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RESUMO

A presente monografia desenvolveu-se no ano de 1998, na rede municipal de 

ensino da cidade de Curitiba.

O objetivo da pesquisa foi a constatação da comparação entre a merenda escolar 

feita na Escola Municipal Sidónio Muralha e a merenda escolar industrializada.

Para tal, realizou-se um estudo através de fontes bibliográficas e pesquisa de 

campo diagnóstico, órgãos ligados a merenda escolar como a RISOTOLANDIA e a 

Prefeitura Municipal de Curitiba e a não menos importante colaboração da Escola 

Municipal Sidónio Muralha.

A assistência alimentar é uma das armas mais importantes para combater a 

subnutrição das crianças em idade escolar, melhorando assim sua saúde e seu 

desenvolvimento.

Conclui-se que a monografia foi de grande validade e atingiu o objetivo proposto, 

colocando desta forma, a importância e valia da comparação discernida sobre a 

industrialização da merenda escolar.



1. INTRODUÇÃO

A criança em fase escolar está em pleno desenvolvimento físico, e a importância, 

pois é através dela que a mesma mantém um bom rendimento escolar geral.

A criança está se habituando a uma nova fase da vida, a uma nova sociedade, pela 

qual está sendo influenciada principalmente quanto a seus hábitos alimentares.

A carência alimentar é sem dúvida um dos maiores problemas de saúde do

mundo.

A criança que possui uma alimentação deficiente e que não possua uma dieta 

alimentar equilibrada em termos de qualidade, está predisposta à problemas que poderão 

acarretar no seu fracasso escolar. Infelizmente, os reflexos nas fases posteriores muitas 

vezes são irrecuperáveis.

O indivíduo que não se alimenta bem, geralmente não possui imunidade alguma 

às doenças, vive cansado e fraco, sem ânimo e em conseqüência seu rendimento escolar é 

baixo.

Como a maioria da população brasileira não possui condições de se alimentar 

adequadamente, desde que foi implantada a merenda escolar, muitas crianças ingressam 

nas escolas, com o objetivo de conseguirem alimentar-se pelo menos uma vez ao dia.

Compararemos em uma escola da rede municipal de Curitiba, quando servido para 

crianças de primeira à Quarta série a merenda escolar feita na própria escola, e atualmente, 

sendo este um serviço terceirizado pela rede municipal de ensino.
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1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Apresentar uma comparação entre o desempenho escolar, em relação às merendas 

feitas na Escola Municipal Sidónio Muralha com as industrializadas.

1.2 JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa reveste-se de real importância, uma vez que as crianças, já no 

início de sua vida escolar devem receber uma alimentação saudável e que supra o que for 

possível quanto a sua carência nutritiva, pois além da merenda nutri-la, fortalece-a para a 

realização de atividades que beneficiam a sua formação.

GONSALVES ( 1986, p. 52 ) fala que uma boa nutrição é a base de um 

desenvolvimento futuro e para que o mesmo tenha uma boa saúde, trazendo-lhe um 

perfeito estado psico-físico-social.

Percebe-se, com isto, que as crianças devem ter uma alimentação sadia para 

tomarem-se adultos sãos.

As contribuições teóricas que a presente pesquisa pode trazer são no sentido de 

contribuir para a importância da merenda escolar para o desenvolvimento geral da criança.

A merenda deve ser vista como uma auxiliadora nas carências nutricionais e 

motoras das crianças.
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1.3 OBJETIVOS

Com relação à comparação entre o desempenho escolar geral, relacionando aos 

tipos de merendas utilizadas na Escola Municipal Sidónio Muralha anteriormente, com as 

industrializadas, foram feitas entrevistas sob a forma de questionários simplificados, para 

diagnosticar itens relevantes para o estudo citado acima.
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1.4 DEFINIÇÃO DE TERMOS

ALIMENTAÇÃO -  é um meio de obtenção de energia para manter-se as funções 

vitais e fornecê-las para um posterior desgaste muscular ( LALLANE, 1970, p. 12 )

ALIMENTO ENERGÉTICO -  é aquele que fornece calorias. (MATHEUS, 

1979, p. 21 )

APTIDÃO FÍSICA -  características funcionais do vigor orgânico. (HURTADO, 

1991, p. 21 )

CALORIA -  é a quantidade de energia necessária para elevar a 1 grau centígrado 

a temperatura de lg de água. ( MATHEWS, 1979, p. 89 )

CRESCIMENTO -  é um fator biológico que inclui o aumento e a formação de 

novos tecidos, necessitando energia para tal. ( COSTALLAT, 1978, p. 16 )

DESENVOLVIMENTO -  termo diretamente associado ao processo total de 

modificação, incluindo comportamento mais elevados do indivíduo, resultantes do 

crescimento e amadurecimento físico, assim como da estimulação variada do ambiente. ( 

HURTADO, 1991, p. 37 )
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR -  é a evolução da progressão biológica 

acompanhada de uma caracterização psicológica como aprimoramento psicomotor, 

cognitivo, afetivo e psicológico. (COSTALLAT, 1978, p. 35 )

DESNUTRIÇÃO -  falta de alimentação. Ausência de crescimento e uma das 

causas do retardo físico e mental. (HURTADO, 1991, p. 38 )

ENERGIA -  aptidão em realizar trabalho. (MACHADO FILHO, 1977, p. 434 )

ESCOLAR -  criança que freqüenta escola entre 6 e 12 anos de idade. ( 

FLINCHUM, 1981, p. 32)

HABILIDADE -  capacidade para realizar um ato complexo com facilidade. 

(HURTADO, 1991, p. 61 )
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MATURAÇÃO -  mudanças no comportamento que ocorrem como resultado no 

crescimento físico e mental. ( HURTADO, 1991, p. 75 )

NUTRIÇÃO -  valor qualitativo do alimento em conseqüência da alimentação. 

(MACHADO FILHO, 1977, p. 763 )

POTENCIALIDADE -  condição para a aprendizagem. Capacidade de 

transformação. (COSTALLAT, 1978, p. 24 )



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Uma das principais fontes de sobrevivência é a alimentação, sem ela não seria 

possível adquirir uma carga energética que satisfizesse as necessidades nutricionais de 

cada indivíduo.

RODRIGUES (1984, p. 14 ) afirma que o comer está intimamente ligado com o 

funcionamento emocional de uma pessoa e muitas vezes é usado para solucionar ou 

camuflar problemas neste setor.

No intuito de fazer conhecer um pouco da história da alimentação, ORNELLAS 

(1978, p. 5 ) relata que: “no período quaternário 6.000 a.. C. , Paleolítico Superior (pedra 

lascada) , anterior ao dilúvio, vivia o homem em cavernas dedicava-se à caca enquanto a 

mulher colhia frutos, nozes, raízes e cereais silvestres, para completar a razão alimentar, no 

que se houveram muito bem.”

Em tempos antigos já havia a preocupação com a alimentação e hábitos 

alimentares. Para revelar esta importância a nível de Brasil, ORNELLAS (1978, p. 223 ) 

expressa:

O colonizador português mantinha tanto possível seus hábitos alimentares 

trazendo sementes de vegetais, frutas ( lima, limão, uva, laranja, figo, cereja, etc.), cereais 

(arroz, trigo e cevada ), açúcar e animais (gado, porco, galinha, etc.) antes de aderir aos 

frutos silvestres, à caca de pena e pêlo e aos amplos recursos da pesca lacustre, fluvial e 

marítima.”

Nota-se que realmente havia uma preocupação sobre os alimentares, e que nas 

mais remotas civilizações o homem conquistava seu espaço para semear sua sobrevivência.
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Vale a pena lembrar da carta de Pero Vaz de CAMINHA ao Rei de Portugal, onde ele 

expressa sobre a descoberta do Brasil: á terra é plana e chã, e em tal maneira graciosa que, 

em se querendo dar-se-á nela tudo.” (Apud: ORNELLAS, 1978, p. 219 )

A nutrição em seu sentido atual, é um saber típico do séc. XX, que não tem mais 

que 50 ou 60 anos. Dizer isto, como é óbvio, não significa afirmar que no passado a 

questão da alimentação estivesse inteiramente ausente das preocupações científicas e 

públicas, mas sim que o processo de construção de uma ciência propriamente a ele é 

recente.” ( COIMBRA, 1982, p. 10 ).

O corpo humano é um conjunto de órgãos e sistemas acionados e mantidos por 

um complexo mecanismo que sofre constantes modificações, através da energia recebida, 

armazenada e utilizada.

Ele sofre influência do meio ambiente, do clima, do estado físico e emocional do 

indivíduo.

Para este corpo se manter e desempenhar funções vitais básicas, bem como a 

atividade cotidiana, ele precisa de energia; energia essa que é obtida dos alimentos.

í£Não nos esqueçamos de que a boa nutrição é base do desenvolvimento futuro e 

da saúde global do indivíduo, em seu sentido mais pleno, de perfeito bem estar físico, 

mental e social.” (GONSALVES , 1986, p. 52 ).

Acima GONSALVES fala sobre nutrição. Faz-se necessário evidenciar que a 

nutrição é conseqüência da alimentação.

E bem nutrido aquele que possui uma alimentação adequada e bem dosada, 

atendendo as exigências do organismo e suas taxas calóricas.

O corpo se movimenta no espaço gastando energia e realizando trabalho. 

Comparado a uma máquina, o combustível que impulsionaria seu motor seria o alimento.
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Esse complexo sistema funciona em perfeita harmonia desde sejam atendidas as 

exigências mínimas de valor energéticos.

Para que o ser humano execute qualquer obra ou trabalho precisa do alimento para 

uma pronta resposta.

Não é somente o trabalho e desgaste muscular que requer energia; o mesmo 

acontece a nível de células nervosas: “nós sabemos que a nível cerebral os neurônios 

precisam nutrir-se continuamente, reservando seu estado nutricional para sua atividade 

funcional.” ( SEMINÁRIO DE EDUCACÃO PARA A SAÜDE, 1976, p. 163 ) .

O alimento não é aproveitado diretamente na produção de energia. Ele sofre uma 

série de transformações, degradações que auxiliarão no processo.

As energias necessárias para o metabolismo são medidas em quilocalorias (kcal) 

sendo fornecidas pelas proteínas 4 kcal/g, pelos hidrato de carbono 4 kcal/g e pelas 

gorduras 9 kcal/g. “ (KELTS, 1984, p. 1 ) .

Segundo MCCARDLE (1985, p. 6 ) , “a dieta americana típica consiste em 

aproximadamente 40% a 50% das calorias totais como glicídios”, 20% de proteínas e 30% 

deveria se constituir em lipídeos.

KELTS e JONES (1984, p. 1 ) já estipulam que a alimentação ideal deva Ter 7 

a 15% de proteínas; 30 a 35% de gorduras e 40 a 50% representados pelos hidratas de 

carbono.

Vê-se que as porcentagens das necessidades de um ou outro grupo são diferentes, 

daí a razão da alimentação ser sem dúvida variada e bem dosada.

Deve-se considerar que esses valores não são fixos em virtude de muitos fatores já 

citados: clima, meio ambiente e outros. Para Eduardo MARCONDES (1982, p. 69 ) que 

realizou um estudo nos diferentes meios populacionais, as necessidades nutricionais 

individuais são variáveis, tanto por motivos constitucionais como ambientais.
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A alimentação principalmente da criança, representa uma base de toda a sua 

estrutura física e intelectual; pois sendo o alimento uma substância fornecedora de 

elementos necessários à manutenção de sua forma e ao desenvolvimento de suas 

atividades, é imprescindível que seja dado vaslor real à sua alimentação diária.

O processo de avaliação alimentar tornar-se difícil, pois as exigências variam 

muito de criança para criança, comforme sua idade e atividade física. No caso específico 

do escolar há uma exigência maior pelo trabalho e desgaste que a escola traz na sua vida. 

ORNELLAS (1983, p. 383 ) considera escolar a criança entre 6 e 12 anos de idade.

As necessidades nutritivas básicas diárias do escolar devem ser respeitadas para 

garantir não só o seu desenvolvimento físico harmonioso, como seu equilíbrio emocional, 

considerando o rendimento escolar.

Para KRAUSE (1985, p. 364 ) , a ingestão de certos alimentos como frituras, 

massas, chá, café, chocolate e doces devem ser evitados. Estes alimentos fornecem 

calorias vazias e geralmente tiram o apetite para alimentos mais nutritivos.

E importante que a criança em idade escolar adquira neste período de 

desenvolvimento novos hábitos alimentares saudáveis que permitam um crescimento 

normal dentro dos padrões alimentares satisfatórios para tal.

Os hábitos alimentares corretos adotados pela criança hoje são garantia da boa 

alimentação do adulto de amanhã .

Outro componente que contribui para a formação desses hábitos alimentares é a 

televisão, e mais ainda o computador. A criança distribui o seu tempo reservando a maior 

parte dele para dedicar-se a atitude passiva de observação da tela.

Algumas chegam a substituir quase que totalmente seu tempo livre de 

brincadeiras para esse poderoso meio de comunicação. Sendo altamente influenciável, a 

criança , que agora como estudante assume uma postura mais crítica selecionando o seu
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alimento, é atraída por determinados comerciais. GONSALVES (1986, p. 50 ) mostra que 

principalmente a televisão atrai a criança através de sua publicidade de maneira intensa: 

“não nos esqueçamos também dos apelos publicitários notadamente aqueles veiculados 

pela televisão por meio dos quais as crianças sentem-se atraídas por determinados tipos de 

alimentos. “

O problema maior está no fato de que a maioria destes alimentos tão explorados 

pela propaganda possuem baixo valor nutritivo.

Promovido a título de alerta foi criado o Programa de Educação Alimentar ; tendo 

como colaboradora a professora Maria Vicentina de CARVALHO (1965, p. 1 ) .

Este programa busca motivar também a escola a participar desse árduo trabalho 

que é reeducar para alimentação. A autora acredita que “uma das principais causas da 

subnutrição dos brasileiros é a falta da educação alimentar, motivada principalmente pela 

ignorância dos princípios básicos da alimentação, por vícios do paladar e por superstições 

alimentares, fortemente arraigados.”

Uma atuação na tentativa de reeducação deve começar já em tenra idade, pois é aí 

que são adquiridos e consolidados atitudes e hábitos alimentares.

Normalmente o apetite da criança em fase escolar melhora.

Dante COSTA (1948, p. 217 ) ,  no entanto afirma em seu livro que surgem dois 

problemas: a falta de apetite ocasionada pela fadiga e a insuficiência da primeira ou 

Segunda refeição do dia determinado pelos horários de entrada às aulas. Um dos fatores 

que mais atrapalha a dieta alimentar é a ingestão de doces e guloseimas próximas aos 

horários dessas refeições.

Segundo já foi discutido anteriormente sobre a obtenção de energia dos alimentos, 

de gasto energético aumentado em virtude da atividade física mais intensa, será explorado 

outro fator que merece destaque: o crescimento. Quando mais rápido e acentuado for esse
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crescimento, tanto maior será a necessidade de “ combustível. “ (PASSMORE, 1968 , p. 

7).

PASSMORE (1968 , p. 14 ) declara ainda, que os efeitos drásticos que advém da 

má alimentação passam a ser irreversíveis a partir de uma certa idade.

“ As crianças mais velhas que foram mal nutridas provavelmente não conseguirão 

emparelhar e atingir o tamanho normal. “

Deve-se levar em conta que a exigência nutricional diante das diversas fases de 

crescimento não faz diante da idade, mas sim de acordo com as exigências de peso e 

estatura. ORNELLAS (1983 , p. 383 ) salienta “a criança que apresenta peso e estatura de 

um grupo inferior, terá exigências nutricionais correspondentes ao grupo biológico e não 

ao grupo etário.”

O crescimento não é representado simplesmente por um aumento de estatura. Ele 

inclui também a formação de novos tecidos que por sua vez retiram energia dos alimentos. 

LALANNE ( 1970 , p. 58 ) mostra que para a criança e para o adolescente além das 

necessidades habituais de manutenção é preciso juntar as necessidades suplementares de 

crescimento: a formação de novos tecidos como os alimentos de origem animal e os 

suplementos minerais sobretudo o cálcio e fósforo.

Vários fatores influenciam neste ritmo de crescimento, entre outros o clima, a 

situação geográfica, socioculturais e econômicas. No entanto o crescimento não é uniforme 

durante as diversas fases. Para Eduardo MARCONDES (1982, p. 212 ) do terceiro ano de 

vida até a adolescência o ritmo de crescimento é menor, comparando aos primeiros anos e 

ao da puberdade, pelo que nessa fase são mais baixas as necessidades quantitativas de 

nutrientes e consequentemente a ingestão de alimentos.
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“Defeito quantitativo na nutrição criam muitas doenças chamadas carências. O 

subalimentação é fraco, desanimado e sem resistência. “ (ANDRADE FILHO , 1981, p. 

64) .

Normalmente esse indivíduo não possui imunidade alguma às doenças, vive 

cansado e fraco, sem ânimo e em conseqüência seu rendimento escolar é nulo. Há de 

verificar-se que essa subalimentação ocorre vergonhosamente nas classes sociais baixas 

que não possuem a mínima condição de sobreviver com salário mínimo e até mesmo sem 

salário algum.

Devido à falta de uma alimentação equilibrada, a criança enfraquece e pode 

chegar ao estado de desnutrição, que no Brasil e uma das distrofias mais comuns.

De acordo com Rinaldo de LAMARE (1968 , p. 142-143 ) ,  pode-se classificar 

as causas da desnutrição em três grandes grupos:

1. Fatores familiares: Ambiente familiar desagradável, ignorância na 
escolha de alimentos;

2. Fatores da própria criança: hábitos de comer pouco, distúrbio
emocional, comer entre as refeições;

3. Fatores correlatos: Pouco sono, falta de ar livre, problemas psicológicos.
A postura que a criança assume nesta fase é arcada, tendo muita cárie

dentária.

KATZ (1975, p. 15 ) chamou a atenção para o papel fundamental que a nutrição 

desempenha na obtenção e manutenção de um nível ótimo de saúde. Lembra que a 

etiologia de numerosas doenças, como a diabetes, a obesidade, a cárie dentária e a doença 

periodontal está intimamente ligada a fatores nutricionais.

É importante reafirmar que observando as verdadeiras necessidades nutricionais 

da criança, promove-se seu melhor estado físico e mental, melhorando o rendimento 

escolar. Maria Vicentina CARVALHO (1965, p. 3) faz a correlação; a qual na verdade 

nada mais é do que conseqüência da boa alimentação: “è um fator de combate ao 

analfabetismo.”
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“Sendo a forma uma condição de necessidade orgânica, um mal estar que cessa 

quando o indivíduo se alimenta” ( ANDRADE FILHO , 1981, p. 68 ); a busca do

alimento ideal nem sempre é possível diante dos processos industriais que assolam a 

industria de gêneros alimentícios, inclusive as lavouras.

A alimentação deve apresentar vitaminas que em geral, funciona como elos de 

ligação nas reações metabólicas e minerais. Segundo CHAVES (1978, p. 33 ) há uma 

relação de vitaminas e minerais de importância como: as vitaminas A, D, E, K, B l, B2, B6, 

B I2, ácido fólico, niacina, ácido L-ascórbico, biotina e ácido pantotênico; e os minerais 

cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, manganês, enxofre, ferro, cobre, iodo, zinco, 

magnésio, etc.

Estas vitaminas são encontradas normalmente na alimentação diária que conste de 

frutas e verduras, não havendo necessidade de suplementos vitamínicos, como muitas 

pessoas desenformadas o fazem, sem saber que este excesso que ocorrerá será eliminado 

oelo organismo. Isso contribui apenas para mais um gasto desnecessário, “deve-se levar em 

conta ainda que a quantidade de vitamina C que excede a quantidade de 100 a 120 

miligramas diárias é eliminada sem metabolizacão pelo organismo através da urina, o que 

significa desperdício para os usuários de vitamina C em comprimidos. “ (REVISTA VIDA 

E SAÚDE, Marco, 1987, p. 9 ).

Também é de fundamental importância a água, que constitui de 40 a 60% do 

corpo humano, ao metabolismo celular. A perda, através da urina, suor, saliva, fezes e 

lágrimas, deve ser igual a ingestão de aproximadamente 2.500ml por dia (MATHEWS , 

1979, p. 87).
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2.2 DESENVOLVIMENTO DO ESCOLAR E A MERENDA FORNECIDA 

PELA ESCOLA

Aos 7 anos segundo HURTADO (1987, p. 29 ) a criança está na idade de 

assimilação, na qual põe em ordem as experiências que acumulou e as relaciona com as 

novas que vai adquirindo. Há um desenvolvimento na habilidade auditiva, ela gosta de 

ouvir histórias e músicas. Pode ficar por longos períodos “meditando”, em estado de 

introspecção e aborrece-se quando alguém a interrompe. Possui mudanças alternadas de 

humor e conduta, isto porque sua imaginação é reflexiva; permitindo-lhe ajustar o 

significado das coisas e pessoas.

A criança nesta idade apresenta uma atividade mental intensa, apesar de muitas 

vezes não ser notada exteriormente.

As reações sócio-pessoais são mais equilibradas, possuem relações mais firmes 

com os professores e sentem-se menos dependentes dos pais.

Em relação às atividades físicas o que mais lhe chamam a atenção são: as apostas 

em corridas, lutas com violência, trepar em árvores, brincar imitando o seu dia-a-dia e os 

heróis infantis. Ela possui alguma noção espaco-temporal e de dominância lateral.

Já aos 8 anos a criança é muito expansiva. Ocorrem leves modificações na 

fisionomia, ha um maior comprimento dos barcos e aumento de tamanho das mas.

“Seu ritmo psicomotor é mais acelerado e demonstra tendência para falar, ler, 

escrever e exercitar=se ao pianop e outros instrumentos em ritmos rápidos. Gosta de se por 

a prova em atividades de forca, equilíbrio, velocidade, agilidade e outros.” (HURTADO, 

1987, p. 29).

Nas relações procura juntar-se em grupos com crianças do mesmo sexo, com 

comportamentos mais equilibrados e ajustados.
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Já está apta a conviver em pequenos grupos, integrando-se ao ambiente que rodeia

e vive.

Nesta idade a criança gosta muito de jogos representativos (imitar pai, mãe, 

professores e outros), de brincar com crianças menores e coleciona e troca objetos.

Na idade de 9 anos a principal característica é a a auto maturação, aí que está a 

chave para a compreensão do seu progresso maturacional.

Possui uma maior dependência do meio em que vive devido ãs pressões do grupo 

e aos estímulos dos adultos.

Há uma maior tendência para aperfeiçoar as aptidões. Manipula ferramentas como 

habilidade, possuindo inclusive técnicas na execução de atividades.

Tem aptidões para a crítica social como para a autocrítica, mas seus esquemas 

emocionais ainda são instáveis. Ela passa por momentos de timidez para atrevida, e de bem 

disposta ou mal humorada de um momento para outro.

Apesar de gostar de classificar, organizar e identificar materiais e importações, 

parece Ter memória fraca, perguntando ou procurando várias vezes a mesma coisa.

Gosta também de ler histórias em quadrinhos, ouvir músicas e assistir programas 

de televisão.

Nesta idade a criança subordina seus interesses às exigências do grupo e integra- 

se a grupos do mesmo sexo, em clubes e agremiações.

Seus comportamento motor é mais hábil. Interessa-se pelos desportos coletivos 

como o basquete, o handebol e o futebol, gosta muito de lutar com os colegas e de andar de 

bicicleta durante longos períodos.

Entre 10 e 11 anos HURTADO (1987 , p. 31 ) relata que a criança apresenta 

individualmente definida e mais parece um adulto em formação.
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Trabalha rápido e com concentração em atividades diversas e não muda 

facilmente para outra atividade.

É muito receptiva as importações sociais. Gosta das artes criativas, televisão, de 

história em quadrinhos e jogos em grupos.

As meninas nesta fase se preocupam mais com a higiene que os meninos.

Possuem senso crítico de justiça. Admira os pais e família, acatando as ordens 

paternas com serenidade, respeito e prontidão na execução.

Em resumo o desenvolvimento físico da criança em idade escolar (dos 5 aos 12 

anos ) é um pouco mais lento do que na fase pré-escolar (2 a 5 anos).

No início os meninos são ligeiramente mais altos e mais pesados que as meninas, 

tendendo ao contrário no final (aproximadamente aos 12 anos ) , já que as meninas chegam 

mais cedo à adolescência.

O desenvolvimento motor das crianças neste período são mais fortes, rápidos e 

mais coordenados.

Sentem grande prazer em testar seus corpos e conseguir novas habilidades.

Algumas das atividades que fazem com prazer são: saltar, caminhar equilibrando- 

se, pular, jogar, andar de patins e bicicleta, dançar, praticar ginástica olímpica e outras.

Segundo ESPENSCHADE ( Apud: PAPALIA , 1981, p. 311 ) a capacidade 

motora, em todas as idades, está intimamente relacionada com o tamanho e a formação do 

corpo.

Como pode-se observar, a fase escolar é um período da vida da criança de intenso 

crescimento e desenvolvimento com um gasto energético altíssimo, tendo como 

conseqüência necessidade de ingerir uma alimentação suficientemente nutritiva.



18

Por isso tomou-se necessário para auxiliar no desenvolvimento da criança, 

principalmente as de baixa renda, uma complementarão da alimentação que é fornecida em 

suas casas.

A merenda escolar pode ser entendida como uma alternativa para sanar, ou 

minorar, o problema de muitas crianças; que não tem em casa os alimentos de que 

necessitam para uma dieta bem equilibrada.

Os governos tem procurado sanar algumas das carências alimentares das classes 

menos favorecidas através do plano da merenda escolar.

Distribuída no recreio, ela deveria atender a carência nutritiva e não se 

transformar em um chamariz para a escola, isto é, muitas crianças passam a frequentá-la no 

intuito de “matar a fome”. Conforme é destacado por LAMARE (1968, p. 147 ) “a 

obrigação oficial da merenda escolar destacou-se nitidamente no nosso meio em 1935 

quando, com base na percepção das necessidades escolares, foi fundada a Campanha 

Nacional pela Alimentação da Criança. “

A assistência é uma das armas sociais mais eficientes para combater a subnutrição 

das crianças em idade escolar, melhorando assim a sua saúde e seu desenvolvimento. A 

alimentação escolar deve em síntese corrigir as falhas fisiológicas da alimentação 

doméstica, fornecendo alimentos imprescindíveis. “Procura satisfazer de 15 a 25% das 

necessidades nutricionais diárias do escolar, fornecendo em média aproximadamente 

300kcal e de 8 a 10 gramas de proteínas.” (MARCONDES, 1982, p. 217 ).
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2,3 COMO ORGANIZAR UM CARDÁPIO

De acordo com o GUIA DA ALIMENTAÇÃO (1974), a ração dietética ideal é 

aquela que inclui uma boa variedade de alimentos, proporcionando energia, calor e bom 

funcionamento orgânico.

O alimento não precisa ser muito, mas deve ser de boa qualidade, rico em sais 

minerais e vitaminas, com as devidas proporções de proteínas, hidratos de carbono e 

gorduras.

A hora das refeições deve ser a mais agradável possível. As preocupações e 

discussões não devem ter lugar à mesa. Ao tomarmos nossas refeições, o espírito de 

gratidão e alegria em todos da família dará um aspecto de paz e felicidade ao ambiente. 

Não há dúvida nenhuma de que esse espírito ajudará na boa digestão dos alimentos.

Pratos de cores variadas estimulam o apetite. Não usar por exemplo, numa 

refeição, todos os alimentos de cor amarela ou alaranjada, ou então todos de cor verde.

Um mesa bem arrumada, com gosto e arte, mesmo que seja para duas pessoas, é 

mais atrativa e convidativa. Faça pequenas surpresas aos seus familiares. Um vaso de 

flores, mesmo das mais simples, no centro da mesa posta, dá uma graça especial, e todos 

sentirão o se saudável efeito.

Use toalhas bonitas e os jogos de louça fma também, de vez em quando, para os 

seus familiares. Não são eles as criaturas mais caras ao seu coração? Fazendo a alegria da 

família e a sua felicidade, você será igualmente feliz.

Leite: Para os adultos, 2 a 4 copos diariamente, só, ou em combinação de outros 

alimentos. Nessa dose entra o iogurte. Para as crianças, 4 copos ou mais.

Queijo: Ricota e requeijão. Estes podem ser usados livremente, pois são de fácil

digestão.
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Cereais: Devem estes de preferência, ser integrais, pois contêm muito mais 

vitaminas e minerais que os refinados trigo, milho, arroz, aveia e centeio. Recomendável o 

uso de 3 a 4 cereais por dia

Leguminosas: Soja, feijão comum, ervilha, lentilha e grão-de-bico. Porções 

regulares de uma espécie numa ou nas duas principais refeições do dia.

Verduras: Sirva sempre alguma verdura crua por dia. Use diariamente verdura de 

cor verde e outra amarela.

Gorduras: As de origem animal sã prejudiciais. Dose o uso da manteiga. Lembre- 

se de que a manteiga aumenta o colesterol, devendo ser suprimida ou usada com muita 

moderação. As gorduras de origem vegetal são mais facilmente digeridas quando líquidas. 

As gorduras de origem vegetal são mais facilmente digeridas quando líquidas. As gorduras 

sólidas, mesmo vegetais, como manteiga de coco, contribuem para o aumento do 

colesterol.

Para cozinhar, recomendam-se os óleos de soja, de milho, de arroz. Par saladas, o 

azeite de oliva. O abuso de gorduras pode ocasionar perturbações das funções do fígado.

Frutas: As frutas cítricas devem ser usadas à vontade, inclusive o tomate. Outros 

tipos de frutas, pelo menos uma ou duas por dia. As frutas devem ser usadas de 

preferência, em seu estado natural. Se fizer uma salada de frutas, experimente adoçar com 

pouco mel, adicionando também umas colheradas de nata fresca ou creme de leite.

Prefira usar verduras no almoço e as frutas no desjejum e no jantar.

Amendoim: O amendoim tem sido muitas vezes olvidado como boa parte de 

proteína. Ele contém 26% de proteína e 25% de hidratos de carbono e minerais. É fonte das 

vitaminas A e B.

O óleo de amendoim é rico em ácido linoléico e ácido gorduroso não saturado.
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Pode-se usar o amendoim cru ou torrado, mas nunca entre as refeições principais 

com outros cereais e bem mastigado, só trará benefícios de caráter nutricional.

Depois de torrado, mói-se na máquina pelo menos duas vezes. Com esse pasta, 

faz-se manteiga de amendoim, diluindo-se a pasta com um pouco de água e acrescentando- 

se mel ou sal, conforme o gosto.

Ovos: Não mais de 1 por dia. Para o adulto sedentário, não mais de 3 a 5 por

semana.

Nozes: Castanhas, amendoim e coco. Não usar grande quantidade. O uso de 

porções pequenas, juntamente com outros cereais, é o recomendado.

Mel: O mel é ótimo alimento como fonte de energia. Contém várias vitaminas do 

grupo B e também vitamina C.

O mel pode ser usado como substituto vantajoso do açúcar.

O mel é de fácil digestão, pois uns 75% são formados de glicose e levulose, 

açúcares que são imediatamente absorvidos sem necessitarem da ação dos sucos 

digestivos.

O mel ajuda o organismo infantil a fixar o cálcio.

O mel é alimento que oferece segurança. Não se contamina com micróbios. É 

também saboroso e altamente nutritivo.



3. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo 

diagnostica, em função da organização e sistematização do processo comparativo da 

merenda escolar atualizada.

Foram adotados os seguintes critérios na elaboração deste estudo:

a) Realização de um levantamento da documentação disponível sobre o tema em 

bibliotecas públicas de Curitiba, bibliotecas particulares, Risotolândia, Prefeitura 

Municipal de Curitiba (departamento de nutrição ) e Escola Municipal Sidónio Muralha.

b) Análise e seleção das obras disponíveis segundo a importância e adequação ao 

tema de estudo.

c) Leitura do material bibliográfico, segundo critérios de atualidade e 

fidedignidade, análise e extração de aspectos relevantes.

d) Foi elaborado 1 (um) questionário específico para a supervisão/orientação. 

Também foram elaborados questionários para os professores de sala de aula e para os 

professores de Educação Física da Escola Municipal Sidónio Muralha.

e) Montagem de fichário de documentação.

f) Síntese da documentação elaborada e montagem do estudo em si.



4. CONCLUSÃO

A questão básica apresentada neste estudo foi a de comparar a merenda escolar 

feita na própria escola, ou seja, na cantina da Escola Municipal Sidónio Muralha, com a 

merenda escolar atualmente industrializada, ou seja, terceirizada por uma empresa 

alimentos industriais.

Pela análise dos alimentos fornecidos pela RISOTOLANDIA ( PR ), como por 

exemplo polenta com frango, purê de batata, macarrão com atum, pizza com queijo e 

apresuntado, canjica, torta de banana, salada de frutas, conclui-se que a merenda escolar 

industrializada hoje em dia, está contribuindo com as necessidades básicas diárias de 

alimentação das crianças da Escola Municipal Sidónio Muralha.

Comprovando o problema, resolve-se também o objetivo de “ressaltar a 

importância da merenda escolar para o cotidiano da criança como auxiliadora de obtenção 

de energia para os afazeres diários”.

O objetivo foi atingido na sua comparação, pois percebe-se que a criança ao se 

alimentar bem, tem maior facilidade de realizar suas tarefas diárias. Isto porque a boa 

alimentação da criança representa uma base de toda a sua estrutura física e intelectual, uma 

vez que sendo o alimento uma substância fornecedora de elementos necessários à 

manutenção da sua forma e ao desenvolvimento de suas atividades é imprescindível que 

seja dado o valor real à sua alimentação diária.

Sugere-se, contudo, à ampliação deste estudo a partir de assuntos correlacionados 

à merenda escolar e à atividade física, observando o desempenho e a validade, assim como 

a revelação de novas descobertas neste campo.
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Assim sendo, conclui-se que, a merenda escolar, hoje industrializada, contribuirá 

e muito para que a criança seja no futuro um adulto mais ativo e consequentemente mais 

produtivo para a sociedade.



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANDRADE FILHO, José Hermógenes de. Programa de Saúde. Rio de Janeiro,
Record, 1981

2. CARVALHO, Maria Vicentina Campos. Programa de Educação Alimentar para o Curso
Primário. Belo Horizonte, MEC, 1965

3. CHAVES N. Nutrição básica e aplicada . Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1978

4. COIMBRA, Marcos e outros. Comer e Aprender uma história da alimentação escolar
no Brasil. S/C, Belo Horizonte, 1982

5. COSTA, Dante. Alimentação do Escolar. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1948

6. GONSALVES, Paulo Eiró. Alimentação natural do bebê, da criança e do adolescente.
São Paulo, Aimed, 1986

7. HURTADO, Joahann G. G. M. O Ensino da Educação Física: uma abordagem
didática. PRODIL, Porto Alegre, 1988

8. KATZ, Simón. Odontologia Preventiva en Acción . Buenos Aires, Ed. Médica
Panamericana, 1975

9. KELTS, Drew G. e JONES, Elizabeth G. Manual de nutrição infantil . Rio de
Janeiro, Guanabara, 1984

10. KRAUSE, Maria V. e outros. Alimentos, nutrição e dietoterapia . São Paulo, Roca,
1985

11. LALANNE, Raymond. A alimentação humana . São Paulo, Itaú, 1970

12. LAMARE, Rinaldo de. Manual básico de alimentação escolar . Rio de Janeiro,
Victor Publicações, 1968

13. MARCONDES, Eduardo. Higiêne Alimentar . São Paulo, SARVIER, 1982

14. MACHADO FILHO, A. M. Novíssimo Dicionário Ilustrado Urupês . São Paulo,
AGE, 1977

19. MATHEWS, Donald K. e FOX, Edward L. Bases Fisiológicas da Educação Física e
desportos . Rio de Janeiro, Interamericana, 1979

20. MCCARDLE, W. D. et alii. Fisiologia do Exercício : nutrição e desempenho
humano. Rio de Janeiro, Interamericana, 1985



26

21. ORNELLAS, Lioselotte Hoeschl. À alimentação através dos tempos . Rio de Janeiro,
FENAME, 1978

22. PAP ALIA, Diane E. e OLDS, Sallyw. O mundo da criança . São Paulo, Mc Graw
Hill do Brasil, 1981

23. PASSMORE, Richard e outros. Manual de necessidades nutricionais humanas . São
Paulo, Atheneu, 1968

24. ORNELLAS, Alfredo e ORNELLAS, Lieselotte. A alimentação da criança -  nutrição
aplicada. São Paulo, Atheneu, 1983

25. S/A- GUIA DA ALIMENTAÇÃO, EDITORA ABRIL, São Paulo, 1974



27

ANEXO I 

ANÁLISES



RESULTADO E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DIAGNOSTICA

ANÁLISE DIAGNOSTICA OBTIDA COM A ENTREVISTA REALIZADA 

COM A COORDENAÇÃO

28

Tabela 01: Valores médios referentes à formação acadêmica e tempo de atividade 

na escola

Formação Magistério Coordenação
Tempo na Prefeitura 

Municipal de Curitiba 
( anos)

Tempo na Escola 
Municipal Sidónio 
Muralha ( anos)

3 o Grau Sim 2 anos e 6 
meses

6 anos 4 anos

ANÁLISE DAS QUESTÕES FORMULADAS

Questão 01 -  Quem era o provedor da comida para a merenda escolar, antes da 

terceirização?

R: A Prefeitura Municipal de Curitiba.

Questão 02 -  Quem recebia a comida e como era armazenada na escola?

R: Quem recebia a comida é o coordenador administrativo, onde armazenava em 

um depósito próprio para esta comida, em prateleiras.

Questão 03 -  Como era preparada a merenda na escola?

R: Seguia um cardápio fornecido pelo provedor.
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Questão 04 -  Qual era a qualidade da merenda escolar antes da terceirização?

R: Boa, era feita na própria escola, às vezes tinha boa aceitação, em outra vezes 

não, dependendo o cardápio proposto pela nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação.

Questão 05 -  Qual era a aceitação (consumo) da merenda escolar por parte dos 

alunos da escola?

R: Quando era salada de frutas, Nescau, bolacha, arroz doce, canjica, etc., tinha 

boa aceitação. Sopa de feijão, arroz com carne, cozido, a merenda não era bem aceita.

Questão 06 -  A aceitação da merenda escolar melhorou com a terceirização?

( X ) Sim ( ) Não

- Por quê?

R: O lanche vem com uma aparência boa, cardápio diferenciado, feito pela 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação como no sistema antigo, mas quando 

vem sopas ( vários tipos ) algumas crianças e até mesmo os alunos do período noturno não 

gostam, sobrando, às vezes muita merenda.
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ANÁLISE DIAGNOSTICA

ANÁLISE DIAGNOSTICA OBTIDA COM ENTREVISTAS REALIZADAS 

COM AS PROFESSORAS DE SALA DE AULA

Tabela 02 : Valores médios referentes à formação acadêmica e tempo de 

atividade na escola

17 Aî ni ooõn ri/i uiayau 1Y/T nníctai4! a iTxagMtCi lU
Tempo na Prefeitura 

Municipal de Curitiba 
( anos)

Tempo na Escola Municipal 
Sidónio Muralha ( anos )

Superior Sím 7,5 anos 7,5 anos

ANÁLISE DAS QUESTÕES FORMULADAS ( MÉDIA)

Questão 01 : Na sua opinião, houve melhora no rendimento escolar das crianças 

com a terceirização da merenda escolar?

( X ) Sim ( ) Não

- Por quê?

R: Apesar de que no geral a clientela da Escola Municipal Sidónio Muralha não 

apresentam notável deficiência alimentar, uma criança bem alimentada , aprende melhor.

Questão 02 -  Na sua opinião, houve melhora na disciplina em sala das crianças 

depois da terceirização da merenda escolar?

( ) Sim ( X ) Não

- Por quê?
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R: A disciplina continua igual, não sendo uma questão a ser resolvida com a 

merenda escolar, podendo até ser uma contribuição, mas não fundamental.

Questão 03 -  De modo geral, em sua escola a terceirização da merenda escolar 

contribuiu com outros aspectos?

( X ) Sim ( ) Não

- Quais?

R: Contribuiu no aspecto da aceitação melhor da merenda, tanto que quando 

podem, repetem o lanche e também o incentivador na diversificação do lanche foi 

importante.
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ANÁLISE DIAGNOSTICA

ANÁLISE DIAGNOSTICA OBTIDA COM AS ENTREVISTAS 

REALIZADAS COM AS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Tabela 03 - Valores nédios referentes à formação acadêmica, tempo de atividade 

na escola e exame biométrico.

Formação Magistério
Tempo na
D>«AÉQÍéll|4<l x i t i v n u i  a

Municipal de 
Curitiba (anos)

Tempo na Escola 
Municipal Sidomo 

Muralha (anos)
Execução do 

Exame Biométrico

3 o Grau Sim 9 anos 6 anos Sim

ANÁLISE DAS QUESTÕES FORMULADAS ( MÉDIA )

Questão 01 -  Na sua opinião, houve melhora no rendimento escolar das crianças 

com a terceirização da merenda escolar?

( X ) Sim ( ) Não

- Por quê?

R: Por ser uma merenda balanceada e também diversificada, sendo mais leve e 

menos indigesta.

Questão 02 -  Na sua opinião, houve melhora no desempenho motor com relação 

às atividades desenvolvidas, depois da terceirização da merenda escolar?

( X ) Sim ( ) Não

- Por quê?
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R: As crianças ficaram mais dispostas e atentas, desenvolvendo as atividades com 

mais vontade.

Questão 03 -  De modo geral, em sua escola a terceirização da merenda escolar 

contribuiu com outros aspectos?

( X ) sim ( )Não

- Quais?

R: Apesar de não ter havido uma melhora significativa na aprendizagem, ao 

menos diminuiu as faltas, as crianças lancham melhor e mais satisfeitas, a higiene também 

melhorou.
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIOS



QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO PARA OS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA ECOLA MUNICIPAL SIDÓNIO MURALHA

1. N om ej________________________________________ ______________________

2. Formação:_____________________________________________________ ________

3. Tempo de atuação na Prefeitura Municipal de Curitiba:_________________________

4. Tempo de atuação nesta escola:_____________________________________________

5. É efetuado o exame biométrico na escola: ( ) Sim ( )Não

6. Na sua opinião, houve melhora no rendimento escolar das crianças com a terceirização 

da merenda escolar? ( ) Sim ( ) Não

- Por quê?_________________________________________________________________
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7. Na sua opinião, houve melhora no desempenho motor com relação às atividades 

desenvolvidas, depois da terceirização da merenda escolar? ( ) Sim ( ) Não 

- Por quê?_________________________________________________________ __

8. De modo geral, em sua escola a terceirização da merenda escolar contribuiu com 

outros aspectos? ( ) Sim ( ) Não

-Quais?_________________________________________________________________
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QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO PARA OS PROFESSORES DE 

SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SIDÓNIO MURALHA

1. Nome_:________________________________________________________________

2. Formação:_____________________________________________________________

3. Tempo de atuação na Prefeitura Municipal de Curitiba:_________________________

4. Tempo de atuação nesta escola:_____________________________________________

5. Na sua opinião, houve melhora no rendimento escolar das crianças com a terceirização 

da merenda escolar? ( ) Sim ( ) Não

-Por quê?_________________________________________________________________

6. Na sua opinião, houve melhora no desempenho motor com relação às atividades 

desenvolvidas, depois da terceirização da merenda escolar? ( ) Sim ( ) Não 

Por quê?_______________________________________________________________

7. De modo geral, em sua escola a terceirização da merenda escolar contribuiu com 

outros aspectos? ( ) Sim ( ) Não

Quais?______________________________________________________________
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ANEXO m  

GRÁFICOS
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A
/ /

Reduzir o 
Tempo de:

/ /

Atividades de Lazer 
( 2 a 3 vezes por 

semana)

jLxercicios 
aeróbicos -  mais 
de 20 minutos (3 

a 5 vezes por 
semana)

^ ta sistir  T \A
Jv Permanecer A^

a nAH mnio/ kjV/inauu pui m au
de 30 minutos e A ^  

/ /  Jogar no Vídeo Game ^

y  Beisebol, Musculação,
Betes, Roller, Alongamento 

Boliche e Yoga
Jardinaeem

Caminhada Rápida, 
Ciclismo, Natação, 

Corrida, Ginástica...

/

Atividades de 
Flexibilidade e Força 

(2 a 3 vezes por 
semana)

Futebol, Basquete, 
Capoeira, Tênis, Vôl 

Dança, Trilha, Pular Corda .1

Exercícios de 
Recreação -  
mais de 30

míniiÍAC ('X p íllltuuivu u
vezes por 
semana)

Caminhar com o cachorro, Procurar caminhos mais longos, 
Usar escadas ao invés do elevador, Trabalhar no Jardim, 

Fazer caminhos extras ...
/ I

-----

A
A

A
A
A

Diariamente, Tanto 
Ouanto Possível


