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RESUMO

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) valendo-se de suas atribuições gerencia 
o programa nacional de alimentação escolar (PNAE), popularmente conhecido como merenda escolar, 
estabelece parâmetros quantitativos de micro e de macronutrientes, os quais devem ser supridos pela 
alimentação oferecida no ambiente escolar. O PNAE caracteriza-se como a política pública de maior 
longevidade do país na área de segurança alimentar e nutricional, sendo considerado um dos maiores, 
mais abrangentes e duradouros programas na área de alimentação escolar do mundo. Atualmente seu 
objetivo é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial infantil, a aprendizagem, 
o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos mediante a oferta de 
refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo e as ações de educação 
alimentar e nutricional (EAN). O nutricionista é responsável por todo processo de aquisição dos gêneros 
alimentícios: a compra, o transporte, o armazenamento no estoque geral da prefeitura, a distribuição para 
as escolas, o armazenamento no estoque escolar e a utilização adequada dos mesmos Além de assegurar 
as condições higiênicas desde a aquisição, passando pela manipulação, até o consumo dos alunos.
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INTRODUÇÃO

 Na década de 1930 alguns estados e municípios brasileiros de maior renda assumiram a 
responsabilidade pelo fornecimento da alimentação em suas respectivas redes de ensino, assim surgiram 
as primeiras iniciativas de promoção da merenda escolar no Brasil. Naquela época a preocupação era 
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com a desnutrição infantil, resultado de uma somatória de fatores fisiológicos (desnutrição de grávidas, 
lactantes e crianças) e sociais (qualidade de vida das famílias) e econômicos (relacionados à renda e 
acesso aos alimentos) (CARVALHO et al., 2004; CARVALHO et al., 2005; COIMBRA et al., 1982). 
 Dentre as transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas no país, sobretudo no período 
de 1937 a 1945, observa-se a emergência do processo simultâneo de descoberta científica da fome, da 
criação da prática profissional em nutrição e da instituição da política social de alimentação e nutrição. 
Nesse contexto, em 1940, o estado brasileiro assumiu o papel de conduzir uma política que buscasse 
solucionar o problema da fome mostrado pelos cientistas a partir da criação do SAPS- Serviço de 
Alimentação da Previdência Social. Assim, a alimentação passou da condição de apenas mais um campo 
de saber para o de uma política pública (CARVALHO et al., 2005). 
 Uma nova forma de execução da política de alimentação e nutrição começou a tomar forma 
a partir do início da década de 50: a da implantação de programas de distribuição de alimentos a 
segmentos específicos da população. Em 1952, a Comissão Nacional de Alimentação (CNA) elaborou 
um plano de trabalho denominado A conjuntura alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil que, 
entre outras propostas, concebeu e estruturou um programa de merenda escolar, de caráter nacional, sob 
responsabilidade pública, a ser executado a partir da segunda metade da década de 50.
 As iniciativas preexistentes foram racionalizadas e acompanhadas de orientação técnica e 
suporte econômico (VASCONCELOS et al., 2009; STURION, 2002; FNDE, 2005). Esse programa, 
iniciado efetivamente em 1955, expandiu-se rapidamente com o apoio de organizações internacionais 
como o fundo Internacional de Socorro á infância (FISI/ONU) e, na década seguinte, pelos programas 
“Alimentos para a Paz” e “Aliança para o Progresso” e da “Agency for Internacional Development” 
(USAID), por meio de doações e venda de alimentos por preços simbólicos (excedentes agrícolas norte-
americanos) (STORLARSKI, 2005).
 O Programa de Merenda, a partir da distribuição de leite em pó e de farinhas enriquecidas, 
apoiado em instituições de auxílio internacional, transformou-se, ao longo de sua trajetória, no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sustentado e coordenado pelo Governo Federal e executado 
pelos Governos Estaduais e Municipais. O PNAE foi criado em 1979, mas somente com a promulgação 
da Constituição Cidadã em 1988, foi assegurado o direito à alimentação escolar a todos os alunos do 
ensino fundamental, como programa suplementar à política educacional. Em 1993, inicia-se o processo 
de descentralização dos recursos financeiros destinados ao PNAE para os estados e municípios com 
o intuito de aperfeiçoar o desempenho; introduzir mudanças na sistemática de compras; implantar a 
produção alternativa de alimentos; e utilizar produtos básicos in natura e semi-elaborados da localidade, 
o que permitiu melhorar a aceitabilidade das refeições e diversificar os cardápios (ABREU, 1996). 
O programa cresceu, diversificou-se e firmou-se como um dos maiores, mais abrangentes e efetivos 
programas de distribuição de alimentos, funcionando hoje sob a coordenação do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). É o mais antigo programa de alimentos em execução no Brasil 
(ABREU, 1996; RIBEIRO et al., 2013). 

DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

De acordo com a lei n° 11.947 de 16 de Junho de 2009, entende-se por alimentação escolar 
todo alimento oferecido no am biente escolar, independentemente de sua origem, durante o período 
letivo. A alimentação escolar é oficialmente um direito dos alunos da educação básica pública e dever do 
Estado (BRASIL, 2009). O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) valendo-se de 
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suas atribuições gerencia o programa nacional de alimentação escolar (PNAE), popularmente conhecido 
como merenda escolar, estabelece parâmetros quantitativos de micro e de macronutrientes, os quais 
devem ser supridos pela alimentação oferecida no ambiente escolar (BRASIL, 2006; OLIVEIRA et al., 
2012; MARTINELLI et al., 2014).

  O PNAE caracteriza-se como a política pública de maior longevidade do país na área de 
segurança alimentar e nutricional, sendo considerado um dos maiores, mais abrangentes e duradouros 
programas na área de alimentação escolar do mundo (PEIXINHO, 2013; GABRIEL et al., 2014; TEO 
et al., 2012). Comparando-se o programa de alimentação escolar dos Estados Unidos, o National School 
Lunch Program (NSLP), o programa brasileiro possui uma maior abrangência. O NSLP não oferece 
refeições gratuitas para todos alunos, aqueles com melhores rendas contribuem com um valor para 
adquirirem a alimentação (MARTINS et al., 2004; BELIK et al., 2009; PEIXINHO et al., 2011).

O PNAE em seu início tinha como objetivo minimizar a desnutrição e a fome, grandes 
problemas de saúde pública no Brasil (SILVA et al., 2009; PEIXINHO, 2013). Primeiramente, por 
volta de 1955, surgiu como ‘Campanha Nacional de Merenda Escolar’, onde contava com doações de 
alimentos liofilizados e desidratados provindos de organizações internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas (ONU). Por este motivo, muitas vezes a alimentação disponibilizada contrariava os 
hábitos alimentares do público-alvo (MARTINS et al., 2004). 

Com o decorrer do tempo, o Programa passou a ser responsabilidade do Governo Federal 
e ter abrangência nacional, sendo que em 1988, quando já se chamava PNAE, a alimentação passou 
a ser direito constitucional. Inclui-se alimentos in natura nos cardápios e promoveu-se uma maior 
diversidade alimentar (PEIXINHO et al., 2011). Atualmente seu objetivo é contribuir para o crescimento 
e o desenvolvimento biopsicossocial infantil, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de 
práticas alimentares saudáveis dos alunos mediante a oferta de refeições que cubram suas necessidades 
nutricionais durante o período letivo e as ações de educação alimentar e nutricional (EAN) (BANDEIRA 
et al., 2013). 

OFERTA DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

Conforme resolução vigente deve-se oferecer no mínimo três porções de frutas e hortaliças, 
cerca de 200 gramas por aluno semanalmente, nas refeições realizadas na escola, sendo que bebidas á 
base de frutas não substituem as frutas in natura. Em escolas de educação básica em período parcial 
a alimentação servida deve atender no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais 
diárias quando ofertada uma refeição, no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais, 
distribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as creches em período parcial, 30% (trinta por cento) 
das necessidades nutricionais diárias, por refeição ofertada, para os alunos matriculados nas escolas 
localizadas em comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches, no 
mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias, quando ofertadas duas ou mais 
refeições, para os alunos matriculados na educação básica, exceto creches em período parcial, no mínimo 
70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as 
creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes 
de quilombos, no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 
mínimo, três refeições, para os alunos participantes do Programa Mais Educação e para os matriculados 
em escolas de tempo integral. O programa também traz as recomendações dos macros e dos principais 
micronutrientes de risco para que devem ser atendidas no ambiente escolar como Carboidrato, Proteína, 
Lipídio, vitaminas A e C, cálcio, ferro, zinco e magnésio (BRASIL, 2013).
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REPASSE DA UNIÃO X ORÇAMENTO PÚBLICO

 Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno 
varia de acordo com a série cursada, tempo diário que está na Unidade Escolar, idade, necessidade 
nutricional e o perfil social do aluno. 
 Os valores são os seguintes: R$ 0,30 por estudante matriculado no ensino fundamental, ensino 
médio e educação de jovens e adultos (EJA); R$ 0,50 por estudante matriculado na pré-escola; R$ 
0,60 centavos para estudantes que estejam em escolas de educação básica nas áreas indígenas e áreas 
remanescentes de quilombos e R$ 0,90 centavos para os estudantes do Programa Mais Educação; R$ 
1,00 para alunos em creches, que podem ser em áreas urbanas, indígenas e remanescentes quilombos; 
R$1,00 para alunos de escola que tenham atividades em tempo integral e permaneçam pelo menos 7 
horas na escola e R$ 0,50 para estudantes que façam atendimento educacional especializado no turno 
contrário (Art. 30, inciso II, da Resolução FNDE/CD nº 38, de 16/07/09, alterado pelo art. I, inciso II, da 
Resolução FNDE/CD nº 67 de 2009, alterado pela Resolução 026/2013). 
 O cálculo para saber o valor que uma escola irá receber para a merenda escolar, o gestor deve 
calcular o número de alunos matriculados de acordo com o Censo Escolar do último ano, que podem 
ser em igual, maior ou menor quantidade que o ano letivo vigente, multiplicada pelo valor de refeições 
por cada aluno e por fim, multiplicado pelo número de 17 dias que o estudante frequenta a escola, que 
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos (FNDE, 
2009).

O PAPEL DO NUTRICIONISTA NO PNAE

 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atribui ao nutricionista à 
responsabilidade técnica para o desenvolvimento da alimentação escolar, no papel de compor o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e responder tecnicamente pelo mesmo, em todas as esferas 
governamentais (PEIXINHO, 2013). O PNAE, além de especificar a quantidade de micronutrientes e 
macronutrientes que devem ser ofertados as crianças no ambiente escolar, objetiva também, estimular 
a escola a se tornar promotora de educação nutricional, a fim de potencializar a formação de hábitos 
saudáveis. Ratificando tal ideologia, o Conselho Federal de Nutrição descreve essa atribuição para 
o nutricionista, na finalidade de efetivar e ampliar sua atuação nesse ambiente (CFN, 2010). Cabe 
exclusivamente a este profissional, a elaboração de cardápios que sejam nutricionalmente adequados 
quantitativamente e qualitativamente, o acompanhamento do desenvolvimento das preparações, a 
realização de treinamentos ás cantineiras e/ou profissionais que desenvolvam o papel de elaboração 
das refeições e a fiscalização (BRASIL, 2013). Para que os objetivos e normativas do PNAE sejam 
atendidas no momento da elaboração dos cardápios, alguns aspectos devem ser considerados. Sendo 
que, o mesmo deve ser adequado a cultura local, os hábitos alimentares, a prevenção de patologias mais 
prevalentes e a faixa etária dos escolares (DOMENE, 2008). Além destes, os cardápios devem contribuir 
para o crescimento da agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento do comércio. Desta forma, 
ele deve conter gêneros destes meios, que indiretamente estimularão maior variedade de consumo da 
merenda escolar, estimulando o consumo de alimentos in natura e, consequentemente, a formação de 
hábitos saudáveis (RAMOS, 2011; SILVA, 2009). A lei 11.947 de 2009 preconiza que o governo repasse 
a verba para aquisição dos gêneros alimentícios para o PNAE e no mínimo 30% dessa verba deve-se 
destinar a agricultura familiar (BRASIL, 2009).
 O nutricionista é responsável por todo processo de aquisição dos gêneros alimentícios: a 
compra, o transporte, o armazenamento no estoque geral da prefeitura, a distribuição para as escolas, 
o armazenamento no estoque escolar e a utilização adequada dos mesmos. Este profissional, também 
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deve fiscalizar todos os processos mencionados, assegurando que os alimentos adquiridos estejam em 
condições adequadas para consumo e de forma íntegra, com bom aspecto físico e nutricional. Além de 
assegurar as condições higiênicas desde a aquisição, passando pela manipulação, até o consumo dos 
alunos. Os manuais de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos são pertinentes para padronização destes. 
Assim, a correta realização dos procedimentos expostos irá influenciar positivamente na aceitabilidade 
dos alunos ás refeições servida. Cabe ressaltar que o nutricionista deve fornecer cardápios, preparações 
específicas e orientações pertinentes a alunos que, comprovadamente, são portadores de determinadas 
patologias, como o diabetes, a hipertensão, doença celíaca, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, 
dentre outras (CFN, 2010; CHAVES et al, 2013). 
 O cardápio deve ser composto por todos os grupos alimentares: cereais e tubérculos, verduras, 
frutas e hortaliças, leite e derivados, carnes e ovos e leguminosas. É indispensável à presença de 
fichas técnicas, que são instrumentos que descrevem cada preparação, seus ingredientes e quantidades 
necessárias a sua produção. As refeições devem apresentar valor calórico que atendam as necessidades 
básicas dos alunos, atentando-se as recomendações de micro e macronutrientes e a qualidade dos mesmos. 
O cardápio deve priorizar os alimentos frescos e sua sazonalidade (RAMOS, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os Programas de Alimentação Escolar ao regulamentarem o fornecimento de alimentos para 
alunos da rede pública e em ação conjunta com projetos de incentivo à alimentação saudável resultam na 
qualidade e no suprimento adequado de estudantes beneficiados pela merenda escolar. 
 O nutricionista configura-se como um profissional de suma importância para o correto 
desenvolvimento e continuação efetiva desse programa, uma vez que está ligado a todos os processos 
produtivos relacionados ao alimento/alimentação.
 Ainda assim se faz necessário o esforço constante de todos os profissionais envolvidos, dos 
alunos e da comunidade em geral para garantir que os programas de alimentação escolar sejam 
constantemente seguidos e adequações feitas de acordo com a necessidade e aceitação por parte dos 
alunos beneficiados.
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