de: 

 

a) R$ 0,30 (trinta centavos de real) para os alunos matriculados no ensino 

fundamental, no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos - EJA; 

[...] 

 

Diante disso, é notório a baixa quantidade de recurso repassado, tendo em vista a 

necessidade em oferecer uma refeição completa para todos os alunos de forma igualitária e com 

qualidade.  

Por isso, é entendido a dificuldade da profissional, pois para elaborar o cardápio 

necessita analisar uma série de fatores, tendo como um dos principais o dinheiro que estará 

destinado para as compras. No entanto, as merendeiras confirmam que a merenda é sempre 

suficiente para os alunos, dificilmente falta, e nas vezes que acontece de sobrar, os alunos 

repetem. 

Ao indagar sobre a importância da sua profissão no que diz respeito à merenda escolar, 

a N1 afirma que: 

 
O Nutricionista é o responsável técnico pelo PNAE e é esse profissional que assegura 

um Serviço de Qualidade para a alimentação escolar, auxiliando no atendimento das 

necessidades nutricionais dos alunos e melhorando o estado de saúde dos 

mesmos.(Entrevista nutricionista, 2017) 

                                                             
1 A Agricultura Familiar consiste em uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual 

são trabalhadas atividades agropecuárias e não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas em estabelecimento 

rural ou em áreas comunitárias próximas, gerenciadas por uma família com predominância de mão de obra familiar 

e que apresenta papel relevante para o desenvolvimento do País. (AMAZÔNIA, 2007) 
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Com isso, percebe-se que a nutricionista possui um importante papel para um 

oferecimento de uma alimentação de qualidade para os estudantes. Vale ressaltar que a escola 

é formada por um conjunto de pessoas com seus diferentes conhecimentos que se 

complementam.  

 

O desempenho das nutricionistas, dos professores em exercício nos cargos de direção 

e vice direção e das merendeiras torna-se fundamental na definição do sentido e do 

papel que a merenda assume em cada unidade escolar. (ABREU, 1995, p.15). 

 

A merenda possui uma função fundamental na instituição educacional, favorecendo 

grande parte dos estudantes, no entanto, isso não seria possível se não houvesse um corpo de 

profissionais trabalhando para que seja garantida todos os dias letivos. Pois, além dos recursos 

financeiros disponibilizados por meio do PNAE, é necessário pessoas para organizar e 

coordenar garantindo que todo o processo da alimentação seja oferecido para os alunos ao final.  

Em relação sobre o conhecimento do PNAE, a M1 relata que não conhece sobre o 

Programa, enquanto a M2 tem poucas informações sobre o assunto, sabe apenas que a escola 

tem que está dentro de um parâmetro e ainda recebe uma verba com prazo estabelecido.  

As professoras ao serem questionadas quanto ao conhecimento das normas que orientam 

o PNAE, a P1 de forma objetiva disse que não conhece, enquanto a P2 já ouviu falar sobre o 

programa no entanto não sabe sua função e intenção. A P3 diz que não conhece, não tendo 

oportunidade de se inteirar das normas, mas sabe que existe um cardápio elaborado em que as 

merendeiras seguem. A P4 relata que conhece, porém está desatualizada quanto ao Programa e 

finaliza dizendo que este é um assunto tratado mais com a coordenação, direção e as 

merendeiras, no qual os professores têm poucas informações. E por fim, a P5 expõe que conhece 

o PNAE como um recurso federal criado com o objetivo de complementar a verba que o 

município disponibiliza.      

Dessa forma, percebe-se a ausência de informações quanto ao Programa na maioria das 

profissionais inseridas e atuando ativamente para que o mesmo se execute no espaço 

educacional.  

 

O programa de alimentação escolar não deve se restringir apenas ao serviço de 

alimentação e de nutrição. Ao contrário, deve ampliar seu alcance, abrangendo todos 

os departamentos da escola, desde a diretoria até as áreas pedagógica, administrativa 

e operacional, não se esquecendo obviamente, dos familiares. (SOUZA P. M.O., 2006, 

p. 40) 
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Portanto, o PNAE não é um assunto apenas para os que lidam diretamente com o 

Programa, tendo em vista que afeta muitas pessoas vinculadas a instituição escolar, desde o 

gestor, que possui acesso direto com os custeios, perpassando pelas merendeiras que preparam 

os alimentos, os professores que além de merendar na escola ainda pode ser afetado em sala de 

aula com falta dela, bem como os alunos, principais receptores da alimentação e ainda os pais 

por estarem ligado a instituição por meio do seu filho. 

A G1 ao ser questionada sobre o seu conhecimento quanto ao PNAE, a mesma relata 

que o Programa é um recurso dispobilizado pelo governo federal, com maior contribuição, 

criado com o intuito de garantir a alimentação nas escolas. Bem como, confirma que os gestores 

são os responsáveis para comprarem os alimentos para a preparação da merenda. 

De acordo com a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, na qual dispõe quanto ao 

atendimento da alimentação escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) voltado 

para os alunos da educação básica: 

 

Art. 26. As prestações de contas dos recursos recebidos à conta do PDDE, a serem 

apresentadas nos prazos e constituídas dos documentos estabelecidos pelo Conselho 

Deliberativo do FNDE serão feitas: 

 

I - pelas unidades executoras próprias das escolas públicas municipais, estaduais e do 

Distrito Federal e dos polos presenciais do sistema UAB aos Municípios e às 

Secretarias de Educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da análise, 

julgamento, consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo 

seu conselho deliberativo;   

II - pelos Municípios, Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e 

pelas entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de 

atendimento direto e gratuito ao público àquele Fundo. 

 

[...] 

 

§ 4º O gestor, responsável pela prestação de contas, que permitir, inserir ou fizer 

inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o 

fim de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado na forma da lei. 

 

No entanto, a gestora da escola possui a responsabilidade de gerenciar os recursos 

voltados para a alimentação escolar, recebidos por órgãos federais e municipais, na qual deve 

seguir às legislações e resoluções a fim de não gerar conflitos e ter que responder por omissões 

judicialmente. 

De acordo com a G1, o dinheiro voltado para a compra da merenda escolar é repassado 

para uma conta do conselho escolar por 10 meses, compreendendo de fevereiro a novembro. 

Vale ressaltar, a quantia do dinheiro repassada é sempre referente à quantidade de alunos do 

censo do ano anterior. 

Segundo concerne a Resolução n° 26, de 17 de junho de 2013:  
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Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os 

recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado no art. 38, 

inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica pertencente à sua 

rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução. 

 

[...] 

 

§3º A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até 

dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação 

do crédito realizado pelo FNDE. 
  

No entanto, esta é uma das principais dificuldades enfrentadas em sua atuação como 

gestora na garantia da merenda escolar, quanto ao recurso financeiro enfrentado como um 

desafio. Tendo em vista, o dinheiro depositado na conta da escola pelo governo federal no início 

de fevereiro, é sempre baseado no censo do ano anterior, consequentemente, o número de 

alunos nem sempre é o mesmo a cada ano. Dessa forma, como ocorreu neste ano, a escola 

recebeu 228 alunos a mais do que o ano anterior, ou seja, essa quantidade de alunos ficou fora 

da contagem do censo anterior e não recebendo o dinheiro da alimentação para essas crianças.  

Diante deste fato, a G1 representando o corpo escolar, solicita auxílio para o município 

por meio da SEMED. Com isso, o Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE), 

contribui com o repasse de recurso financeiro para auxiliar na compra dos alimentos. 

Segundo a gestora da escola, este Programa contribui de forma significativa no 

oferecimento da merenda para os estudantes, porém, ainda não é suficiente, tendo em vista a 

quantidade de alunos que entraram e não estavam no planejamento. 

Sendo assim, ao realizar o cálculo per capita, o valor é repassado para a conta da escola, 

com o objetivo de realizar as compras dos alimentos voltados para a preparação da merenda da 

escola. Na qual, existe um Conselho Escolar que contribui para a garantia do oferecimento da 

alimentação para os estudantes. 

Segundo a gestora, o Conselho Escolar da escola é dividido por comissões, composto 

pelas merendeiras, pais de alunos, gestores e outros funcionários. Na qual, as comissões 

possuem funções específicas, como por exemplo, os pais, gestores e outros funcionários  

realizam as compras, enquanto que as merendeiras são responsáveis pelo recebimento dos 

alimentos.  

De acordo com o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar voltado para o 

ensino fundamental: 

 

É importante ressaltar a necessidade de envolver toda a comunidade escolar (inclusive 

pais de alunos, profissionais da saúde, associações comunitárias, etc) nas atividades 
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de educação alimentar e nutricional potencializando os resultados de tais ações. 

(PNAE, 2012, p. 29) 

 

A participação ativa da comunidade escolar contribui de forma significativa para a 

realização de atividades escolares, pois com a atuação de um conjunto de pessoas com uma 

diversidade cultural e com diferentes formas de conhecimentos, acabam se encaixando e 

realizando um bom trabalho. 

Ao ser questionada em relação ao seu tempo de atuação como gestora na escola, se 

houve situações em que crianças iam para a escola somente por conta da merenda escolar a 

mesma relata que:  

 

Sim, muitas vezes a gente já presenciou crianças passando mal de manhã cedo. Porque 

o nosso desejo era que a gente desse um café da manhã pra eles e logo em seguida, lá 

pelas 11 horas a gente desse um almoço, que a gente teria certeza de que eles não 

iriam entrar na sala com fome e não iriam pra casa com fome. Mas, como o recurso 

não vem pra isso, ele vem somente para uma alimentação para o aluno. E a gente tem 

que multiplicar, pois tem muito deles que comem muito do que a porção, que é o tanto 

de gramas que a nutricionista coloca no cardápio, tem uma quantidade de alimentação 

pra cada, que é só uma merenda, por exemplo. Então assim, a gente vê sim muitas 

crianças que ficam passando mal porque estão com fome e diz pra gente, tem deles 

que diz tia hoje eu não almocei, porque não tinha nada pra almoçar lá em casa hoje. 

Então, eu sempre peço que as merendeiras agilizem, preparem a merenda o mais 

rápido possível e na hora que ficou pronto a gente já começa a servir. (Entrevista 

gestora, 2017) 

 

Diante disso, é notório a preocupação da gestora com os seus alunos, tendo em vista às 

situações vivenciadas durante o seu percurso na gestão. Porém, segundo o PNAE (2012, p. 23) 

é importante salientar a verificação por parte dos profissionais envolvidos com a educação, se 

os alunos estão chegando na escola após a realização das principais refeições, dependendo o 

horário de aula, seja café da manhã ou almoço. A partir da verificação, procurar solucionar os 

problemas caso existente alguma criança que foi para a escola sem se alimentar, na medida do 

possível, a fim de evitar que a falta de alimentação afete o seu desenvolvimento em sala de aula.  

Quanto a informação se existem crianças que vão à escola apenas para merendar, a P1 

confirma, tendo em vista que em anos anteriores já teve casos de crianças em que sua 

preocupação era a hora do lanche, não que tenha ido para escola somente para isso, mas não é 

uma hipótese totalmente descartada. Bem como, relata o fato de crianças ficarem tristes, pois 

preciam saírem mais cedo por algum motivo ou mesmo falta algum alimento para a preparação 

da merenda e liberam os alunos antes do horário previsto.  

A P2 relata que seja uma verdade, no entanto, nunca presenciou na escola, mas em outras 

instituições por onde perpassou. Enquanto a P3 acredita que seja um mito, tendo em vista de 
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não ter presenciado nenhum caso parecido durante sua experiência como docente, ressaltando 

ainda que tendo a merenda ou não, as crianças não deixam de irem estudar. 

A P4 confirma que exista criança na qual um de seus interesses ao frequentar à escola 

seja o consumo da merenda escolar, justificando devido a localidade carente da instituição 

pesquisada, bem como o público que recebe. A P5 vivenciou uma fato em que uma criança após 

se alimentar, dizia que estava passando mal e ia pra casa, com isso, ao verificar que a família 

estava passando por dificuldades financeiras, a docente procurou ajudar dando-lhe uma cesta 

básica, bem como solicitou que a merendeira servisse a preparação do dia assim que a estudante 

chegasse. 

 
O comer significaria uma atividade muito importante para a ida do aluno à escola, 

estando, porém, em igualdade de importância com o estudo, com a vontade de 

aprender. Ou seja, os alunos, por serem carentes, compareceriam à escola motivados 

tanto pelo estudo quanto pela busca de alimento. Apesar de atribuir à merenda um 

significado semelhante ao emitido por professores/diretores, as merendeiras não veem 

essa atividade como fator exclusivo de determinação da frequência do aluno, mas 

como elemento de destacada importância. (BEZERRA, 2009, p. 112) 

 

Contudo, é perceptível que mesmo algumas crianças indo a escola com o pensamento 

para o horário da merenda, este não seja o principal motivo do seu deslocamento. No entanto, 

ocupa um lugar de importância em seu cotidiano, mas não despreza o fato de que o aluno vá 

para a escola também para adquirir novos conhecimentos. 

As professoras de 1° ao 5° do ensino fundamental são questionadas se em algum 

momento presenciou na escola algum dia em que a merenda não foi servida e se caso tenha 

observado, isso influenciou no rendimento das crianças em sala de aula. Diante disso, a P1 

relata que houve situação em que a merenda não foi oferecida, mas complementa:  

 

Mas assim, não porque não quis, porque realmente os recursos não chegaram a tempo, 

mas raras vezes. Mas na realidade quando chegou a acontecer isso, nós não ficamos 

com eles até o final da aula, justamente por causa disso. A gente liberou mais cedo 

um pouquinho, a gente considera que não tenha concentração necessária até o final da 

aula. (Entrevista P1, 2017) 

 

 A P2, P3, P4 e P5 confirmam que raramente ocorre de faltar o oferecimento da merenda 

escolar, no entanto quando acontece, as crianças são liberadas mais cedo a fim de não serem 

prejudicadas no seu desenvolvimento em sala de aula.  

Todas as professoras se alimentam na escola, porém não com tanta frequência, sendo 

que das cinco entrevistadas, três relatam que aproveitam o momento para ensinar hábitos 

saudáveis para os alunos e as outras duas confirmaram apenas o acompanhamento com as 
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crianças durante o momento da merenda. A M1 e M2 relatam que os professores provam da 

merenda uma vez ou outra no mesmo horário que as crianças.  

Em relação a indagação se os alunos se alimentam na escola ou levam lanches para a 

escola, a P1 relata que maioria comem na escola, sendo que poucos alunos levam alimentos de 

casa, sendo que muitas vezes levam por terem alguma restrição alimentar, por isso necessitam 

de uma alimentação especial. Enquanto a P2 complementa que não permitem os pais de 

mandarem lanches de casa para as crianças, devido sempre mandarem alimentos não saudáveis. 

A P3, P4 e P5 reforçam que maioria dos estudantes consomem os alimentos preparados na 

escola.  

Sendo assim, a G1 considera que cumpre um importante papel na instituição escolar em 

relação à merenda escolar, pois, acredita que a função do gestor no gerenciamento dos recursos 

repassados são de grande valia, tendo em vista o seu compremetimento para a garantia de 

alimentar as crianças enquanto estão nesse ambiente. No entanto, considera que o seu trabalho 

em equipe é que faz a diferença na escola, porque ao designar uma função para cada um, garante 

que cada um realiza o que foi proposto, bem como fiscalizam todo o processo a fim de não 

deixar faltar o básico para as preparações.  

Desse modo, as merendeiras que possuem a função de preparar a merenda e servir para 

os alunos, ocupam um espaço de suma importância para a escola, pois o alimento é uma fonte 

de energia para as pessoas, o que se torna indispensável para os seres humanos.  

 

Ao enfocar o trabalhador não docente, estou tentando “entrar” na escola por outra via, 

ou seja, pela equipe  que a manté funcionando, outros atores nesse palco, 

invisibilizados pelas políticas educacionais. Se são funcionário de “apoio” é porque 

as escolas precisam desse apoio, e é necessário, portanto, dar visibilidade a essas 

atividades de apoio, em particular aos custos desse apoio para a saúde e a vida 

psicossomática dessas trabalhadoras, sem as quais o processo ensino-aprendizagem 

torna-se difícil ou impossível. (NUNES, 2000, p. 20) 

 

Percebe-se então, que a autora enaltece os profissionais atuantes na instituição de 

educação, tendo vista que juntos formam um conjunto para que o desenvolvimento de 

educacional seja alcançado com êxito, levando em consideração que não ocorre apenas na sala 

de aula. 

Quanto a exigência para exercer o cargo de merendeira, as entrevistadas responderam 

que realizaram concurso da prefeitura no nível fundamental. A M1 ainda ressalta que a 

experiência é adquirida na prática do dia a dia, porém todo o ano recebem cursos de capacitação 

voltada para a formação das merendeiras. 
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A M1 destaca que a função da merendeira não é só preparar e servir a merenda, 

conforme questionado, mas precisa ter amor para preparar. Dessa forma, percebe-se a satisfação 

que a profissional tem em realizar suas atividades, pois, nota-se que não é realizado de forma 

mecânica. Logo, a M2 acredita que a merendeira também cumpre a função de educadora, tendo 

em vista o pressuposto de tudo que está inserido no ambiente educacional, cumpre com esse 

papel de contribuir para a educação dos estudantes. 

 

Hoje, com a progressiva expansão da escolarização, percebe-se que, mais do que ser 

instruída por professores, a população precisa ser educada por educadores, 

compreendendo-se que todos os que têm presença permanente no ambiente escolar, 

em contato com os estudantes, são educadores, independentemente da função que 

exerçam.  

Nesse cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da educação alimentar [...] 

(BRASIL, 2004, p.16)  

 

A partir deste ponto de vista, é notório a percepção de que os educadores não se 

encontram apenas na sala de aula, estão além das quatro paredes, pois, ao serem inseridos na 

escola em quaisquer função, já está adquirindo a função de educadora e contribuir para o 

processo de construção de ensino e aprendizagem dos educandos.  

  Contudo, neste tópico houve a apresentação do lócus da pesquisa com um breve 

histórico da instituição escolar e da secretaria do município, a fim de mapear o seu perfil para 

entender o processo. Com isso, foram apresentados os principais sujeitos envolvidos com o 

processo da merenda escolar, desde a sua organização dos cardápios, perpassando pela 

preparação e por fim os profissionais que convivem diariamente com os alunos e conhecem as 

suas peculiaridades. E ainda assim, para o contato com os interlocutores foram evidenciados os 

instrumentos utilizados.  

 No próximo tópico será apresentado a visão dos profissionais envolvidos no âmbito 

educacional, com o intuito de expor o seu ponto de vista quando a contribuição da merenda 

escolar na aprendizagem dos alunos.  

4.2 A CONTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

  

 Inicialmente no tópico anterior, foi apresentado um breve mapeamento dos sujeitos 

investigados, bem como os locais nos quais atuam. Posteriormente, a partir de questionamentos 

foi discutido as respostas, realizando análises e ainda apontando a partir de leis, resoluções e 

artigos científicos, os distanciamentos e aproximações entre a legalidade e a realidade.  
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 Desse modo, neste tópico será discutido quanto a visão da nutricionista, gestora, 

merendeiras e professoras em relação as possíveis contribuições da merenda escolar para os 

estudantes da educação básica no segmento de ensino fundamental I, levando em consideração 

as experiências vivenciadas. 

 Ao questionar aos profissionais se a merenda escolar auxilia para a aprendizagem dos 

alunos das escolas, a gestora, com um tempo considerável de experiência na área, cita que a 

merenda possui um importante papel para a aprendizagem dos alunos:  

 

Nós temos muitas crianças aqui que diz para nós, tia me dá comida de novo, porque 

esta é a única comida (arroz, feijão, macarrão, carne, salada, fruta) de verdade que eu 

vou ter hoje. Então, a gente não sabe o que eles tiveram de café lá na casa deles, mas 

a gente sabe que a gente está garantindo aqui quase um almoço pra eles, porque alguns 

deles não têm isso em casa. Então, muitas vezes o que a criança tem de alimento mais 

interessante, mais diferente é na escola. A merenda é tudo. Uma das coisas mais 

importantes que tem dentro da escola é a merenda. Se os meninos estiverem com 

fome, eles não aprendem. (Entrevista gestora, 2017) 

 

 Com isso, é perceptível que a localidade em que as crianças vivem, influencia 

diretamente na renda familiar, tendo em vista que maioria dos alunos são de classe baixa, sendo 

que muitas vezes não têm condições financeiras suficientes para se alimentar de forma saudável, 

suprindo as necessidades do corpo. 

Para a N1, a merenda escolar contribui para a aprendizagem dos alunos e complementa:  

 

Aluno com fome não aprende e isso serve para qualquer ser humano. Uma parcela 

muito grande da nossa clientela possui baixa renda familiar e geralmente umas das 

melhores refeições do dia é servida na escola. Temos 70 escolas na zona rural e temos 

alunos que viajam muitos km para chegar à escola. Muitos deles não comem nada em 

casa, sendo que é na escola que terão alimentação. Na zona urbana também ocorrem 

muitos relatos de crianças que passam fome em casa e chegam à escola passando mal, 

devido a falta de alimentos. (Entrevista nutricionista, 2017) 

 

 De acordo com o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar na etapa do ensino 

fundamental dos anos iniciais: 

 

Inicialmente é necessário garantir que o escolar esteja alimentado para que disponha 

dos nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e aprendizado. Em geral, os 

escolares permanecem apenas meio período na escola (manhã ou tarde), devendo, 

portanto, receber pelo menos uma refeição (lanche da manhã e lanche da tarde) 

correspondente a no mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias destes 

escolares. (PNAE, 2012, p. 23) 

 

 Sendo assim, os profissionais da escola, devem atuar em conjunto para investigar se os 

alunos estão alimentados ao chegarem na escola, tendo em vista que esse fator pode influenciar 
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no seu aprendizado. Porém, a instituição educacional não tem condições suficientes para 

atender mais que as necessidades nutricionais que devem oferecerm, pois os recursos 

repassados são sempre na medida certa.  

 A P1 e P2 acreditam que a alimentação auxilia na aprendizagem, devido a boa 

concentração que terá após ter sido bem alimentada. A P3 confirma e justifica:  

 
Porque se a criança estiver com fome como que ela vai aprender. Criança já é difícil 

de concentrar imagina com fome. Eu tenho uma que quando ela está com fome, tia eu 

tô com fome. Eu tô tonta... E vai fazer o que? (Entrevista P3, 2017) 

  

 A P4 acredita que uma criança bem nutrida vai ter mais motivação e um bom ânimo 

para aprender e a P5 discursa que com “barrica seca” ninguém consegue aprender, quanto mais 

se tratando de crianças.  

 Contudo, os professores ressaltam a merenda como um fator de suma importância para 

os seus educandos, tendo em vista que isso poderá afetar em algum aspecto em sua condução 

da aula e no processo de desenvolvimento dos alunos.  

 

Cabe ressaltar que o rendimento escolar da criança está diretamente relacionado com 

sua alimentação. Crianças desnutridas e com carências nutricionais específicas como 

anemia e hipovitaminose A, por exemplo, apresentam dificuldades de concentração, 

compremetendo seu desenvolvimento e sua aprendizagem. (PNAE, 2012, p. 22) 

 

Percebe-se então, que não importa apenas o fato de se alimentar e não sentir fome, os 

alimentos possuem funções essenciais para o corpo humano, o que influencia diretamente na 

sua ação do cotidiano, bem como com as suas diferentes concentrações de nutrientes evitando 

doenças e contribuindo para um bom funcionamento no organismo. 

  

 

Quadro 02: Sistematização da entrevista gravada 

A senhora acredita que exista diferenças no rendimento das crianças no que se refere à 

aprendizagem antes e depois da merenda? 

P1: Tem um pouco. Porque têm alunos que não almoçam em casa. Às vezes quando a gente 

vê uma criança muito triste, muito pra baixo, a gente pergunta e eles ficam focados, 

professora o que é o lanche hoje? Vai ter lanche? E as crianças quando geralmente não se 

alimentaram direito, a gente percebe que na hora do lanche eles comem mesmo né. Ainda 

mais quando é comida, eles amam. (Entrevista P1, 2017) 

 

P2: Acho que é a mesma coisa, não vejo diferença. Eu noto mais de manhã. De manhã a 

gente nota claramente, que muitos vão sem tomar café. Agora a tarde não, creio que todos 

almoçam. (Entrevista P2, 2017) 
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P3: Em algumas crianças sim, porque algumas crianças vêm para a escola sem almoçar outros 

vêm sem tomar café. Então em algumas crianças sim, minoria. (Entrevista P3, 2017) 

P4:Com certeza, não assim antes e depois, mas acredito assim que no dia a dia. (Entrevista 

P4, 2017)  

P5: Sim. Principalmente quando a gente vai trabalhar ciências nos termos de alimentação, 

que a gente vai falar sobre alimentação saudável. Eu já presenciei fatos em outra escola onde 

trabalhei, onde teve crianças que ela não tinha o que comer. A aluna esperava até a hora do 

recreio, após o recreio ela ia embora. E ela estava com o rendimento péssimo. Então chamei 

a mãe, e ela falou que realmente estava passando por dificuldade financeira e a filha não 

comia. Então a aluna esperava até a hora do lanche e depois da merenda ela queria ir embora, 

porque acho que ela já estava muito fraca, muito debilitada, no sentido que ela não comia 

nada. Passava a manhã toda e esperava à tarde no horário da merenda para poder comer, 

sendo que depois que ela comia queria ir embora. Ela dizia professora estou passando mal e 

era frequente isso, foi quando eu chamei a mãe para conversar e perguntar o que estava 

acontecendo. Então, querendo ou não, a merenda é fundamental para as crianças para terem 

um excelente desenvolvimento, terem um bom desempenho. (Entrevista P5, 2017) 

Fonte: Entrevistas. Sistematização da autora, 2017. 

 

 Diante das respostas das professoras, percebe-se que a falta de alimentação em casa é 

um grande fator que influencia no cotidiano dos alunos, tendo em vista que a merenda oferecida 

na escola não é suficiente para suprir as necessidades alimentares e nutricionais dos estudantes 

para o dia inteiro.  

Partindo desse pressuposto, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 dispõe: 

 

Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar: 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado 

de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica 

 

[...] 

 

Art. 4º O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem por objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram 

as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. 

 

 Contudo, a política pública voltada para a merenda escolar atua de maneira que 

contribua para o sujeito em pleno desenvolvimento motor e cognitivo. No entanto, a 

alimentação oferecida para os discentes é necessário que seja saudável, servindo 

preferencialmente alimentos naturais, no entanto, não fugindo da sua realidade.   

 

Quadro 03: Sistematização da entrevista gravada 
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A senhora recebeu informações sobre alimentação saudável em algum momento da 

formação inicial? Este tema é trabalhado na formação continuada? 

P1: A gente estuda um pouco aquela pirâmide alimentar, quando a gente está fazendo a aula 

em si, no ensino médio no caso, porque fiz ensino médio e depois fui para o magistério, mas 

eu tive uma noção daquela pirâmide que tem da alimentação. Eu não lembro exatamente de 

ter feito um curso em relação a isso, só esse mesmo.  

P2: Não. Eu aprendi já no decorrer da aprendizagem mesmo, na sala de aula com a 

experiência.  

P3: Nós tivemos sim, em algum momento, em projetos. Não (trabalhado na formação 

continuada). 

P4: Sim. Primeiramente começou em casa com meus pais e ao ingressar na escola a gente 

tinha palestras que hoje eu acho que está escasso. Na faculdade também foi trabalhado. Na 

formação continuada geralmente a gente trabalha com projetos dentro da escola. Sobre saúde, 

alimentação, bem estar que são trabalhados no decorrer do ano, mas geralmente é no início 

do ano. 

P5: Não. Até porque no curso de pedagogia nós só aprendemos a fórmula de como ensinar 

bem, de como fazer um bom planejamento de como dar uma boa aula, a maneira de estar 

realizando os projetos agora de como lidar com crianças que tenham uma vida precária, que 

não tem o que comer e que principalmente vai para a escola sem comer, nós não temos esse 

preparo. Na formação continuada não me lembro de ter participado, lembro enquanto gestora 

que participei foi pra saber a montagem dos cardápios que seria necessário para atender as 

crianças, mas enquanto professora não.  

Fonte: Entrevista. Sistematização da autora, 2017. 

 

 Dessa forma, é notório que durante a formação inicial como docente maioria das 

professoras não receberam capacitação para se trabalhar sobre o assunto com os alunos. Por 

isso, como citado pela P5, em situações como a que vivenciou não estava preparada para 

procurar solucionar a situação. No entanto, é entendido que durante o percurso de escolarização 

não é recebido todos os assuntos para chegar na escola preparado para qualquer situação, mas 

sabe-se que a experiência docente é quem irá embasar alguns momentos, levando em 

consideração que alguns acontecimentos será visto apenas na prática.  

Em relação a discussão sobre a alimentação saudável em sala de aula a P1 relata que 

sempre conversam sobre o assunto: 
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Qualquer  foco de conversas às vezes, até uma sílaba, uma palavrinha que você 

trabalha ou uma frase que seja algum tipo de comida, ai eu aproveito e pergunto: 

Vocês comem salada? Vocês comem isso ou aquilo? Às vezes até na chegada quando 

a gente recepciona as crianças, e aí todo mundo almoçou? O que vocês comeram? 

Porque às vezes a gente vê assim que eles comem muita besteira, bobagem assim no 

horário do almoço. (Entrevista P1, 2017) 

 

 A P2 e P3 mencionam que conversam sobre o assunto na maioria das vezes durante a 

disciplina de ciências. Enquanto a P4 e P5 expõem que:  

 
Inclusive como a escola oferece (a merenda escolar) não há necessidades de eles 

estarem trazendo produtos industrializados, porque eles gostam muito de comerem 

sheetos, refrigerante... Desde a reunião dos pais a gente já aconselha para que o aluno 

não traga lanches de casa porque a da escola já está saudável, pela nutricionista 

mesmo. (Entrevista P4, 2017) 

 

Em termos de conteúdo, até porque os alunos precisam saber quais os tipos alimentos 

que contribui para o desenvolvimento cognitivo, crescimento físico da criança e 

também os alimentos que prejudicam a saúde. (Entrevista P5, 2017) 

 

Em relação ao questionamento sobre os hábitos saudáveis inseridos na rotina pessoal 

das professoras, com o intuito de verificar se as docentes seguem uma alimentação adequada a 

fim de exemplificar para os seus alunos. Dessa forma,  a P1 e P2 consideram que costumam 

consumir alimentos saudáveis no seu cotidiano. A P3 considera que desenvolve e ainda 

acrescrenta que é algo difícil, pois os supermercados oferecem diversos alimentos 

industrializados e de fácil acesso para os consumidores. A P4 relata que procura consumir 

preparações saudáveis e insere em sua rotina pessoal e familiar. Em contrapartida, a P5 

confirma não inserir hábitos saudáveis diário, tendo em vista a facilidade no acesso de alimentos 

processados nas prateleiras dos mercados.  

 Sendo assim, é importante que as docentes tenham hábitos alimentares em sua rotina ou 

mesmo consciência sobre o assunto. Pois, é fato que as crianças vê o adulto como seu exemplo, 

portanto suas ações refletirão na crianças fazendo com que elas possivelmente possam seguir. 

Ainda assim, é importante salientar sobre a necessidade de uma alimentação saudável em sala 

de aula, tendo em vista que a criança está em pleno processo de transformação, por isso os 

conhecimentos adquiridos durante esta fase poderá ser seguida durante toda a sua vida.  

 Contudo, não é preciso esperar uma aula determinada para falar sobre alimentação e sua 

importância, mas poderá ser tratada no cotidiano de diversas maneiras, como cita a P1, que 

usuflui de todas as oportunidades dadas para discutir sobre o assunto e ainda investigar se as 

crianças comeram antes de irem para a escola.    

  



50 
 

Quadro 04: Sistematização da entrevista gravada 

Qual a relação que a senhora acredita existir entre bons hábitos de alimentação e 

rendimento escolar? 

P1: Uma criança bem alimentada possui boa concentração, bom pra memória, ativa a 

memória. A criança quando está fraca não tem vontade de nada, só tem vontade de chegar 

aqui deitar a cabecinha e quando você uma criança assim, pode ter certeza que ela não tomou 

café pela manhã, não se alimentou mesmo. A criança necessita.  

P2: Eu creio que sim, que ajuda bastante os bons hábitos deles. Criança mal alimentada não 

desenvolve tanto na aprendizagem na escola. 

P3: Nós, seres humanos em geral quando temos uma boa alimentação, uma alimentação 

equilibrada, a gente vê que as coisas funcionam melhor na questão das patologias, das 

vermes, anemia, essas coisas, então, tudo isso atrapalha. Criança que é anêmica é sonolenta, 

o raciocínio é lento. 

P4: A criança que está bem nutrida, que ela está se alimentando bem, ela vai ter uma atenção 

melhor, uma assimilação melhor para aprende. 

P5: É uma combinação perfeita, porque afinal de contas quando se tem hábitos saudáveis 

lógico que a questão intelectual da criança tem a tendência de ser e estar realmente apta para 

receber o conhecimento. E quando tem esse tipo de diálogo sobre ter uma boa alimentação e 

os hábitos faz com que a criança saiba até lidar em sua vida diária como viver de forma plena 

mesmo pra atender as suas habilidades corporal e cognitiva. 

Fonte: Entrevistas. Sistematização da autora, 2017. 

 A partir dos relatos das professoras, foi compreendido baseado nas suas experiências do 

cotidiano, de que há relação entre bons hábitos alimentares e rendimento escolar, considerando 

que percebem o aluno quando está bem alimentado possui um melhor rendimento do que aquele 

que não se alimentou tão bem assim. Ainda é citado quanto às possíveis patologias que podem 

surgir devido a ausência de uma alimentação inadequada.  

 Segundo o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar na etapa voltada para o 

ensino fundamental I:  

 

Na idade escolar é importante dar atenção aos casos de deficiências nutricionais. 

Dentre as deficiências, destaca-se a anemia ferropriva (por deficiência de ingestão de 

ferro) e a hipovitaminose A que podem comprometer o aprendizado do escolar. Tais 

deficiências tendem a apresentar maior prevalência nas populações com dificuldade 

de acesso aos alimentos, mas pode estar presentes também em populações com 

ingestão alimentar inadequada. [...]. (PNAE, 2012, p. 25)  
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 Por isso, é importante salientar a observação dos adultos referentes às ações dos 

educandos no cotidiano, tendo em vista que os mesmo possam estar apresentando mudanças de 

atitudes em sala de aula. Sendo assim, estas mudanças podem indicar algum fator que poderá 

influenciar o desenvolvimento de aprendizagem em sala de aula, como doenças capazes de 

alterar o comportamento do aluno.  

Em relação a pausa para se alimentar a M1 e a M2 acreditam que seja um momento 

importante para o processo educativo, pois além daquela pausa contribuir para a digestão, ainda 

proporcionar momentos de descontração para os alunos, aliviando os possíveis estresses em 

sala de aula. Bem como, a M2 ressalta a importância da realização das aulas fora da sala, 

enfatizando a exploração de todo o espaço escolar, com o intuito de contribuir para o processo 

educativo dos alunos. 

 As professoras ao serem questionadas se consideram o horário da merenda como parte 

do processo educativo, a P1 leva em consideração esse momento como contribuição para o 

processo de educação dos alunos, tendo em vista que este é um momento de descanso, hora de 

repor as energias para manter o foco em sala de aula. A P2 defende que é um momento de 

distração. Enquanto a P3 traz que o horário da merenda faz parte do processo educativo, pois 

sem comer o indivíduo tem dificuldades em se concentrarem, tendo em vista a realidade de 

muitas crianças irem para a escola sem se alimentar e encontram refúgio na escola.  

 A P4 confirma a questão, evidenciando a localidade periférica em que a escola se 

encontra, consequentemente atendendo crianças carentes, por isso, é notável algumas crianças 

que vão à escola com a intenção maior de se alimentar, pois questionam sobre o oferecimento 

do alimento.  Por fim, também há confirmação da P5, pois relata o momento da merenda como 

reposição da energia que gastam em sala de aula, contribuindo para o seu desenvolvimento 

cognitivo.  

 Portanto, as merendeiras e as professoras consideram a pausa para a merenda como parte 

do processo educativo, levando em consideração que a parada para se alimentar, além de 

estarem repondo os nutrientes para o organismo, ainda estão protagonizando momentos 

sociáveis com os colegas. Dessa forma, estarão distraindo a mente após aulas com conteúdos 

sistematizados em sala de aula.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A presente pesquisa buscou investigar em que medida o PNAE, enquanto política 

pública, contribui para a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental I. Para isso, foi 

necessário realizar buscas documentais, a fim embasar teoricamente o estudo e em seguida 

realizar pesquisa de campo por meio de entrevistas com atores envolvidos diretamente com o 

processo da merenda escolar.  

Vale ressaltar, a aprendizagem buscada como pressuposto inicial a ser contributivo para 

a pesquisa, como um elemento apresentado de forma implícita no decorrer da pesquisa, tendo 

em vista, as informações obtidas por referenciais teóricos e os interlocutores investigados na 

pesquisa. Sendo assim, ainda vale explicitar a aprendizagem como parte do processo do 

desenvolvimento humano, a partir de suas experiências vivenciais nos espaços formais e 

informais.  

 A partir dos dados coletados, foi perceptível a inicial difículdade em discutir sobre o 

tema merenda escolar, tendo em vista, as variações presentes e as inúmeras possibilidades para 

focar sobre o assunto. No entanto, levou-se em consideração o pressuposto como importante 

contribuição para o ambiente escolar, por isso, a pesquisa baseou-se no o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE): a relação entre a alimentação na escola  e aprendizagem dos 

alunos do ensino fundamental I.  

Para tanto, foi necessário estudar e aprofundar em leis, resoluções, artigos científicos, 

acesso ao portal do FNDE, com o intuito de investigar o funcionamento do PNAE enquanto 

ação governamental e sua atuação nas instituições escolares, bem como estudos quanto aos 

sujeitos envolvidos para a efetivação do mesmo.  

Realizou-se uma pesquisa de campo utilizando entrevistas por meio de um questionário 

semiestruturado, a fim de verificar a atuação dos profissionais envolvidos com a merenda 

escolar. Dentre estes, uma nutricionista da SEMED, uma gestora de uma escola municipal, bem 

como duas merendeiras e cinco docentes da mesma instituição. 

Contudo, partindo do ponto de vista dos estudos teóricos realizados e os discursos dos 

investigados pode-se chegar a conclusão desta pesquisa. Por meio da coleta de dados e análise 

dos resultados nos relatos da nutricionista, é perceptível que a mesma sofre inúmeras 

dificuldades para efetivar a elaboração dos cardápios. Dentre estas, pode-se destacar o 

quantitativo de profissionais habilitadas para executar as tarefas do setor insuficiente, não sendo 

fácil atender a quantidade da demanda das escolas do município. Consequentemente, muitas 

escolas acabam não sendo assistidas de maneira satifastória pelas nutricionistas, o que a 
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possibilita de conhecer a realidade da localidade apenas através de relatos dos gestores das 

escolas.  

Um segundo fator que influencia a merenda escolar, é a quantidade do recurso repassado 

pelo governo federal através do programa, voltado para o ensino fundamental. No qual, a 

nutricionista e a gestora enfrentam obstáculos para que a merenda seja garantida, mesmo 

considerando o recurso em pouca quantidade para cada aluno. Sendo assim, para sanar tais 

dificuldades apresentadas seria necessário importante a contratação de novas profissionais no 

setor de alimentação, bem como o aumento do recurso financeiro, a fim de garantir que a 

merenda não falte e garanta a alimentação diária para todos os alunos.  

Ao se tratar das profissionais que preparam a merenda, pode se considerar que o seu 

papel na escola vai além de preparar e servir as preparações. Tendo em vista, as merendeiras 

por menor tempo em que passam com os alunos, também contribuem para o seu processo de 

aprendizagem. Pois, é entendido que a partir do momento em que o profissional esteja no 

ambiente escolar atuando diretamente em algum momento do dia com os alunos ou mesmo 

realizando alguma tarefa em que o favoreça, este está exercendo a função de educador.  

Diante das indagações respondidas pelas professoras, percebe-se que em situações em 

que presenciou crianças que não havia se alimentando antes de irem para a escola, houve 

alterações no seu desenvolvimento em sala de aula. Tendo em vista, em situações vivenciadas 

pelas docentes, na qual houve casos de alunos em que passou mal, por não ter se alimentando 

em casa e ter a escola como sua principal opção para ter uma alimentação que a sustente.  

Portanto, partindo da análise dos dados coletados com os profissionais envolvidos no 

âmbito escolar, pode-se considerar que a merenda escolar cumpre um importante papel nesse 

espaço, principalmente pelo fato da escola atender grande parte dos seus alunos de baixa renda. 

Dessa forma, a alimentação oferecida na escola contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental I.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A NUTRICIONISTA 

 

1) Qual a sua idade?  

2) Qual a sua formação acadêmica? Qual o tempo de formação?  

3) Há quanto tem experiência como nutricionista? E na prefeitura?  

4) Qual a carga horária cumprida na SEMED? 

5) Trabalha em outro local? Se sim, qual a carga horária?  

6) Para a senhora o que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)? Em sua 

opinião qual a intenção deste programa e qual a função que ele exerce?  

7) Quais são os critérios utilizados para a elaboração dos cardápios? Em que é baseado? 

8) Os cardápios são elaborados individualmente ou são de forma padrão para todas as escolas 

do município? 

9) A senhora é responsável pelos cardápios de todas as escolas? Há outras nutricionistas? Se 

sim, como ocorre a divisão das nutricionistas para atender às escolas?  

10) Para elaboração dos cardápios você vai nas escolas conhecer a realidade do local?  

11) A senhora acha que a merenda escolar auxilia para a aprendizagem dos alunos das escolas? 

Se sim, em quais aspectos? 

12) Quais as principais dificuldades enfrentadas para a elaboração dos cardápios? 

13) Em seu tempo como nutricionista, já presenciou  ou recebeu informações de situações de 

crianças irem para a escola somente pela merenda escolar oferecida? Houve algum fato sobre a 

merenda escolar que lhe chamou a sua atenção? 

14) Em sua opinião, qual a importância do papel do nutricionista ao que diz respeito à merenda 

escolar? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GESTOR 

 

1) Qual a sua idade?  

2) Qual a sua formação acadêmica? Tempo de formação? 

3) Há quanto tempo atua como gestora? 

4) Qual a carga horária cumprida na escola? 

5) Trabalha em outro local? Se sim, qual a carga horária? 

6) Para a senhora o que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)? Em sua 

opinião qual a intenção deste programa e qual a função que ele exerce? 

7) De que forma é repassado o dinheiro voltado para a merenda escolar? 

8) Qual a sua participação na elaboração dos cardápios? Quais são os critérios utilizados? Em 

que é baseado? 

09) Você acha que a merenda escolar auxilia para a aprendizagem dos alunos das escolas? Se 

sim, em quais aspectos? 

10) Quais as principais dificuldades enfrentadas enquanto gestora no que diz respeito à garantia 

da merenda escolar para os alunos? 

11) Em seu tempo como gestora escolar, já presenciou situações de crianças virem para a escola 

somente pela merenda escolar oferecida? Houve algum fato sobre a merenda escolar que lhe 

chamou a atenção? 

12) Em sua opinião, qual a importância do papel do gestor ao se referir à merenda escolar 

oferecida? 
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APÊNDICE C- ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS MERENDEIRAS 

 

1)Idade?  

2)Há quanto tempo trabalha como merendeira? E na escola? 

3) Qual a formação exigida para o exercício da função de merendeira? 

4) A senhora tem algum conhecimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar? 

5) A senhora acredita que a função da merendeira é só preparar e servir a merenda? 

6) Qual a participação da merendeira na elaboração dos cardápios? Se a resposta for sim, quais 

fatores são considerados na elaboração dos cardápios? 

7) Qual tipo de preparação/ alimento possui a aceitação maior por parte dos alunos? E quais 

possui menor aceitação? 

8) Existe por parte da senhora preocupação em oferecer uma alimentação saudável para as 

crianças? 

9) Os professores comem a merenda? Qual a frequência? 

10) A quantidade da merenda servida para cada aluno é suficiente? Sobra ou falta?  

11) A senhora acredita que a pausa para a alimentação escolar é importante no processo 

educativo? Por quê? 

12) Os cardápios são feitos de forma individualizada nesta escola ou são padronizados para 

todas as escolas cabendo as merendeiras reproduzirem o que já foi elaborado? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS PROFESSORAS 

 

Turma: 

1) Idade? 

2) Formação acadêmica? Tempo de formação? 

3) Série que trabalha atualmente?  

4) Há quanto tempo atua em sala de aula? E na escola atual? 

5) Qual carga horária cumprida na escola atual? 

6) Trabalha em outro local? Qual turno? Carga horária?  

7) A senhora acredita que exista diferenças no rendimento das crianças no que se refere à 

aprendizagem antes e depois da merenda? 

8) A senhora considera que o horário da merenda seja parte do processo educativo? Por quê? 

9) A senhora costuma alimentar-se com os alunos? Aproveita o momento para ensinar hábitos 

saudáveis e/ou socialmente desejáveis?  

10) A senhora acredita que a informação de que existem crianças que vão à escola apenas para 

merendar é verdade ou um mito? 

11) A senhora acredita que a alimentação escolar auxilia na aprendizagem? Por quê? 

12) A senhora conhece as normas que orientam o Programa Nacional de Alimentação Escolar? 

Sabe qual sua função e intencionalidade? 

13) A senhora discute a respeito de alimentação saudável com os alunos e sua importância para 

uma vida plena?  

14) Os alunos comem merenda da escola ou trazem de casa?  

15) A senhora já presenciou algum momento em que a merenda não foi oferecida? O 

rendimento das crianças, nível de concentração e dedicação às tarefas se alterou?  

16) A senhora considera que desenvolve hábitos saudáveis de alimentação em sua rotina? E sua 

família? 

17) Qual a relação que a senhora acredita existir entre bons hábitos de alimentação e rendimento 

escolar? 

18) A senhora recebeu informações sobre alimentação saudável em algum momento da 

formação inicial? Este tema é trabalhado na formação continuada? 
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