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Merendeiras de
seis estados da
Amazônia se
reúnem na sétima
Oficina de
Merenda Escolar.
Antes de ir para
o fogão, não
esquecem um dos
objetivos da
oficina: olhar para
si, cuidando do
próprio corpo.

Elas cozinham com afeto
e conhecem as tradições
culinárias. As Oficinas de
Merenda Escolar, realizadas
em várias regiões do
país, mostram o importante
papel das merendeiras na
educação. A série Hora
da Merenda, um registro
das oficinas, será
transmitida pela TV Escola.

egue o barco pelo rio Acre, que banha a cidade
de Rio Branco. Os moradores ribeirinhos ace-
nam da margem, sem saber quem são e para
onde vão aqueles que estão no barco. Dia de
céu azul, águas mansas e muitas histórias. Quem

as conta são merendeiras de seis estados da Amazônia.
�Os botos�, elas dizem, �se apaixonam pelas mulheres
que vêem no rio.� Nina Horta, pedagoga, dona de buffet e
escritora de gastronomia, e o chef de cozinha Carlos Siffert
ouvem os casos saborosos dessas mulheres que cresce-
ram aprendendo as lendas da floresta, o poder de cura
das plantas e o uso de produtos típicos, tradições orais
repassadas ao longo do tempo.

Depois de uma hora de viagem chega-se à comunida-
de Catuaba, numa clareira aberta na floresta, onde fica a
Escola Rural de Ensino Fundamental Dr. Augusto Mon-

S
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teiro. Acontece aqui a sétima e última Oficina
de Merenda Escolar. A equipe da Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj) está a postos para
gravar mais um programa da TV Escola.

A série Hora da merenda, composta por
catorze vídeos produzidos em sete cidades
brasileiras, estará no ar a partir do segundo
semestre na Escola Aberta. Os programas,
produzidos pela SEED para transmissão
pela TV Escola, em parceria com a Secreta-
ria de Educação Fundamental (SEF) e o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), têm como objetivo sensibi-
lizar diretores, professores e toda a comu-
nidade escolar para a valorização das me-
rendeiras. No primeiro programa é feita a
apresentação da Oficina de Merenda Esco-
lar e dos consultores Nina Horta, Carlos Si-
ffert e Olivier Anquier, este último conheci-
do pelos programas de culinária que apre-
senta na tevê. Os demais vídeos registram
as experiências com as oficinas.

Para complementar a programação, os
responsáveis pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e a Secreta-
ria de Educação Fundamental estão pre-
parando um livro com as receitas ensina-
das pelas merendeiras, para ser distribuído
nas escolas. A publicação retratará de certa
forma a diversidade de hábitos alimenta-
res do país, divulgando também as receitas
preferidas pelos alunos.

Para o professor, os vídeos e o livro re-
presentarão recursos didáticos preciosos para
desenvolver trabalhos interdisciplinares a res-
peito da educação alimentar, integrando in-
clusive os temas transversais estabelecidos pe-
los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

O OLHAR: NO ESPELHO
E NO PRATO

Bela imagem para os olhos! A Escola Ru-
ral de Ensino Fundamental Dr. Augusto Mon-
teiro (de 1ª a 8ª série), que sedia a oficina em
Rio Branco, é pintada de verde-claro e tem
janelas laranja, de onde se vêem as castanhei-
ras esguias sobressaindo no seringal. Dentro,
todo o mobiliário é de madeira de lei. �As
carteiras respeitam a anatomia das crianças e
foram feitas pela Secretaria de Educação do
Acre, que aproveitou a madeira apreendida
pelo Ibama�, conta a diretora Maria do Ro-
sário da Silva Brandão.

No pátio da escola, uma brincadeira da
região descontrai os participantes: �Vou fa-
zer uma farinhada, Natalina eu vou chamar.
Só quem gosta de farinha é que sabe penei-
rar�. Enquanto cantam, batem palmas e dan-
çam �peneirando a farinha�, as merendeiras
são chamadas à roda, uma a uma.

�Eu sou Natalina Abreu, de Marzagão,
Amapá, e me orgulho de ser merendeira.�

A oficina das
merendeiras acontece

na Escola Rural
de Ensino Fundamental
Dr. Augusto Monteiro.
Aqui, todo o mobiliário

é em madeira de
lei, cedida pela

Secretaria deEducação
do Acre, que aproveitou

assim produtos
apreendidos pelo Ibama.
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Na brincadeira
típica da região,
as merendeiras e
Nina Horta entram
na roda, cantam,

dançam e se
apresentam: “Vou

fazer uma
farinhada, Natalina
eu vou chamar. Só

quem gosta de
farinha é que sabe

peneirar”.

�Eu, Maria de Fátima de Oliveira, sou filha
de Xapuri, Acre, e faço merenda há 19 anos.�
Todas se apresentam, muitas se emocionam
e confessam que só o convite para participar
da oficina já fez o coração bater mais forte.

Para refletir sobre a importante função
das merendeiras na escola, Nina Horta e Car-
los Siffert usam estratégias criativas que dei-
xam todas à vontade. Por exemplo? As me-
rendeiras recebem batons e esmaltes para
serem usados, despertando a vaidade. Um
bom início de conversa, sobre um dos ob-
jetivos da oficina: olhar para si e os cuida-
dos com o próprio corpo.

Enquanto se olha no espelho para ver o
efeito do batom vermelho, Rosangela de Cas-
telo, do Pará, fala de sua alegria ao cozinhar.

Natalina Abreu, do Amapá, passa esmalte nas
unhas de Nina Horta e diz com orgulho que a
meninada de sua escola ganha energia com pro-
dutos da região, como açaí e pratos feitos com
castanha. Atraída pelo movimento na escola,
Raimunda Pereira Souza, 71 anos, ex-meren-
deira da Dr. Augusto Monteiro, vai chegando
devagar, com jeito de quem quer participar
também. Diz que sente saudade da cara de
felicidade dos alunos diante do prato. �No
meu tempo era preciso pedir aos pais que trou-
xessem algum alimento de casa para eu cozi-
nhar. Hoje a escola pode oferecer uma comi-
da boa para a saúde dos meninos�, diz.

Para cumprir outro objetivo da oficina, o
de valorizar a cultura alimentar da região, abre-
se a roda de conversa e cada uma conta o que
costuma cozinhar em casa e na escola. Curio-
sos, Nina Horta e Carlos Siffert não perdem
os detalhes. Leonila da Rocha, do Acre, conta
como faz o munguzá, com milho e leite de
castanha. Aos poucos vão surgindo receitas de
pão de milho, suco com a casca de abacaxi,
chás de plantas medicinais, sopa de maxixe,
mingau de jerimum, charque com abóbora,
croquete de carne com macaxeira, pirarucu
salgado, tacacá, tucupi, jambu e tantas outras
comidas e temperos desconhecidos no resto
do Brasil. Depois de tudo isso, ninguém mais
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duvida de que a fartura de costumes alimenta-
res é coisa nossa � brasileiríssima.

�Querem experimentar um sabor diferen-
te?�, propõe Carlos Siffert. Vem aí uma sur-
presa: o tama-raco. Curiosas, elas desembru-
lham o doce mexicano feito com tamarindo
e temperado com pimenta. Umas apreciam
o sabor, outras, não. Mas todas aprovam a
novidade e algumas até pedem mais. �Que-
ro levar para que na minha escola as pessoas
também experimentem�, conta Alaíde Bor-
ges da Silva, do Amazonas.

Ao final do dia, as merendeiras voltam
para o hotel em Rio Branco comentando a
oficina. Algumas nem tinham ainda saído do
lugar onde nasceram, a maioria viajou de
avião pela primeira vez, muitas nunca ha-
viam se separado da família. Deixaram um
ambiente seguro, conhecido e estão vivendo
experiências novas. No rosto dessas mulhe-
res falantes há uma expressão feliz.

COM A MÃO NA MASSA
Quase 8 horas e lá estão as merendeiras

com Nina Horta e Carlos Siffert no Merca-

do Municipal Elias Mansur, em Rio Branco.
Aqui, elas são as professoras. Apresentam os
diferentes tipos de pimenta e de farinha, as
ervas, mostram que sabem escolher o tucupi
(caldo fermentado de mandioca) e caminham
seguras entre mantas de pirarucu salgado, pi-
lhas de queijos de coalho, amontoados de ba-
nanas, abacaxis e outras frutas da terra.

Com a lista de compras na mão, deci-
dem o que vão levar para cozinhar na Escola
Rural de Ensino Fundamental Dr. Augusto
Monteiro, a mesma do dia anterior. Dessa
vez todos vão de ônibus e caminhonetes, per-
correndo 29 quilômetros do centro da cida-
de até a escola. É só chegar e começam logo
a colocar os ingredientes na cozinha e lavar
as mãos. Vestir os aventais que trouxeram na
bagagem é um cerimonial compartilhado en-
tre elas com orgulho. Uma ajuda a outra a
ajeitar a touca, a dar o laço e tirar as marcas
do avental que estava dobrado na mala, es-
perando a hora de ser usado.

A hora é agora. A cozinha da escola é pe-
quena para tantas pessoas? Não há proble-
ma, elas dão um jeito e até se divertem, por-

Os produtos da
região chegam

pelo porto
do rio, enchendo

de cores e
aromas o mercado

municipal.
Os consultores,

Nina Horta e
Carlos Siffert,

aprendem com as
merendeiras a

escolher os
ingredientes para

fazer os pratos da
cozinha

amazônica.
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que sabem que cozinha é lugar de trabalho,
invenção e também de prazer. Enquanto uma
bate as castanhas no liqüidificador para ex-
trair o leite, outras lavam as folhas do jambu
(erva de sabor picante), cortam a cebola e o
cheiro verde, ralam o coco e destroçam a
carne de porco e a galinha. De vez em quan-
do alguém se lembra da música do dia ante-
rior e o coro começa: �Vou fazer uma fari-
nhada, Natalina eu vou chamar. Só quem gosta
de farinha é que sabe peneirar�.

Requisitados a todo momento pelas me-
rendeiras para ver como fazem os pratos,
Nina Horta e Carlos Siffert descobrem os
segredos da culinária amazônica. Nina, mes-
tre na arte de enfeitar a
mesa, ensina que folhas
grandes, como as da ba-
naneira, podem substi-
tuir a toalha em dias de
festa. E por que ter ver-
gonha das panelas de
alumínio, que brilham
na mesa cheias de fru-
tas e legumes da região?
A simplicidade dá o ar
da graça e do frescor
que aguçam os sentidos.

E não é que já está

tudo pronto? Sobre a mesa tem porco com
tucupi; arroz com carne de sol picadinha;
mingau de jerimum com coco, munguzá com
leite de castanha e o delicioso tacacá, um cal-
do quente servido na cuia, feito com goma
de mandioca com tucupi, cebolinha, pimen-
ta, folhas de jambu e camarões secos. Rai-
munda, a ex-merendeira da escola, colocou
sobre a mesa o bodó, um bolinho frito de
jerimum. Nina Horta e Carlos Siffert fize-
ram sua parte. Ela preparou um mingau com
pérolas de tapioca e pedacinhos de manga.
A escolha dele foi um pãozinho fácil, rápido,
com farinha de trigo, manteiga gelada, sal,
leite e sementes de especiaria, como erva-doce
ou outra do agrado das crianças. Ao fazer o
pão, Carlos mostrou a importância de usar o
gesto certo ao movimentar as mãos e os bra-
ços na hora de trabalhar a massa. Uma lição
clara de que cozinhar bem é uma questão de
casar amor e técnica.

ALIMENTAM E EDUCAMALIMENTAM E EDUCAMALIMENTAM E EDUCAMALIMENTAM E EDUCAMALIMENTAM E EDUCAM
Enquanto preparam os pratos regionais,

as merendeiras conversam sobre educação.
Rosangela de Castelo, do Pará, espera que o
conselho escolar aprove seu projeto Criança
limpa na escola. �Quero formar um grupo de
mães voluntárias para ajudar a cuidar da hi-

Mestres da
culinária:

o chef de cozinha
Carlos Siffert entre

Raimunda Pereira
Souza, que durante
20 anos cozinhou

para as crianças da
Dr. Augusto
Monteiro e

Raimunda Silva de
Araújo, atual

merendeira da
escola.
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Durante o ano passado viajei pelo Brasil para participar, junto com
Carlos Siffert e Olivier Anquier, das Oficinas de Merenda Escolar. Queria
contar para você, professora, tudo sobre as merendeiras, mas não dá.
Foram poucos dias com cada grupo, mas que me pareceram anos de
convívio com elas.

O que posso dizer é que me surpreendi. Adivinhe o que eu esperava
encontrar? Mulheres cansadas, fazendo comida para uma meninada levada
e barulhenta. E que tipo de comida? Coisas copiadas de anúncios de televi-
são, embalagens e folhetos de propaganda. E não é que eu me enganei feio?

Elas fazem uma comida simples, saborosa e sem frescura. São criativas
e cozinham como os grandes chefs. Isso porque a grande moda agora é
comida regional, valorizando a mãe e a avó. Todos os grandes cozinheiros
se voltaram para as raízes – de onde as nossas merendeiras nunca saíram!

O que você acha de uma canjiquinha, ou quirera, bem temperada, como
uma sopa, só que mais leve e coberta de fios finíssimos de couve crua? De
uma salada verde com lascas de abóbora moranga (crua também), que dão
um crocante e levantam o prato? De uma taioba só assustada na frigideira?

Gostei das merendeiras, tenho mantido contato com muitas. Grandes
mulheres, cheias de garra, sabem um pouco de tudo, e na cozinha são
como peixes dentro d´água. Foi um grande prazer conhecê-las.

Nina Horta

giene dos alunos, cortando unhas, conferin-
do a escovação dos dentes e lavando as ca-
becinhas.� Natalina de Abreu, do Amapá,
está orgulhosa porque em seu estado a me-
renda é regionalizada: �Com isso as crian-
ças comem alimentos frescos e nutritivos e
muitas pessoas têm oportunidade de traba-
lho�. �Meus alunos� � é assim que Maria da
Saúde Mota Pinto, do Amazonas, se refere
à turminha que come o que ela cozinha. �As
merendeiras ensinam a importância de se
alimentar para ter saúde e por isso somos
educadoras também�, argumenta. Marga-
rete Rosália dos Santos Mendes, do Pará, já
terminou o magistério e acalenta um sonho:
�Quero ser nutricionista�.

Uma boa notícia: na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Luiza Carneiro
Dantas, também em Rio Branco, as meren-
deiras participam ativamente do PDE � Pla-
no de Desenvolvimento da Escola, do Fun-
descola/MEC. �Também somos responsá-
veis pela melhoria da qualidade do ensino e
já fizemos cartazes para ensinar hábitos ali-
mentares�, conta a merendeira Alessandra
Oliveira de Paula. Ela diz que, assim como
os professores, as merendeiras fazem auto-
avaliação e têm seu desempenho acompa-
nhado pela comunidade escolar.

DIVERSIDADE:
UM PRATO CHEIO

Uma coisa é certa: nas sete Oficinas de
Merenda Escolar a diversidade foi um prato
cheio, como é a pluralidade cultural do país.
A idéia era essa mesma: não levar uma recei-
ta pronta e deixar que as merendeiras e os
consultores pudessem trabalhar com criativi-
dade, valorizando as culturas regionais.

Realizadas de setembro a dezembro do
ano passado, as oficinas aconteceram em Jun-
diaí (SP), Montes Claros (MG), Joinville (SC),
Petrolina (PE), Imperatriz (MA), Chapada dos
Guimarães (MT) e Rio Branco (AC). Ao
todo, 70 merendeiras de todas as regiões bra-
sileiras participaram de dois dias de oficinas.
Os consultores se dividiram para realizar o
trabalho. Por exemplo: em dezembro de
2001, enquanto Nina Horta e Carlos Siffert
coordenavam a oficina em Rio Branco (AC),
Olivier Anquier estava em Chapada dos Gui-
marães (MT).

Em setembro, Nina e Olivier atuaram
juntos em Jundiaí, e falaram sobre a relação
saudável entre o corpo e a comida. As me-
rendeiras foram orientadas para fazer cos-
méticos à base de produtos alimentícios, para
perceber como os ingredientes usados nu-
trem o corpo. Elas fizeram sabonete líquido

UM GRANDE PRAZER, CONHECÊ-LAS!



TV ESCOLA28

A HORA E A VEZ DAS
MERENDEIRAS

com extrato de abacate e aveia, hidratantes
com manteigas de cacau e de caritê e xampu
de ovo caipira, por exemplo.

A roda de conversa sobre comida ren-
deu. É preciso amor para cozinhar para
crianças, ou basta uma boa mão para o tem-
pero? O estado de espírito da merendeira é
importante para que os pratos fiquem gosto-
sos? O que faz uma criança gostar de uma
comida: fome ou costume? Questões como
essas esquentaram a discussão. Nina Horta
deixou claro que é a favor da simplicidade.
Melhor um prato fundo de mingau de fubá
com quadradinhos de manteiga por cima do
que um pirex com camadas de creme de fubá,
gelatina e claras batidas. A conversa sobre edu-
cação também foi longe. Uma das merendei-
ras comentou com orgulho que já não se sen-
te �atrás do fogão�, mas uma pessoa que par-
ticipa da educação do seu município.

UM ATO AMOROSO
Em Montes Claros, assim como em ou-

tras oficinas, foram exibidas partes do filme
Como água para chocolate, do diretor mexicano
Alfonso Arau. A intenção foi refletir sobre o
conceito de que cozinhar com os produtos
da terra é um ato amoroso, opinião das me-
rendeiras que o filme ajuda a reforçar. Elas

Em Chapada dos
Guimarães, Mato

Grosso, Olivier Anquier
conversou com as

merendeiras sobre a
importância de evitar o

desperdício. Cascas,
talos e folhas de

verduras e legumes
usados com

criatividade tornam a
alimentação nutritiva e

gostosa. Ao final da
oficina, ensinou a fazer

a massa básica do
pão, que serve também

para pizza.

enfatizam que, enquanto boa parte dos pro-
fessores conhece apenas os alunos da sua classe,
elas conhecem todas as crianças da escola. Para
elas, não há alegria maior do que ouvir a me-
ninada perguntar: �Tia, o que vai ter hoje para
comer?�. Em Montes Claros, Nina propôs
que as merendeiras fizessem o próprio aven-
tal, símbolo da identidade profissional. Não
faltou bom humor e companheirismo para
tirar as medidas e compartilhar materiais para
que cada uma criasse seu próprio avental, com
seu o nome escrito no bolso.

O que é caçuá, almofariz, cuité, bilha e
bruaca? Em Imperatriz, no Maranhão, Nina
Horta e Carlos Siffert conheceram os utensí-
lios usados tradicionalmente na cozinha re-
gional. Os consultores discutiram com as me-
rendeiras os utensílios realmente necessários
para cozinhar, mostrando que eles podem ser
olhados como um prolongamento das mãos.
Depois, houve uma degustação de bebidas
quentes e frias que estimulou a discussão so-
bre sabor e a sensação produzida por cada
um. Chá de cominho; chá de casca de laranja
seca; o tan, refresco árabe;  e o lassi, uma ver-
são indiana de uma bebida feita com iogurte,
limão e uma pitadinha de água de rosas, fo-
ram algumas das bebidas preparadas.

Na terra do delicioso arroz de cuxá (feito
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com camarão seco, gergelim e uma erva cha-
mada vinagreira), Nina Horta e Carlos Siffert
sugeriram que as merendeiras fizessem os pra-
tos à base de arroz mais apreciados pelas cri-
anças. Surgiram o arroz de coco, de forno,
de galinha e de pequi. No final, surpresa! O
chef Carlos surpreendeu as merendeiras com
risotos de vários tipos: com arroz negro, in-
diano e italiano.

Em suas oficinas, Olivier Anquier, curio-
so, quis saber como as merendeiras reinven-
tam no dia-a-dia os pratos para agradar as
crianças, que utensílios usam, de que recursos
dispõem, como agem com aquelas que não

querem comer. Claro, nin-
guém melhor do que as
merendeiras para saber
dos humores, carências e
preferências alimentares
das crianças. �Em Joinville,
elas contaram que uma
boa dose de carinho numa
xícara de erva-cidreira cura
logo os alunos que se di-
zem doentes�, diz Olivier.
No laboratório de cozi-
nha, as merendeiras pre-
pararam a cuca de bana-
na, um bolo típico do sul
do Brasil. Atento, Olivier
chamava a atenção para
evitar o desperdício: �Se-
jam criativas, aproveitem
cascas, talos e folhas de le-
gumes e frutas, que são
muito nutritivos�.

Em Petrolina, às mar-
gens do rio São Francisco,

Olivier se encantou com a variedade e a quali-
dade das frutas. E sugeriu que a merenda es-
colar explorasse o grande potencial da região.
Durante a visita ao mercado as dez merendei-
ras presentes � de Pernambuco, Alagoas,   Pa-
raíba, Sergipe e Bahia � trocavam experiências
sobre os diferentes nomes e formas de cozi-
nhar os alimentos. E uma das discussões mais
interessantes foi a respeito das estratégias para
evitar que os alunos tranquem a boca para ali-
mentos com alto valor nutritivo.

Em Chapada dos Guimarães, Olivier e
dez merendeiras � de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal �

Pão de ervas
IIIIINGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTES

– 3 ovos
– 1 xícara de chá de óleo
– ½ xícara de chá de açúcar
– 1 colher de sobremesa de sal
– 4 tabletes de fermento para pão
– 3 xícaras de chá de água fria
– 1 quilo de farinha de trigo
– 1 cebola ralada
– Ervas a gosto: cheiro-verde, orégano,
manjericão e cominho em pó

MMMMMODOODOODOODOODO     DEDEDEDEDE     FAZERFAZERFAZERFAZERFAZER

– Bater no liqüidificador os ovos, o óleo, o
açúcar, o sal, o fermento e a água.

– Despejar numa tigela e acrescentar a farinha
de trigo aos poucos, mexendo sempre até
dar o ponto (a massa deve ficar mole e
meio grudenta).

– Acrescentar a cebola e as ervas.
– Untar uma fôrma, colocar a massa e

deixar que ela cresça.
– Colocar no forno até dourar.
– Desenformar o pão ainda quente e

deixar que ele esfrie, aos poucos, sobre o
fogão, para não umedecer a massa.

RRRRRENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTO::::: 18 porções de 30 gramas cada

Suco vitaminado
IIIIINGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTESNGREDIENTES

– 3 folhas de alface
– 1 copo de suco de laranja
– 1/2 mamão papaia
– 1 colher de chá de farelo de trigo ou aveia
– 1 litro de água
– ½ xícara de chá de açúcar

MMMMMODOODOODOODOODO     DEDEDEDEDE     FAZERFAZERFAZERFAZERFAZER

Coloque todos os ingredientes no
liqüidificador e dê uma ligeira batida.

RRRRRENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTOENDIMENTO: : : : : 1,5 litro

Receitas preparadas pelas merendeiras de Jundiaí, SP.

Em Jundiaí, São
Paulo, as

merendeiras
atuam como agentes
educativos. Encenam

peças de teatro
com histórias de
crianças que não

gostam de comer...

...e preparam
receitas de dar
água na boca,

como o pão de
ervas que todos

querem provar.



TV ESCOLA30

A HORA E A VEZ DAS
MERENDEIRAS

visitaram uma horta comunitária para conhe-
cer verduras usadas na região. Na cozinha da
Escola Municipal Maria Luiza ele ensinou
como se faz o pão com água, farinha e fer-
mento  e mostrou o gesto correto para pre-
parar a massa, que pode ser usada também
para a pizza. No final, a palavra ficou com as
merendeiras. Para elas, as Oficinas da Me-
renda Escolar representaram o primeiro re-
conhecimento pelo trabalho que fazem. E o
maior desejo de todas é ver na tela da TV
Escola a série Hora da merenda.

MERENDA NO CURRÍCULO
Como as crianças comem? Quais são seus

hábitos alimentares? Como aproveitar melhor
as possibilidades dos alimentos regionais?
Como ensinar as crianças a superar preconcei-
tos alimentares? Estas e outras questões têm
sido levantadas por muitos educadores.

A merenda de distribuição gratuita e obri-
gatória em todas as escolas públicas de ensino
fundamental do país, com raras exceções, ain-
da não se integrou de fato ao currículo � com
todas as suas possibilidades e necessidades edu-
cativas. Apesar de a alimentação ser oferecida

às crianças na escola, raramente é olhada como
conteúdo de ensino e educação.

Mas o referencial educativo das Oficinas
de Merenda Escolar está nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fun-
damental, que permitem inserir a educação
alimentar no trabalho com os temas trans-
versais. �O objetivo principal do projeto é
trabalhar a merenda escolar como parte inte-
grante do currículo�, diz Maria Auxiliadora
Albergaria, chefe de gabinete da Secretaria de
Ensino Fundamental, do MEC.

O objetivo das oficinas não foi a capaci-
tação profissional, mas sim dar início a um
trabalho que tem como meta pesquisar e va-
lorizar os hábitos nutricionais das diferentes
regiões do país, contribuir para superar pre-
conceitos alimentares, melhorar a qualidade
das refeições e desenvolver hábitos de con-
duta das crianças em relação à alimentação.
Os vídeos, associados ao livro de receitas, se-
rão de grande utilidade para que o educador
atinja os objetivos propostos.

�Queremos valorizar o saber acumulado
das merendeiras e reforçar os laços de afeti-
vidade com as crianças. O papel das meren-

A câmara de vídeo não
perde nada. Mais

uma cena registrada
para os vídeos da
Hora da merenda.
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Pelo monitor, Nina Horta
acompanha a filmagem
junto com Nilza Lisboa,

coordenadora de produção
da Fundação Joaquim

Nabuco (Fundaj).

deiras vai além do ato de cozinhar e deve
contribuir no processo de ensino e aprendi-
zagem�, diz Márcia Molina, sub-gerente de
avaliação do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar do FNDE/MEC.

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR NO BRASIL

O Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), criado em 1954, é o mais
antigo programa social do Governo Fede-
ral na área da educação. Até 1993, era total-
mente centralizado: a União fazia a aquisi-
ção, o controle de qualidade e a distribui-
ção dos gêneros alimentícios para o prepa-
ro da merenda. No entanto, essa distribui-
ção era prejudicada pelas grandes distâncias
e pela diversidade geográfica e cultural do
país. Para contornar em parte esse proble-
ma, dava-se preferência à compra de pro-
dutos não-perecíveis, semi-elaborados e for-
mulados. Além do alto custo desse tipo de
alimento, havia entraves burocráticos, aci-
dentes rodoviários e extravios de carga du-
rante o transporte, que contribuíam ainda
mais para atrasar a entrega.

Em 1994 o sistema começou a ser des-
centralizado, em um processo que se con-
solidou em 1998, agilizando a compra e con-
tribuindo para a melhoria da qualidade dos
alimentos utilizados. Agora, o FNDE trans-

fere os recursos diretamen-
te para as Entidades Exe-
cutoras (estados, Distrito
Federal e municípios), nor-
matiza e acompanha a exe-
cução do Programa. Uma
das responsabilidades das
Entidades Executoras é uti-
lizar 70% dos recursos  fi-
nanceiros na aquisição de
produtos básicos, com prio-
ridade para os que são semi-
elaborados e in natura. Isso
torna possível comprar ali-
mentos na própria localida-
de, contribuindo para o de-
senvolvimento comercial e
social da região. Outra obri-
gação é oferecer a merenda
em todos os duzentos dias
de efetivo trabalho escolar.

O cardápio, elaborado por um nutricionis-
ta, deve respeitar os hábitos alimentares lo-
cais e suprir no mínimo 15% das necessida-
des diárias dos alunos.

Para que tudo isso realmente funcione,
foi criado em cada Entidade Executora o
Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
Trata-se de um colegiado composto por re-
presentantes dos poderes Executivo e Le-
gislativo, pais, professores e outros segmen-
tos da sociedade civil. Os Conselhos con-
trolam o Programa, participam da presta-
ção de contas e, além disso, envolvem a so-
ciedade civil na distribuição da merenda em
sua comunidade. Os resultados são a com-
pra de produtos melhores a preços meno-
res, bem como a redução de gastos com
transporte e de riscos de contaminação e de-
terioração da merenda por problemas de
armazenamento.

�Nosso programa é o único do mundo
que atende gratuitamente todo o universo
de alunos do ensino fundamental�, diz Eli-
zabeth Matos de Menezes, gerente do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar.
Em média, são repassados anualmente 900
milhões de reais para que cerca de 37 mi-
lhões de crianças sejam atendidas durante du-
zentos dias letivos. Isso equivale a alimentar
toda a população da Argentina, que é de 37
milhões de habitantes (dados de 2000).


