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Estrutura de apresentação

• Levantamento bibliográfico

• Projeto de pesquisa – Mestrado 
Profissional - Unifesp

• Reflexões e questões a serem respondidas



Características:

• Trabalhadoras semidomésticas, desprofissionalizadas 
(MONLEVADE, 1995);

• Formado basicamente por mulheres, mestiças e negras, com baixo 
nível de escolaridade, em precária situação social e exercendo, em 
muitos casos, o papel de chefe de família (Costa, et. al.,2002); 

• Baixa remuneração, o que determina uma qualidade de vida inferior 
e com baixas expectativas de melhoria (Costa, et. al.,2002); 

• O número de funcionárias para realizar as tarefas determinadas é
insuficiente, o que causa um desgaste físico muitas vezes superior 
ao suportável, atingindo a saúde dessas mulheres (Costa, et. 
al.,2002); 

• O trabalho é socialmente desvalorizado, por não exigir alto nível de 
escolaridade e qualificação (Costa, et. al.,2002).

Considerações Iniciais
Levantamento bibliográfico



Por que o nutricionista forma 
este profissional?

• Por entender a atividade executada pelas merendeiras, relacionam-
se com a área de saúde: preparar e distribuir refeições 
higienicamente confeccionadas e nutricionalmente equilibradas, 
visando à promoção de saúde de escolares por meio da 
suplementação alimentar;

• Pela ausência do nutricionista na escola, o merendeira é quem 
acaba tomando decisões;

• As legislações exigem esta atribuição do nutricionista;

• O merendeiro tem a responsabilidade de compreender todo o 
processo de produção de refeições, além do caráter social que o 
PNAE representa, o que confere mais sentido ao seu trabalho

Costa, et. al, 2002.



Considerações Iniciais
Levantamento bibliográfico

• Os nutricionistas que trabalham com o Programa de Alimentação 
Escolar, têm focado suas atividades educacionais no treinamento 
destes manipuladores – as merendeiras

Fonte: Pesquisa CFN, 2006.

Na maior parte as práticas baseiam-se em regras técnicas da área de 

nutrição, não abarcando a realidade a ser atendida.



PROJETO DE PESQUISA

Formação de merendeiras na perspectiva da promoção da 
alimentação saudável na escola: as capacitações no âmbito dos 

Cecanes.

Orientadora: Profª Dra. Sylvia Helena Batista

Co-orientadora: Profª Cristina Gaglianone

 



Projeto de pesquisa
Objetivos

• Objetivo: Analisar as propostas de formação de 
merendeira desenvolvidas no âmbito dos Centros 
Colaboradores de Alimentação e Nutrição do Escolar 
(Cecanes).

• Objetivos específicos:
– Identificar conteúdos que abordam a educação alimentar e 

alimentação saudável nas formações propostas pelos Cecanes;

– Caracterizar as propostas de formação quanto a pressupostos 
teórico-metodológicos a partir dos documentos relativos a 
formação de merendeiras;

– Apreender as concepções de formuladores das propostas de 
formação do CECANE UNB e UFRGS no tocante a merendeira, 
seu trabalho no PNAE e suas contribuições para a cultura da 
alimentação saudável. 



Quantitativo 
Formação de Merendeiras 

pelos Cecanes

2007 2008 2009 2010

455 1304 205 1960

Lei nº 11.947/2009

“Art. 16. Competem à União, por meio do FNDE, autarquia responsável pela 

coordenação do PNAE, as seguintes atribuições:

VI - cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos
envolvidos na execução do PNAE e no controle social”



Projeto de pesquisa
Questões norteadoras

• Que pressupostos teóricos e metodológicos 

estão presentes nos documentos que 

expressam as propostas de formação e as 

avaliações das formações realizadas? 

• Como os formuladores das propostas de 

formação para merendeiras no âmbito do 

CECANEs compreendem o lugar da merendeira 

no âmbito do PNAE e sua contribuição para a 

promoção da alimentação saudável?



Projeto de pesquisa
Metodologia

• Este estudo caracteriza-se como 
transversal, com utilização do método 
descritivo, exploratório, com abordagem 
qualitativa.

• Qualitativa = aprofundamento das 
concepções de um determinado grupo 
social (MINAYO & GOMES, 2008).



Projeto de pesquisa
Metodologia

• Coleta de dados: 

– Análise documental – arcabouço técnico referente 

à formação de merendeiras dos Cecanes, com 

vistas a averiguar os conteúdos e concepções 
abordados por estes materiais

– Entrevistas semi estruturadas, para averiguar o 

processo de construção dos planos de aula e 

materiais dos cursos de formação

• Análise dos dados:

– Análise de conteúdo



Projeto de pesquisa
Resultados preliminares

Tipo de documento Eixos Temáticos

Documento 1 Panorama do PNAE

Controle Social

Direito Humano a Alimentação 

Adequada

Alimentação Escolar Saudável

Controle higiênico-sanitário

Valorização do profissional na execução 

do Programa

Documento 2 Organização e planejamento

Resultados das Capacitações

Avaliação das Capacitações

Análise Documental



Projeto de pesquisa
Resultados preliminares

Análise documental: 

DOCUMENTO 1: Principais núcleos de significado

• Panorama do PNAE

– Conhecimentos sobre o PNAE

– O que é o Programa

• Controle Social

– O que é o CAE

• Direito Humano a Alimentação Adequada

– Direito de todos à alimentação adequada

– Direito Humano à alimentação

– Papel para garantir a alimentação

– Ação conjunta para garantir DHAA

– Toda pessoa tem direito

– Criança tem direito à alimentação



Análise documental:

DOCUMENTO 1: Principais núcleos de significado

• Alimentação Escolar Saudável

– Mudanças no comportamento alimentar

– Consequências do comportamento alimentar

– Preocupações do estado nutricional

– Medidas de trabalhar hábitos saudáveis na escola

– Escola como promotora de hábitos saudáveis

– Alimentação saudável com significação social e cultural

– Alimentação escolar e saúde

Projeto de pesquisa
Resultados preliminares



Análise documental:

DOCUMENTO 1: Principais núcleos de significado

• Atribuições e valorização do profissional na execução do 
Programa 

– Facilidades e dificuldades na execução

– Estimular a criatividade

– Conhecer as dúvidas

– Condições de reflexão

– Estimular a criatividade

• Controle Higiênico-sanitário

– Reflexão das possibilidades de contaminação

– Procedimentos adequados

Projeto de pesquisa
Resultados preliminares



Reflexões
• Esta pesquisa se baseou na premissa de que no processo 

de formação deve-se assumir a complexidade do processo 
de aprendizagem onde se deve considerar o terreno das 

individualidades, ou seja, de motivações, estilos e 
comportamentos (BATISTA, 2004).

• O reconhecimento das características singulares desse 
grupo de trabalhadoras auxilia a compreensão das 
dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das 

atividades de treinamento, por sugerir que existem 
diferenças no modo como elas concebem o alimento e 
tornam significativas as informações trabalhadas e 
possibilitar a melhor visibilidade dos conflitos inerentes às 
relações sociais, especialmente às relações educativas 

resultantes do confronto de um grupo que pretende 
convencer o outro da necessidade de alterar suas práticas 
(COSTA, et al, 2002).



• Papel da merendeira

– Formação de hábitos alimentares saudáveis

– Profissional que está diretamente envolvido no preparo e 

distribuição da alimentação escolar. 

– Não deve se limitar a preparação de alimentos e a 

higienização das áreas físicas: essas profissionais 

também têm a sensibilidade para outras questões e 

conhecimento de ordem prática que deveriam ser 

reconhecidos no processo de formação de 
comportamentos e atitudes.

(NUNES, 2000).

Considerações Iniciais
Levantamento bibliográfico



Questões ainda a serem 
respondidas

• Os idealizadores da metodologia 
conheciam a realidade do público alvo?

• Os temas foram selecionados com base 
em que realidades, concepções, 
conceitos?

• Os temas são bem assimilados e postos 
em prática?

• Os materiais didáticos são adequados?



Obrigada!

Contato: chaves_lo@hotmail.com


