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OBJETIVO 

A alimentação torna-se um fator determinante no processo de 

desenvolvimento da criança. O Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE, criado pelo governo federal transfere recursos às prefeituras das 
diferentes regiões do pais que repassa para as escolas públicas. O programa 
visa a integridade  e o desenvolvimento das crianças através da alimentação. 
O PNAE,  estabelece diretrizes que inclui o direito humano a alimentação; a 
universalidade do atendimento da alimentação gratuita; a garantia da 
alimentação de forma igualitária; o acesso permanente ao alimento e o 
respeito por crenças e hábitos alimentares de cada região. 
As merendeiras em sua função compreendem uma classe composta em sua 
totalidade por mulheres, não exige alta escolaridade, qualificação pré definida 
e é uma função com baixos salários. Além de se tratar de uma função 
desgastante tanto físico quanto psicologicamente, piorada quando 
terceirizada. 
O fato dessa classe ser composta principalmente por mulheres está 
relacionada com o papel de mãe e ainda como parte integrante da 
comunidade escolar têm o papel fundamental como orientadoras de hábitos 
alimentares saudáveis.  

Para a realização do estudo adotou-se uma metodologia de caráter 
qualitativo, com elaboração de questionários que foram aplicados às 
merendeiras da cidade. Para tal foi necessário passar por algumas etapas: 
 Elaboração e aplicação do questionário piloto; 
 Contato com o Diretor da Merenda Escolar de Limeira e autorização da 
empresa terceirizada para aplicação dos questionários e obtenção de maiores 
informações; 
 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Medicas da UNICAMP, parecer nº  674/2011.  
A aplicação do questionário se deu na própria empresa durante três 
encontros onde as funcionárias tinham deveres trabalhistas a cumprir. A 
coleta dos dados deu-se com a participação de 72 merendeiras do total das 
300 da cidade. Porém a análise das respostas foram feitas por apenas 68 
questionários, os quais objetivaram as respostas. 
As merendeiras são distribuídas pelas escolas de acordo com o número de 
refeições servidas.  É de responsabilidade da prefeitura a fiscalização da 
execução da  merenda e o cumprimento das resoluções do PNAE. 
 

CONCLUSÃO 
A busca pelo sentido vivido só pode ser concluído através da escuta e da reflexão que 
as perguntas propiciaram as entrevistadas.Conclui-se que a função é importante para 
o desenvolvimento do escolar e que as propostas do PNAE são cumpridas na cidade. 
O papel do nutricionista é de suma importância ao lado das merendeiras 
promovendo a educação nutricional 
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Identificar a percepção das merendeiras sobre seu trabalho, com a finalidade 
de encontrar o sentido vivido. Assim como verificar o papel da merendeira no 
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis nas crianças.  

•  ♀: 18 a 56 anos 

• 53% casadas 

• Renda: 1 a 2 salários mínimos 

• 53,3% católicas 

• 34% ensino médio completo e 36,5% não concluiu 

Identificação 
das 

entrevistadas 

• Descrição da função: “Primeiro tem que gostar do que faz, ser bem limpa 
e organizada com o seu uniforme e material de trabalho e seguir o 
cardápio fazendo com carinho e amor.” 

• Falta de instrumentos e de tempo para executar tarefas; 

• Saúde: problemas de ordem física 

Percepção 
sobre a 
função 

• Valorização e reconhecimento do trabalho pelos colegas: “Que comida 
gostosa!”, “Nossa estava muito bom!” 

• Percepção do seu papel perante às crianças: “no crescimento das 
crianças, no seu sustento, pois sem elas não haveria uma comida boa”. 

Percepção da 
função 

• Confirmam que existe sim a preocupação materna com os alunos 

• Relação positiva: “Muito boa, porque tenho criança e faço por elas como 
se fosse para os meus filhos”  

• Percepção de alimentação saudável, higienização dos alimentos e 
informações como validade. 

Percepção da 
importância 

para as 
crianças 

• Desempenham outras funções fora da escola: montagem de joias; 
revenda de produtos de beleza; manicure; diarista, como complemento 
do orçamento familiar 

• Muitas participam das  atividades propostas pela escola, mas há um 
número significativo que não participa. 

Percepção 
como 

funcionária 
da escola 


