V ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:

Convergência de Políticas Públicas

Oficina:
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ALIMENTAÇÃO
INDÍGENA
INDÍGENA
Salvador, 19/11/2010.

Apresentação:

Nutricionista Carmen Beatriz Bueno Perez
Schowantz

Especialista em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do RS / Universidade de
Passo Fundo - RS

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Município localizado no noroeste gaúcho,
com 13600 habitantes.
A economia é baseada na agricultura de
grãos (soja, trigo e milho), pecuária leiteira,
criação de suínos e aves, comércio e prestação
de serviços.
O prefeito atual é o Senhor Clairton
Carboni.

Secretária Municipal de Educação: Professora Beloni
Zerbielli
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO:
10 escolas ensino fundamental;
2 escolas educação infantil;
REDE FILANTRÓPICA:
1 APAE.
REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO:
2 escolas de ensino fundamental e médio;
3 escolas indígenas de ensino fundamental;
5 escolas de ensino fundamental.
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL:
Além das escolas de educação infantil, o município em parceria
com oito escolas estaduais atende crianças em espaços cedidos
por estas.
REDE PRIVADA:
1 escola magistério;
1 escola educação infantil.

NÚMERO DE ALUNOS

Em Tenente Portela situa
-se 32 % do
situa-se
território da Terra Indígena
Indígena do Guarita,
Guarita, o
território
área total do
que significa 22 % da área
município.
município.

Terra Indí
Indígena do Guarita
Indígena

Área: 23.406 hectares, abrangendo os municípios de Tenente Portela, Erval Seco e Redentora.
População: 7.500 índios na maioria Kaingang e 50 famílias de índios Guarani.
Cacique: Valdones Joaquim.
Características: a maioria das famílias sobrevive com agricultura de subsistência, poucas com
agricultura comercial de grãos, professores, agentes de saúde,diaristas fora da aldeia, artesanato,
bolsa família, aposentadoria, cesta básica, Programas de Habitação de órgãos públicos, acesso a
eletricidade ( LUZ PARA TODOS) e água encanada, 3 Equipes de Saúde da Família, festejam o dia
19 de abril com grande festa reunindo todos os moradores.

Em Tenente Portela:
A área da reserva é de 7.490 hectares;
Vivem aproximadamente 2000 índios;
Há três Escolas Estaduais de Ensino Fundamental; com 741
alunos.

cultivadas
Na cultura kaingang fontes alimentares tradicionais não são cultivadas
e sim obtidas atrav
és de coleta e ca
ça;
através
caça;
Os alimentos ttípicos
ípicos mais usados são: BATATA DOCE, FOLHA DE
ERVA MOURA, MANDIOCA, MILHO, MORANGA;
Atualmente quem utiliza e preserva o saber sobre alimenta
ção ttípica
ípica
alimentação
são as pessoas a partir de 50 anos;
Os projetos sociais facilitaram a transi
ção do uso para alimentos
transição
comprados, sem esquecer que comprar se compara a colher e ca
çar;
caçar;
As idosas costumam carregar os alimentos colhidos da lavoura na
cabe
ça;
cabeça;
Hoje a maioria usa alimenta
ção com grande quantidade de
alimentação
carboidratos e gordura (banha);
As escolas situadas na territ
ório ind
ígena desenvolvem o papel de
território
indígena
juntar o saber da culin
ária ttípica
ípica kaingang com o saber da sociedade
culinária
envolvente e a partir da
ígenas se apropriam e fazem uso ao
daíí os ind
indígenas
modo deles;
Dentro da Terra Ind
ígena do Guarita a Emater/RS
-ASCAR e COMIN
Indígena
Emater/RS-ASCAR
COMIN-Conselho de Missão entre ÍÍndios
ndios desenvolvem atividades relacionadas a
revitaliza
ção do saber ind
ígena sobre alimenta
ção.
revitalização
indígena
alimentação.

“Muitos povos indígenas incorporaram alguns
elementos das sociedades não-indígenas em
suas relações interétnicas. Isto faz com que a
realidade atual da cultura e o modo de viver
indígena se distingua do passado. Estas
incorporações não revelam que as comunidades
indígenas deixem de ser indígenas. Mas, que ela
se aproprie de diferentes aspectos culturais e os
incorpora de uma maneira própria, que dá
sentido à comunidade num determinado
contexto e momento histórico”.
Docentes kaingang Terra Indígena do Guarita

COMIDAS T
ÍPICAS DA CULIN
ÁRIA
TÍPICAS
CULINÁRIA
KAINGANG
PISÉ (piché): farinha bem fina,
feita de milho torrado, pilado e
peneirado. Comem com feijão e
carne.

FAROFA DE MILHO

CANJICA: é consumida cozida somente em água sem sal, pode
ser preparada doce ou com carne e temperos.
JUPARÁ:
temperos.

canjica

com

feijão

e

FAROFA DE FOLHAS VERDES ESCURAS: feita com folhas de erva moura
(fuvá), couve, espinafre. As folhas são fervidas e quando a água estiver
secando acrescentam banha, sal e farinha de milho umedecida.

FUVÁ (fuá): feita com erva moura que
nasce após o inverno, depois da coleta
escolhem as folhas e talos novos, que são
colocados de molho, aferventados e após
retirar a água são refogados na banha com
cebola e alho poró. As avós indígenas
dizem que essa preparação substitui a
carne, consideram “a carne dos indígenas”.

BOLO ASSADO NA CINZA: pode ser feito com farinha de milho ou de trigo.
A massa é feita só com a farinha e água, sem fermento, moldada em forma
de disco, envolta em folha de bananeira ou não e assada na cinza quente,
resultante de fogo de chão.

MANDIOCADA:
mandioca
com carne (porco, gado,
frango) e temperos.

MODO DE ASSAR A CARNE EM FESTAS COMUNITÁRIAS

“KI VÃNH KAJRÃN FÃ ESTADO TU KAINHGÁG AG KAJRÃN MÁG GÉ
BENTO P GÓG”

Filosofia da Escola:
“
Educar para participar ativamente na sociedade,
“Educar
resgatando e mantendo a identidade cultural
ind
ígena”.
indígena”.
Atuam na escola:
10 professores ind
ígenas;
indígenas;
12 professores não ind
ígenas;
indígenas;
4 funcion
ários ind
ígenas.
funcionários
indígenas.
As crian
ças aprendem a llíngua
íngua kaingang atrav
és da fam
ília e
crianças
através
família
na escola continuam a aprendizagem com o professor bil
íngue.
bilíngue.
Atrav
és da escola, h
á a preserva
ção da llíngua,
íngua, religião,
Através
há
preservação
cren
ças, mitos, valores das crian
ças, dos idosos e da fam
ília... Enfim, o
crenças,
crianças,
família...
saber tradicional numa valoriza
ção do ííndio
ndio enquanto povo diferente.
valorização

209 alunos kaingangs
matriculados
1º ao 9ºano
9º ano do Ensino
1ºao
Fundamental

40 alunos kaingangs
matriculados
Educação Infantil
Educação

Alimenta
ção Escolar
Alimentação
E.E.I.E.F. Bento Pi Góg
Góg
A alimentação escolar é servida em torno de 10h15min no turno da manhã e
as 15h15min no turno da tarde;
Os alunos fazem a refeição nas salas de aula;
É preparada por uma merendeira e uma auxiliar indígenas;
Comumente são servidos: macarronada, arroz, feijão, canjica, carne (gado,
frango ou suíno) com molho, saladas, banana, laranja, maçã, pão entre outros;
A maioria dos alunos repete a refeição (até 3 vezes);
Muitos só se alimentam na escola.
Horta escolar ;
A frequência escolar é maior com a alimentação escolar.

HORTA ESCOLAR
- PREPARAÇ
PREPARAÇÃO DA HORTA PARA O PLANTIO PELOS ALUNOS DAS SÉ
SÉRIES FINAIS JUNTAMENTE
COM O PROFESSOR DE CIÊNCIAS;
- PLANTIO DE MUDAS ADQUIRIDAS PELA ESCOLA – OUTRAS SEMEADAS PELOS ALUNOS,
PROFESSORES E FUNCIONÁ
FUNCIONÁRIOS;
- ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CULTIVO PELOS ALUNOS, PROFESSORES E
FUNCIONÁ
FUNCIONÁRIOS;
- CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO NA COMUNIDADE.

“KI VÃNH KAJRÃN FÃ ESTADO TU KAINHGÁG AG KAJRÃN MÁG GÉ
MUKEJ”

Curr
ículo voltado para a valorização
valorização da cultura, neste contexto
Currículo
apresenta valores, artesanato e llíngua
íngua kaingang como disciplinas
obrigat
órias. O trabalho é realizado de forma transdisciplinar com
obrigatórias.
desenvolvimento de v
ários projetos.
vários
Atuam na escola:
11 professores indígenas;
indígenas;
7 professores não indígenas;
indígenas;
funcionários indígenas
indígenas e 1 não indígena.
indígena.
4 funcionários
saúde, Revitalização
Revitalização
Projetos desenvolvidos em 2010: Movimentos e saúde,
consumo, Ervas
da cultura, Valores culturais, Copa do mundo, Trabalho e consumo,
medicinais
Destaca-se o projeto PELAS TRILHAS DA MUKEJ AO MURMÚRIO
MURMÚRIO
Destaca-se
DAS CASCATAS aprovado no Ministério
Ministério do Turismo esperando liberação
liberação de
verbas.
Agrinho-SENAR que tem como principal objetivo a
Premiada no Projeto Agrinho-SENAR
sustentabilidade das comunidades rurais em 2009.

216 alunos kaingangs
matriculados
1º ao 9ºano
9º ano do Ensino
1ºao
Fundamental

Alimenta
ção Escolar
Alimentação
E.E.I.E.F. Mukej

A alimentação escolar é servida em torno de 10h15min no turno da manhã e
as 15h15min no turno da tarde;
Os alunos fazem a refeição sentados em mesa numa varanda ou no pátio e
quadra da escola;
É preparada por uma merendeira e uma auxiliar indígenas;
Comumente são servidos: arroz com carne, mandioca cozida sem sal, feijão,
polenta, saladas (repolho, alface, tempero verde, beterraba entre outras,
também plantadas na horta escolar) ovos cozidos, leite com achocolatado ou
café, pão, bolachas, bebida láctea, jupará (canjica com feijão), misturadão (tipo
de sopa com feijão, arroz, massa, batata inglesa, milho, temperos, carne
preferencialmente de porco);
Refeições salgadas - 4 vezes por semana e doces - 1 vez por semana;
Uma vez por semana é oferecido frutas como banana, bergamota, laranja ou
maçã como complemento ou na hora da saída dos alunos;
A maioria dos alunos repete a refeição (até 3 vezes) e gostam de porções
grandes;
Muitos só se alimentam na escola;
Horta escolar ;
A frequência escolar é maior com a alimentação escolar.

HORTA ESCOLAR

“KI VÃNH KAJRÃN FÃ ESTADO TU KAINHGÁ
KAINHGÁG AG KAJRÃN MÁ
MÁG GÉ
GÉ GOMERCINDO JETE
TENH RIBEIRO”
RIBEIRO”

Filosofia da Escola:
“Valorizar a identidade cultural proporcionando interações múltiplas,
mantendo suas tradições e revitalizando a história construída através dos
tempos”.

Atuam na escola:
10 professores ind
ígenas;
indígenas;
10 professores não ind
ígenas;
indígenas;
6 funcion
ários ind
ígenas.
funcionários
indígenas.
A escola representa um centro de lazer, cultura, aprendizagem
onde , tamb
ém são preservados a llíngua
íngua materna, religião, cren
ças e
também
crenças
mitos.
O trabalho desenvolvido contempla a realidade, incentivando a
autonomia pr
ópria, despertando o orgulho de ser ind
ígena e o projeto
própria,
indígena
““Identidade
Identidade Cultural
ção da identidade
Cultural”” tendo como objetivo a valoriza
valorização
cultural.
Os ind
ígenas concebem o mundo cheio de significa
ções. Em
indígenas
significações.
tudo h
á vida e esp
írito: pedras; plantas; raios; chuva são todos
há
espírito:
elementos vinculados entre si, com uma intensa inter
-relação.
inter-relação.

242 alunos kaingangs
matriculados
1º ao 9ºano
9º ano do Ensino
1ºao
Fundamental

34 alunos kaingangs
matriculados
Educação Infantil
Educação

Alimenta
ção Escolar
Alimentação
E.E.I.E.F. Gomercindo Jete Tenh
Ribeiro

A alimentação escolar é servida em torno de 09h50min no turno da manhã e
as 14h50min no turno da tarde;
Os alunos fazem a refeição nas salas de aula;
É preparada por uma merendeira e uma auxiliar indígenas;
Comumente são servidos: carreteiro, galinhada, mandiocada, sopa de feijão,
sagu doce com bolacha salgada; cachorro quente com suco; os alunos
preferem carne de frango;
Em dia de atividade comunitária na escolas são feitas comidas típicas
kaingangs como o pisé, fuvá, bolo na cinza, canjica com carne de porco,
mandiocada;
Refeições salgadas - 4 vezes por semana e doces - 1 vez por semana;
Duas a três vezes por semana é oferecido frutas como banana, bergamota,
laranja, manga ou maçã como complemento da refeição salgada;
A maioria dos alunos repete a refeição;
Muitos só se alimentam na escola;
Horta escolar ;
A frequência escolar é maior com a alimentação escolar;
A escola adquiria feijão, mandioca e batata doce de moradores indígenas.

HORTA ESCOLAR

COOPERFAMILIAR – Cooperativa Agropecu
ária dos Agricultores Familiares de
Agropecuária
Tenente Portela LTDA:

produção, diversificação
diversificação e comercialização
comercialização
Busca alternativas de produção,
solidária;
solidária;
Qualificação de agricultores familiares;
Qualificação
Fornecimento de alimentos de boa qualidade, in natura, orgânicos
produzidos atrav
és da agricultura familiar;
através
Comercializa com v
ários agricultores ind
ígenas pertencentes a
vários
indígenas
Associa
ções Ind
ígenas da Terra Ind
ígena do Guarita, sendo fornecedores
Associações
Indígenas
Indígena
de Mandioca, Batata Doce e Feijão
-os, atrav
és de chamadas
Feijão,, e vende
vende-os,
através
p
úblicas, para a alimenta
ção escolar das escolas das redes municipal e
públicas,
alimentação
estadual de ensino p
úblico.
público.
Neste ano (2010) jjá
á foram comprados e vendidos para as escolas
de Tenente Portela, as seguintes quantidades:
Mandioca: 280 kg;
Batata Doce : 400 Kg;
Feijão : 373 kg.

Armazenamento
e
beneficiamento
de
alimentos
orgânicos para consumo local,
sendo o excedente vendido;
Constru
ção de moinho para
Construção
farinha de milho orgânica.

“Nós cantamos
as canções
que carregam em suas melodias
todos os sons da natureza –
as águas correntes,
o canto dos ventos
e os chamados dos animais.
Ensinem isso às suas crianças
para que elas venham a amar
a natureza
como nós a amamos”.
Citação Indígena

Diretoras, Professores, Funcionários e
Merendeiras das Escolas Indígenas;
21ª Coordenadoria Regional de Educação
RS;
Secretaria Municipal da Indústria e
Comércio;
Emater – Escritório de Tenente Portela
(emtenpor@emater.tche.br);
Comin (www.comin.org.br);
COOPERFAMILIAR
(www.cooperfamiliar.com.br);
Google mapas;
INEP (www.inep.gov.br).

Nutricionista Carmen Beatriz Bueno Perez Schowantz:
bia_schowantz@hotmail.com
Secretária Municipal de Educação Professora Beloni
Zerbielli:
belonizerbielli@hotmail.com
SMECD Tenente Portela – RS:
educa@tenenteportela.rs.gov.br
Telefone: (55) 3551-1310 Fax: (55) 3551-1333
E.E.I.E.F. Bento Pi Góg – Diretora Marguit Becker:
bentopigog@yahoo.com.br
E.E.I.E.F. Mukej – Diretora Neuza T. G. Zanatta e
Professora Marisa Caron:
eimukej@hotmail.com
E.E.I.E.F. Gomercindo Jete Tenh Ribeiro – Diretora Maria
Ruth Pereira:
e.gomercindoribeiro@yahoo.com.br
COOPERFAMILIAR:
coordenacaogeral@cooperfamiliar.com.br
Telefone :(55) 3551-2614

