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Os hábitos alimentares são preponderantes para a formação dos critérios alimentares assumidos pelas
pessoas. Nesse sentido, o ambiente escolar se configura enquanto local de extrema importância, uma
vez que possibilita o contato e a criação de hábitos alimentares saudáveis. Dessa maneira, o objetivo
desse estudo é avaliar a aceitação da merenda escolar oferecida numa escola pública municipal em
Filadélfia – Bahia. Para tanto, entendemos que esse estudo é de cunho exploratório. Como
instrumento de coleta dados optamos pela entrevista semiestruturada e o questionário, por considerar
que os mesmos dariam conta de responder aos nossos objetivos. Compreendemos, a partir dos dados
analisados, que a merenda escolar desempenha papel fundamental no processo de desenvolvimento
do corpo, como também no desenvolvimento intelectual dos/as estudantes
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INTRODUÇÃO

Os hábitos alimentares assimilados ainda na infância são preponderantes para a formação dos
critérios alimentares assumidos pelas pessoas. Nesse sentido, o ambiente escolar se configura
enquanto local de extrema importância, uma vez que possibilita o contato e a criação de hábitos
alimentares saudáveis, uma vez que a escola, enquanto instituição educativa, tem como tarefa
difundir práticas de alimentação saudável. Dessa maneira, entendemos que a alimentação escolar se
constitui, na prática, em um momento propício para tal fim.

A alimentação escolar é um direito assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso
VII, que determina o dever do Estado com a educação pelo “atendimento ao educando, no ensino
fundamental, através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e
assistência à saúde”. Alimentação escolar, comumente interpretado como merenda escolar é “todo
alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo”
(BRASIL, 2009). Entendemos, portanto, que as necessidades ao que se refere à alimentação do/a
estudante em horário escolar deve ser viabilizada pela própria escola onde a criança estuda

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, implantando em 1979, 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.

De acordo com Conrado e Novello (2006), no aspecto nutricional, o PNAE deve conter alimentos
que ofereçam boa aceitação, além de suprirem recomendações de macro e micronutrientes durante o
período de permanência na escola.

As principais consequências da alimentação inadequada, durante esse período, podem ser
caracterizadas através de alterações no aprendizado e na atenção, aumento do número de repetências,
carências nutricionais específicas ou decorrentes do excesso de alimentos.

Para os/as alunos/as, principalmente os de condições socioeconômicas menos favorecidas, a
alimentação escolar é essencial, pois muitas vezes ela é sua principal, se não a única refeição do dia.
Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) revelou que a
alimentação escolar é considerada a principal refeição do dia para 56% dos alunos da Região Norte e
para 50% dos alunos da Região Nordeste (MONTEIRO, 2005).

Rosenburg (1977), por volta do final da década de 1970, já havia constatado que 12,6% das crianças
brasileiras iniciavam suas atividades escolares em pleno jejum, apontando para a importância do
tema, chamando atenção para a alimentação insuficiente que pode influenciar no rendimento escolar
das crianças. Em nossa prática docente tem sido cada vez mais recorrente nos depararmos com
crianças que vão para a escola sem fazer a refeição matinal. De acordo com Mota; Mastroeni (2013)
esse fato se constitui um dos fatores responsáveis pela falta de atenção e o mal humor das crianças
em sala de aula.

Reconhecer os motivos que levam o/a aluno/a a não consumir a refeição tanto no domicílio como na
escola, torna-se de fundamental importância para garantir a manutenção de sua qualidade de vida,
uma vez que a alimentação inadequada ou precária acarreta problemas no desenvolvimento da
criança e a consequente perda do rendimento escolar.

É preciso entender o corpo humano, como um automóvel que precisa de combustível para se
locomover. Nós, seres humanos, somos assim! Para trabalhar, estudar, se manter saudável e
produzindo cultura e conhecimento é necessário estar bem alimentado. Quando se trata de crianças o
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caso é ainda mais sério, pois as mesmas se encontram em fase de crescimento e qualquer falta de
nutriente ou alimentação adequada pode causar desnutrição ou desenvolver outra patologia.

Assim, o objetivo desse estudo é avaliar a aceitação da merenda escolar oferecida numa escola
pública municipal em Filadélfia – Bahia, apontando a importância que a mesma apresenta não só
para o desenvolvimento do corpo, como também da aprendizagem em geral.

Tratar da merenda escolar e sua aceitação implica fazer com que as pessoas, principalmente pais,
mães e responsáveis por crianças que estudam em creches ou em escolas públicas, como foi o caso
desse estudo, entendam a importância e os benefícios que a merenda escolar de qualidade pode trazer
para seus/suas filhos/as. Compreendendo, que o consumo de produtos industrializados em excesso,
comprados por eles no mercado ou trazidos de casa, lhes fazem mal, podendo ocasionar várias
patologias no futuro ou até mesmo no presente.

1. ASPECTOS HISTÓRICOS E CONTEMPORNEOS SOBRE A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR NO BRASIL

Para maior compreensão sobre a merenda escolar e sua aceitação pelos/as alunos/as faremos um
breve percurso histórico. Nesse sentido, é importante ressaltar que até a década de 1950 nem se
falava em merenda escolar. Para que os/as alunos/as tivessem acesso a mesma, as escolas se
organizavam de forma particular e faziam caixas escolares. Em todas elas, as caixas eram mantidas a
partir de contribuições de voluntários e a proposta dessas caixas tinha cunho assistencialista.

Ainda na década de 1950 com o fim da guerra da Coréia e em virtude de grande produção
Americana, ocorreu um excedente agrícola nos Estados Unidos, excedente esse que foi doado ao
Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF e, grande parte dessa doação destinou-se ao
Brasil e aos programas de suplementação alimentar, vinculados ao Ministério da Saúde. É a partir
desse contexto que é instituída a Campanha Nacional de Alimentação Escolar – CNAE, mais
conhecida como Merenda Escolar, em 31 de março de 1955, através do Decreto n° 37.106.

A merenda escolar é criada, como um programa oficial voltado para a suplementação alimentar e
tendo como principal objetivo: a melhoria das condições nutricionais e da capacidade de
aprendizagem dos/as alunos/as. A partir daí ocorrem mudanças, algumas apenas no nome do
organismo responsável e outras propondo o uso de alimentos in natura e descentralização dos demais
alimentos. Contudo, até hoje os objetivos que prevalecem são os de 1955.

Na contramão de outros países em que a merenda surge para suprir necessidades fisiológicas das
crianças de se alimentarem de quatro (4) em quatro (4) horas, no Brasil, de acordo com Teixeira
(2008), a merenda surge com o propósito de erradicar a desnutrição e minimizar o fracasso escolar. E
mesmo depois de décadas percebe-se que o propósito ainda permanece sendo o mesmo, pois a
população pobre, considerada de baixa renda tem sido um crescente no Brasil, o que demanda maior
atenção e cuidado no que diz respeito a uma alimentação saudável.

Faz-se necessário desvincular a merenda da concepção paliativa para carências que ela não pode
suprir e impedir sua utilização na minimização de problemas tão graves como a desnutrição e o
fracasso escolar, tudo isso são reflexos de um Estado onde direitos e também cidadania ainda
constituem ideais (MONTEIRO, 2005).

É pertinente refletirmos a partir do que foi escrito acima, uma vez que a merenda escolar é um direito
do/a aluno/a e que tem a função de complemento, de mantê-lo alimentado no período em que ele/a
permanece na escola. Porém não cabe a nós romantiza-la como solução para erradicar a desnutrição
no país.
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As políticas públicas podem evidenciar a diferença entre Educação e Assistência Social, bem como
reforçar os verdadeiros objetivos almejados através da merenda na escola que sem dúvida é
contribuir principalmente no aprendizado dos alunos.

Com relação ao histórico da aceitação da merenda escolar por parte dos/as alunos/as, observa-se que
a aceitação de um alimento ou preparação do mesmo demonstra a qualidade da alimentação escolar,
sendo o principal fator para atingir os resultados esperados, permitindo assim o conhecimento de
hábitos alimentares da região, além de facilitar a elaboração dos cardápios pelo (a) nutricionista
responsável (CALLIL; AGUIAR, 2009).

A alimentação escolar segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (2005)
é produzida para que sejam atingidos 100% dos/as alunos/as: Educação infantil, Ensino Fundamental
da rede pública e filantrópica e escolas indígenas, mas na prática esses resultados não aparecem,
dando a entender que há uma baixa adesão dos alunos à merenda escolar.

Por isso a necessidade de fiscalizar os recursos destinados à merenda escolar e de se ter profissionais
da área responsáveis pela seleção dos alimentos, bem como da elaboração dos cardápios escolares
visando à aceitação por parte dos/as alunos/as, a realidade das escolas e dos municípios e a qualidade
da merenda oferecida que mantenha os alunos fisiologicamente bem alimentados para assim terem
maior disposição para a aprendizagem em sala de aula.

A aceitação da mesma diz respeito a vários critérios estruturais, higiênicos e operacionais com que o
cardápio é realizado. Para que haja uma boa aceitação e adesão da merenda escolar é necessário que
a mesma seja oferecida respeitando as qualidades: nutricionais e organolépticas esperadas pelos
alunos.

Apesar de não ser o único fator, a renda também influencia nessa adesão (PINHO, 2015). Pois
grande parte dos/as alunos/as de escolas públicas não possuem condições socioeconômicas que lhes
permitem se alimentar como deveriam e dentro dessa perspectiva a merenda escolar passa a ser uma
complementação ou única refeição diária de uma parte considerável desses/as estudantes.

Segundo Bezerra (2009), o conceito de merenda escolar é muito mais do que a satisfação das
necessidades biológicas, é também a satisfação do indivíduo poder se alimentar. Com uma porção de
alimento definida para suprir suas necessidades ou um prato cheio e servido à vontade.

Já Teixeira (2008), diz que a merenda escolar, não deve ser vista como instrumento de combate à
desnutrição, mas que deve ser encarada como refeição, que seja capaz de manter a criança
alimentada enquanto está na escola, independentemente de suas condições socioeconômicas.

Andrade (2009), ressalta que num primeiro momento a merenda escolar foi conceituada como
suplementação alimentar, com o propósito de combater a fome e erradicar a desnutrição. Depois,
reconhecendo que a criança durante o período que passa na escola sente fome, foi entendido que
merendar na escola é uma necessidade fisiológica, passando assim a merenda escolar ser
reivindicada como direito.

Partindo do pressuposto de que a merenda escolar é um Se é um direito, deve-se se utilizar dos meios
legais para que o mesmo seja assegurado em sua plenitude. É difícil entender e aceitar que escolas
públicas em todo o Brasil ainda ficam meses sem receber merenda escolar e, com isso vem mais um
agravante, pois os/as alunos/as são dispensados/as por não haver merenda e a carga horária de ensino
não é efetivamente cumprida. Em contrapartida, há situações em que escolas que passam semanas
repetindo a mesma merenda, o que muitas vezes desestimula interesse das crianças de irem para a
escola.

Com relação ao conceito de aceitação dentro do contexto da merenda escolar, Garcia et al. (2003)
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define aceitabilidade como sinônimo de aceitação, como um produto que foi recebido por
determinado indivíduo ou, por uma população de forma favorável, que lhe agradou em relação a seus
atributos de qualidade sensorial e organolépticas.

Já Abreu (2009), afirma, no que se refere a merenda que de forma bem particular, foi possível
perceber, que o conceito de aceitação não é descrito de forma clara na literatura, porém estudos de
avaliação para aprovação ou reprovação dos alimentos consumidos já podem ser observados.
Oliveira e Vassimon (2012), também afirmam que são poucos os estudos que tratam da aceitação da
merenda escolar no Brasil.

Mas será por que é tão difícil investir em estudos que avaliem a aceitação da merenda escolar? Não
seria uma forma de acertar na escolha da merenda para cada região, estado, município? E
consequentemente oferecendo merenda boa e de qualidade aumentar consideravelmente os índices de
aprovação e conhecimento nas escolas?

Tais indagações nos levam a pensar que há um negligenciamento com a educação e com a realidade
dos/as alunos/as, principalmente daqueles/as que vivem em bairros periféricos e estudam em escolas
públicas.

Falando ainda em aceitabilidade da merenda escolar, segundo Matihara et al. (2010), a mesma está
relacionada com hábitos alimentares de casa, cultura regional, características próprias dos alimentos
e refeição produzida. Um dos ditados populares referentes à alimentação é que primeiro comemos
com os olhos e depois com a boca.

De fato, é isso que acontece com todos nós, principalmente com as crianças. Quando a merenda é
preparada por nutricionistas e cozinheiras, que conhecem a realidade da escola e as mesmas
consideram os distintos aspectos socioculturais das crianças, a alimentação tende a se tornar mais
atrativa ao paladar dos/as alunos/as.

Na contemporaneidade vivemos um grande compartilhamento da construção de conhecimento, a
formulação e a implementação de políticas e estratégias de ação nas questões relacionadas com a
alimentação e nutrição através de importantes instituições de ensino e pesquisa além de
representantes políticos e também pela sociedade civil.

De acordo com Barbosa (2013) o consumo de alimentos exerce papel fundamental na sociedade, uma
vez que sabemos da existência de uma forte influência da mídia para este avanço de consumo
alimentar, gerando-se grandes propagandas e exposição de seus produtos associando-os a ideia de
uma alimentação saudável, mas existe algumas controvérsias em relação a certos alimentos que são
considerados pela mídia como produtos saudáveis assim, portanto existe uma valorização da ação do
sujeito em relação a estes alimentos, onde se deve refletir sobre suas reais necessidades de consumo e
nutrição.

A escola é um espaço extremamente complexo e desafiador, onde existe muitas práticas escolares e
uma delas, é a alimentação, na qual exige uma rotina de horários, preparação, distribuição e
consumo, e também é através da escola que normalmente os alunos aprendem a ter uma rotina
alimentar mais saudável.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Entendemos que esse estudo é de cunho exploratório, que segundo Andrade (2003), se configura
como o primeiro passo de todo trabalho científico. O presente estudo se deu a partir de uma revisão
bibliográfica, acerca do itinerário histórico da merenda escolar no Brasil, as políticas públicas e
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programas que tratam da alimentação nas escolas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, responsável pela merenda escolar. A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal,
em Filadélfia – Bahia. Foram sujeitos deste estudo, o Diretor da Escola (DE), a Coordenadora
Pedagógica (CP); a Merendeira da Escola (ME) e três Estudantes, sendo um do 3ª Ano (E1), outro do
4º ano (E2), o terceiro do 5º ano (E3).

Para realização desta pesquisa nos utilizamos da pesquisa de campo, é caracterizada na fase em que
o/a pesquisador/a define o objetivo da pesquisa, os instrumentos a serem utilizados para a coleta de
dados bem como a metodologia (LAKATOS E MARCONI, 1993). Como instrumento de coleta de
dados entendemos que a entrevista semiestruturada e o questionário daria conta de responder aos
nossos objetivos.

A escolha pela entrevista e o questionário se deu em virtude da amplitude do tema proposto, pois este
agrega dois valores, alimentação e merenda escolar, permitindo aos sujeitos apontarem outros
aspectos relevantes que podem contribuir significativamente para a permanência do/a estudante
escola. O questionário foi composto de sete perguntas que versavam sobre a qualidade, diversidade e
aceitação da merenda escola, a respondidas pelos sujeitos da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O DIZEM SOBRE A MERENDA ESCOLAR

A primeira pergunta foi referente qual era a merenda de maior aceitação pelos/as alunos/as. Apenas a
estudante E2 apresentou preferência pelas merendas salgadas (cuscuz com manteiga, aipim e café
com leite). O diretor, a coordenadora pedagógica, a merendeira e os/as estudantes E1 e E3
apresentaram maior aceitação pelas merendas doces (biscoito com achocolato ou suco). Garcia et al
(2003) define aceitabilidade como um produto que foi recebido por um indivíduo ou por uma
população de forma favorável, que lhe agradou em relação a seus atributos de qualidade sensorial e
organolépticas.

Dessa forma, percebemos que a merenda mais aceitável pelo público entrevistado foi à merenda
doce, ou seja, sua cor, textura, brilho, cheiro e sabor agradaram não só o paladar dos alunos como
também do diretor, da coordenadora pedagógica e da merendeira.

Percebe-se que não foi uma escolha de merenda que reforça a refeição, que supomos que o/a aluno/a
fez em casa, mas a merenda escolhida é caracterizada apenas como um complemento para que o/a
aluno/a se mantenha alimentado durante o período em que estuda.

A segunda pergunta foi sobre qual o fator que contribuiu para a aceitação da merenda. A
colaboradora E1 respondeu porque saía de casa sem almoçar. Já a E2 respondeu porque não tinha
condições financeiras para se alimentar de forma correta e o diretor, a coordenadora pedagógica, a
merendeira e E3 responderam que a aceitação se dava simplesmente pelo fato de gostar da merenda
oferecida.

Pinho (2015), diz que para que haja uma boa aceitação e adesão da merenda escolar é necessário que
a mesma seja oferecida respeitando as qualidades nutricionais e organolépticas esperadas pelos
alunos e que apesar de não ser o único a renda também influencia nessa adesão.

Contrapondo esse argumento um dos/das entrevistados/as, disse que o fator que contribuiu para sua
aceitação da merenda escolar foi o fato de não possuir condições financeiras para se alimentar de
forma correta. Podemos observar ainda que outro entrevistado disse que saía de casa sem almoçar, ou
seja, mais um fator que contribuiu de fato para a aceitação da merenda.

A questão socioeconômica está bem presente na realidade não só dessas duas crianças, como também
de uma quantidade razoável que estuda nessa escola a qual o estudo foi realizado. A grande maioria
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delas pobres, que moram em um bairro periférico e que frequentam uma escola na maioria das vezes
não pelo aprendizado, mas pela única refeição que terão durante o dia.

A terceira pergunta questionava qual fator contribuía para a rejeição da merenda. O diretor e a
coordenadora pedagógica não responderam. Sobre isso E1 respondeu porque levava merenda de casa
e a merendeira. Já E2 e E3 responderam por outro motivo.

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (2005) a merenda escolar é
produzida para que sejam atingidos 100% dos/as alunos/as, mas na prática esses resultados não
aparecem, dando a entender que há uma baixa adesão dos/as alunos/as à merenda escolar.

E essa baixa adesão ou rejeição no contexto da escola estudada é demonstrada por determinado fator
que apareceu no questionário como “outro motivo”, ou seja, a rejeição não se dá pelo fato deles/as
não gostarem da merenda oferecida, mas sim porque levam merenda de casa (E1), por outro motivo
(ME, E2, E3) ou simplesmente não responderam (DE, CP).

É importante destacar que a minoria leva merenda de casa. Talvez os outros motivos que levam
alguns/mas estudantes a não pegarem a merenda é a forma como ela foi preparada, a ausência do
refeitório na escola, os/as colegas/as que empurram os demais na fila, ou que jogam merenda nos
menores, ou simplesmente pela timidez de sair da sala e pegar a merenda que é distribuída.

A quarta pergunta foi referente à qual nota os entrevistados atribuiriam a merenda da escola. Entre 0
e 5 respondeu a CP e a ME, entre 5 e 10 respondeu o DE e E2 e nota 10 respondeu os/as estudantes
E1 e E3.

Pinho (2015) ressalta que a aceitação da merenda escolar diz respeito a vários critérios estruturais,
higiênicos e operacionais com que o cardápio é realizado, ou seja, atribuir nota a merenda oferecida
pela escola não é somente levar em consideração as merendas que eu gosto ou não, por exemplo, mas
sim observar todos esses critérios citados acima porque são eles que de fato indicam se a merenda
merece ou não as notas 0, 5 ou 10.

Para além desses critérios há fatores como, por exemplo, os cardápios diários, semanais ou até
mensais, a frequência com que chega merenda na escola, se a mesma é produzida na própria escola,
ou se vem sempre de outros locais, se as merendas são sempre industrializadas ou se há a presença
dos 30% que é obrigatório adquirir da Agricultura Familiar.

Essa nota pode ser atribuída também levando em consideração a presença, ou não, da/o nutricionista
e dos/as técnicos/as em nutrição na escola, sendo eles/as responsáveis pela merenda escolar do
município, bem como a realização de visitas e palestras sobre alimentação saudável para os alunos e
capacitação para merendeiras.

A quinta pergunta foi sobre o gostar da merenda oferecida pela escola. O DE, a ME e E2 e E3
responderam que gostavam da merenda oferecida, a CP não respondeu e E1 respondeu que não
gostava.

Com base em Flávio et al. (2002), pesquisas de opiniões como essa são feitas justamente para
verificar os índices de aceitação ou não aceitação da merenda escolar e se baseiam em
questionamentos sobre preferências e aversões alimentares.

Nesse caso o gostar da merenda oferecida aparece em destaque dentre as demais opiniões, ou seja, as
respostas dadas aos questionamentos feitos confirmam que há uma grande aceitação, por parte de
alunos/as e também coordenação, da merenda distribuída na escola onde foi realizado o estudo.
Porém ainda assim há uma minoria que não se encontra satisfeita com a merenda oferecida.

A sexta pergunta foi sobre a permanência do cardápio escolar. DE, ME e E3 respondeu que manteria.
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Já CP, E2 não respondeu e E1 respondeu que não manteria.

Segundo Callil e Aguiar (1999) a aceitação de um alimento ou preparação do mesmo demonstra a
qualidade da alimentação escolar, sendo o principal fator para atingir os resultados esperados,
permitindo assim o conhecimento de hábitos alimentares da região, além de facilitar a elaboração dos
cardápios pelo/a nutricionista responsável.

Mesmo com a queixa de alguns/umas entrevistados/as sobre a repetência da merenda e elaboração do
cardápio, deu para perceber que a mesma é bem aceita e que ainda com a rejeição, a merenda
oferecida, o cardápio proposto, atende ao paladar da maioria.

E ao longo de uma pesquisa poder colher resultados positivos que possibilitam uma boa discussão é
bastante proveitoso. Pois mesmo diante das adversidades que vivenciamos é possível perceber que o
direito dos/as estudante da Educação Básica Pública a merenda escolar tem permitido maior
desenvolvimento físico, social, mental e intelectual.

A sétima e última pergunta foi sobre a opinião dos/as entrevistados/as sobre a merenda oferecida pela
escola. Não responderam CP e E1. Já DE, ME, E2 e E3 classificou a merenda como boa. Assim,
como Moysés e Collares (1995), afirmam que a merenda escolar surgiu no Brasil com o propósito de
erradicar a desnutrição e minimizar o fracasso escolar, dois dos seis entrevistados comungam dessa
mesma afirmação.

Ao classificarem a merenda como boa opinaram também sobre o fato de que a merenda deveria ser
mais nutritiva e em maior quantidade, uma vez que há crianças que não se alimentam direito em casa
e que ao chegar à escola não podem repetir pelo fato da quantidade da merenda ser pequena.

Não é que a quantidade da merenda escolar seja pequena. É que na maioria das vezes falta
planejamento e os recursos destinados à educação e principalmente a merenda escolar são mal
administrados. O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, não funciona como deveria e os
responsáveis pela distribuição desse recurso que chega fazem o que bem querem dele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos, a partir dos dados analisados, que a merenda escolar desempenha papel
fundamental no processo de desenvolvimento do corpo, como também no desenvolvimento
intelectual dos/as estudantes.

Além disso, ao coletar os dados dos questionários aplicados para: diretor, coordenadora pedagógica,
merendeira e alunas/os foi possível perceber que mesmo sendo categorias diversas houve mais
respostas em comum do que adversas.

A aceitação pela merenda doce foi quase que unânime e o fator que contribuiu para isso foi o simples
fato deles/as gostarem da merenda oferecida. A nota atribuída à merenda, a permanência do cardápio
e a classificação da mesma como boa apresentaram uma aceitabilidade relativamente alta.

Mas diante das situações que vivemos atualmente em nosso país falar da merenda escolar e de sua
aceitação é basicamente para chamar a atenção e comprovar que infelizmente estamos regredindo
para o início da história da merenda escolar, que surgiu no país com o carácter assistencialista para
combater e erradicar a desnutrição.

Através das respostas dadas foi possível perceber que nem todos os alunos saem de casa com a
refeição em dia, e que boa parte deles vão até a escola com a finalidade de se alimentarem. Nessa
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perspectiva a aprendizagem ocorre como consequência e não como fator principal.

Dessa forma, faz-se necessário olhar a educação para além dos muros escolares, pois a mesma
engloba uma amplitude gigantesca e para que ocorra de fato o ensino e a aprendizagem os diversos
fatores dentro e fora da escola precisam estar entrelaçados positivamente.

Ressaltando que a merenda escolar é um direito e sendo ela de qualidade e em quantidade suficiente
o aluno estará em melhores condições de desenvolver suas aptidões. Contudo, não cabe à merenda
escolar erradicar a desnutrição do país.
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