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RESUMO 
 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o mais antigo programa 
social do governo federal direcionado para a educação e também o maior programa 
de alimentação escolar brasileiro, passa por atualizações e ajustes constantes 
desde a sua concepção na década de 1950 até os tempos atuais. Historicamente, o 
PNAE sempre apoiou a agricultura familiar, uma vez que adquire alimentos para a 
alimentação escolar. Porém, em 2009, com a entrada em vigor da Lei nº 11.947/09, 
é que se criou um elo institucional entre a alimentação escolar e a agricultura 
familiar. Com a Lei nº 11.947/09, no mínimo, 30% dos recursos financeiros, 
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aos 
estados e municípios para a compra de alimentos destinados ao PNAE, deverão ser 
utilizados para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. 
Entretanto, observa-se que existem dificuldades na inclusão dos produtos da 
agricultura familiar na merenda escolar e na interação entre o poder público 
municipal e agricultores familiares, refletindo-se na baixa participação dos 
agricultores locais e dos poucos contratos do gênero nos municípios paulistas. Foi 
realizada uma análise sobre o potencial de utilização dos recursos do PNAE na 
região sudoeste e oeste metropolitana para fomentar a agricultura familiar regional e 
pesquisou-se o projeto piloto desenvolvido pelo município de Itapecerica da Serra-
SP, desenvolvido pelos gestores municipais, para promover a agricultura familiar da 
região e atender inicialmente a merenda escolar de 14 creches do município e 
entrevistados 54 agricultores da região para conhecer as dificuldades em participar 
do Programa.   
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Agricultura 
Familiar. Políticas Públicas.    



ABSTRACT 
 

 

The National School Feeding Programme (PNAE), the oldest social program the 
federal government directed to education and also Brazil's largest school feeding 
program, goes through updates and constant adjustments since its inception in the 
1950s until the present time . Historically, the PNAE has always supported the family 
farm as it buys food for school meals. But in 2009, with the entry into force of Law 
No. 11.947 / 09, it is that it has created an institutional link between school feeding 
and family farming. With Law No. 11.947 / 09, at least 30% of the financial resources 
transferred by the National Fund for Education Development (ENDF), the states and 
municipalities for the purchase of food for PNAE should be used for the acquisition of 
genres Food derived from family farming. However, it is observed that there are 
difficulties in inclusion of family agriculture products in school meals and the 
interaction between the municipal government and farmers, reflecting the low 
participation of local farmers and the few genre contracts in the counties. An analysis 
of the potential use of PNAE resources in the southwest region and metropolitan 
west to promote regional family farms and researched up the pilot project developed 
by the municipality of Itapecerica da Serra-SP, developed by municipal managers 
was held to promote family farming and initially serve school meals 14 municipal day 
care centers and interviewed 54 farmers in the region to meet the difficulties in 
participating in the program. 
 
 
 
Keywords: School Feeding Programme (PNAE). Family farming. Public policy 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em vigor há 60 anos, o Programa Nacional de Alimentar Escolar (PNAE), 

uma das políticas públicas mais antigas do país e um dos maiores programas de 

alimentação escolar do mundo, tanto em número de estudantes atendidos quanto 

em recursos financeiros alocados, passou ao longo do tempo por muitas 

reestruturações, chegando em 2009 a promover uma importante reformulação para 

beneficiar não apenas as crianças, mas também uma importante parcela da 

população brasileira: os agricultores familiares. 

Historicamente, o PNAE sempre apoiou a agricultura familiar, uma vez que 

adquire alimentos para a alimentação escolar, porém, em 2009, com a entrada em 

vigor da Lei nº 11.947/2009, criou-se um elo institucional entre a alimentação escolar 

e a agricultura familiar. Com a Lei nº 11.947/2009, no mínimo, 30% do valor 

repassado aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para complementar a compra de alimento nas escolas deverão 

ser utilizados para a compra de produtos oriundos da agricultura familiar e ou de 

suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. 

O PNAE, pela Lei, busca garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

para as crianças, com vistas a ofertar alimentos mais saudáveis e frescos, 

valorizando os hábitos alimentares locais, já que a participação de agricultores 

familiares, na qualidade de fornecedores de alimentos às escolas, pode contribuir 

para esse processo, além de fortalecer a agricultura local. 

Muitos municípios no Brasil operacionalizaram a nova legislação com bons 

resultados, ao passo que outros municípios, apesar de passados os anos, desde a 

sua definição ainda não conseguiram executar a legislação e os direitos inerentes à 

agricultura familiar de usufruir dessa importante política pública. 

Os montantes que envolvem essa política pública dentro do contexto da 

merenda escolar são muito expressivos. Para 2015, o orçamento do FNDE para as 

escolas é de R$3,8 bilhões, beneficiando 42,6 milhões de estudantes da educação 

básica e de jovens e adultos (FNDE,2015). 
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Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor – ou seja, R$1,14 

bilhão – deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, 

medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades, 

ou seja, um mercado reservado exclusivamente para a agricultura familiar com um 

volume de recursos bilionário para uma categoria carente de recursos e incentivos. 

Entretanto, apesar de representar uma conquista e uma oportunidade, o 

mercado do PNAE impõe também um grande desafio para as organizações 

produtivas da agricultura familiar. Nas regiões metropolitanas brasileiras esse 

desafio é ainda maior, pois, devido ao elevado grau de urbanização, o número de 

agricultores familiares locais é significativamente menor e os desafios operacionais 

do PNAE são enormes, como a falta de conhecimento do programa e do mercado, 

carências de estruturas e logística, falta de integração com outras políticas públicas, 

falta de vontade política dos atores governamentais, falta de produtos na região, 

entre outras. 

Enfim, existe ainda uma grande dificuldade por parte do agricultor para se 

inserir e participar desta reserva de mercado criada com a Lei nº 11.947/09 e 

usufruir de seus legítimos benefícios e do poder público em operacionalizar esse 

processo. 

Como os recursos repassados para a alimentação escolar pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, autarquia do Ministério da Educação e Cultura (MEC), são 

proporcionais ao número de alunos matriculados, parcela significativa desses 

recursos concentra-se nessas cidades, que possuem um grande número de 

habitantes por metro quadrado. Algumas Prefeituras alegam que realizam chamadas 

públicas sem conseguir realizar a compra dos agricultores locais, seja por 

desconhecimento da agricultura local, pela falta de produtos para atender a merenda 

escolar ou por dificuldades na operacionalização do PNAE e acabam favorecendo 

fornecedores estabelecidos fora do território estadual, uma vez que um dos 

propósitos da Lei é apoiar a aquisição de gêneros produzidos pela agricultura 

familiar priorizando-se o desenvolvimento social e econômico local. 

A exemplo do município de Itapecerica da Serra – São Paulo, situado na 

região metropolitana de São Paulo, que recebeu, em 2014, recursos na ordem de 

R$1.656.180,00 por parte do FNDE para suplementar a merenda escolar das suas 

64 escolas, com um número de 17.829 mil alunos, somente com o apoio de 
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instituições parceiras da Prefeitura e por vontade política de seus gestores de 

executar a legislação foi possível realizar a compra da agricultura familiar local, 

atendendo apenas a 14 creches municipais.  

Isso leva à reflexão sobre o fato de que o PNAE, como uma política pública, 

busca com a Lei nº 11.947 promover o desenvolvimento social e econômico local, e 

que alguns fatores podem estar interferindo para que essa importante Política 

Pública cumpra o seu papel de agente social local. 

Este trabalho tem por hipótese que, se houve uma maior articulação pelos 

gestores municipais do programa da alimentação escolar, fomentando a agricultura 

familiar local e regional, haverá um melhor aproveitamento dos recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no município e na região. 

A justificativa para este estudo é a observância sobre a necessidade de 

maiores incentivos para ampliar e fomentar a participação da agricultura familiar 

local nas compras governamentais, principalmente em municípios de base agrícola, 

realizando uma maior execução dos recursos destinados pelo FNDE, disponíveis 

para o PNAE, bem como trazendo à luz o potencial de mercado que a merenda 

escolar dos municípios da região metropolitana representa para o desenvolvimento 

rural em contrapartida com a pouca participação dos agricultores no programa. 

Assim, fazem-se necessários estudos contextualizados no plano municipal 

que venham favorecer a compreensão dos processos, estratégias e desafios 

enfrentados pelos governos locais para articular o PNAE com a agricultura familiar e, 

tendo em vista o exposto, o objetivo específico deste estudo foi averiguar se existem 

e quais são os entraves para a inclusão dos produtos da agricultura familiar local na 

merenda escolar do município de Itapecerica da Serra – São Paulo. Os objetivos 

secundários foram mapear os atores governamentais envolvidos na execução do 

PNAE no município de Itapecerica da Serra – São Paulo bem como identificar o 

papel dos atores societais envolvidos na execução do PNAE nesse município. 

A Prefeitura de Itapecerica da Serra – São Paulo, possui 64 escolas e 14 

creches municipais atendendo e alimentando 17.829 alunos. O Departamento de 

Merenda Escolar, relata que, tem grande dificuldade em realizar compra dos 

agricultores familiares do município e região. Desde 2010 eram realizadas 

chamadas públicas e não havia o comparecimento dos agricultores locais e da 

região.  
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Apenas com grande esforço, em chamada pública de março de 2014, 

conseguiram realizar a compra de 8 agricultores familiares dos municípios vizinhos 

que participaram do processo de chamada pública.  

 

A dissertação foi composta por quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta o processo histórico do Programa Nacional de Educação Alimentar – 

PNAE, o segundo capítulo apresentará conceituações sobre políticas públicas e o 

papel das mesmas no âmbito da agricultura familiar, o terceiro capítulo discorrerá 

sobre o potencial do PNAE no estado de S.Paulo e municípios da região sudoeste e 

oeste metropolitana, e o quarto capítulo apresentará a metodologia e as análises de 

resultados do projeto piloto de Itapecerica da Serra-SP e as considerações finais 

sobre o estudo.    

  



 

CAPITULO I 
 

1.1. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a sua relevância 

nas políticas públicas brasileiras 

 
 

O PNAE, considerado a mais antiga política pública brasileira e o maior 

programa de alimentação escolar mundial, dada a sua grande extensão nacional, 

presente em todos os municípios brasileiros, atende uma expressiva parcela da 

população infantil e jovem do país, estimada atualmente em 43 milhões de 

escolares. 

O programa garante, por meio de transferência de recursos financeiros do 

FNDE, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) 

matriculados em escolas públicas e filantrópicas. 

É uma política pública governamental nacional que tem por objetivo suprir 

20% das necessidades nutricionais dos escolares durante a sua permanência na 

escola, além de contribuir para a redução dos níveis de evasão escolar, formação de 

bons hábitos alimentares e aumento da capacidade de aprendizagem. O programa 

movimenta um grande volume de recursos e de alimentos, e, consequentemente, 

um gigantesco mercado consumidor; um mercado cujo orçamento em 2014 foi de 

R$3,6 bilhões para beneficiar 43 milhões de escolares (FNDE, 2012a). 

Historicamente, o programa tem sua origem no início da década de 1940, 

quando o então Instituto de Nutrição defendia a proposta de o Governo Federal 

oferecer alimentação ao escolar. Entretanto, por indisponibilidade de recursos 

financeiros, não foi possível concretizá-la. 

Já na década de 1950, foi elaborado um abrangente Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição 

no Brasil. É nele que, pela primeira vez, estrutura-se um programa de merenda 

escolar em âmbito nacional sob a responsabilidade pública. Entretanto, do plano 

original, apenas o Programa de Alimentação Escolar sobreviveu, contando com o 

financiamento do Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), atualmente 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), um programa criado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar as regiões da Europa mais 
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atingidas pela Segunda Grande Guerra Mundial de 1945, mas que depois foi 

mantido para distribuir alimentos aos países considerados pobres, inclusive o Brasil 

e permitiu a distribuição do excedente de leite em pó destinado, inicialmente, à 

campanha de nutrição materno-infantil (FNDE, 2012a). 

Em 31 de março de 1955, foi assinado o Decreto n° 37.106, que instituiu a 

Campanha de Merenda Escolar (CME), subordinada ao Ministério da Educação. Na 

ocasião, foram celebrados convênios diretamente com o FISI e outros organismos 

internacionais e com o Decreto n° 39.007, de 11 de abril de 1956, ela passou a se 

denominar Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), com a intenção de 

promover o atendimento em âmbito nacional. 

O programa muda de nome em 1965, de CNME para Campanha Nacional 

de Alimentação Escolar (CNAE) pelo Decreto n° 56.886/65 e surge um elenco de 

programas de ajuda americana, entre os quais se destacavam: o Alimentos para a 

Paz, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID); o Programa de Alimentos para o Desenvolvimento, voltado 

ao atendimento das populações carentes e à alimentação de crianças em idade 

escolar; e o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da ONU para Agricultura e 

Alimentação (FNDE, 2012a). 

Na década de 1970, com o interesse do governo em privilegiar alguns 

setores produtivos, como as indústrias de alimentos formulados (sopas, mingau e 

milk shakes), passa a adquirir esses itens para a merenda escolar, fortalecendo a 

indústria alimentícia nacional (TURPIN, 2008). 

A partir de 1976, embora financiado pelo MEC e gerenciado pela CNAE, o 

programa era parte do II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan). 

Somente em 1979 passou a denominar-se PNAE, permanecendo com essa 

denominação até os dias atuais. 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, ficou assegurado o 

direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental por meio de 

programa suplementar de alimentação escolar a ser oferecido pelos governos 

federal, estaduais e municipais. 

Desde sua criação até 1993, a execução do programa se deu de forma 

centralizada, ou seja, o órgão gerenciador planejava os cardápios, adquiria os 

gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios especializados para efetuar 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00039007&seq_ato=000&vlr_ano=1956&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00056886&seq_ato=000&vlr_ano=1965&sgl_orgao=NI
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o controle de qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos 

em todo o território nacional. 

Com a descentralização em 1994, os recursos para execução do programa 

foram instituídos por meio da Lei n° 8.913, de 12/07/94, mediante celebração de 

convênios com os municípios e com o envolvimento das Secretarias de Educação 

dos estados e do Distrito Federal, às quais se delegou competência para 

atendimento aos alunos de suas redes e das redes municipais das Prefeituras que 

não haviam aderido à descentralização. Nesse período, o número de municípios que 

aderiram à descentralização evoluiu de 1.532, em 1994, para 4.314, em 1998, 

representando mais de 70% dos municípios brasileiros. 

A consolidação da descentralização, já sob o gerenciamento do FNDE, deu-

se com a Medida Provisória nº 1.784, de 14/12/98, em que, além do repasse direto a 

todos os municípios e Secretarias de Educação, a transferência passou a ser feita 

automaticamente, sem a necessidade de celebração de convênios ou quaisquer 

outros instrumentos similares, permitindo maior agilidade ao processo. 

Nessa época, o valor diário per capita era de R$0,13, ou US$0,13 (o câmbio 

real/dólar nesse período era de 1/1) e, atualmente, o valor repassado pela União a 

estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a 

etapa e modalidade de ensino: Creches: R$1,00; Pré-escola: R$0,50; Escolas 

indígenas e quilombolas: R$0,60; Ensino fundamental, médio e educação de jovens 

e adultos: R$0,30; Ensino integral: R$1,00; Alunos do Programa Mais Educação: 

R$0,90; alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contra 

turno: R$0,50, demonstrando um avanço do programa no decorrer do tempo. 

Com a Medida (uma das reedições da Medida Provisória nº 1.784/98), o 

programa passou por grandes avanços, como por exemplo, a obrigatoriedade de 

que 70% dos recursos transferidos pelo governo federal sejam aplicados 

exclusivamente em produtos básicos e o respeito aos hábitos alimentares regionais 

e à vocação agrícola do município, fomentando o desenvolvimento da economia 

local. 

Começa o processo de descentralização e regionalização dos cardápios e a 

distribuição dos produtos para alimentação escolar ajustada aos hábitos alimentares 

da população nas diferentes localidades do país. E para realizar as compras 

institucionais descentralizadas para atender essa nova demanda, abriram a 

possibilidade de inserção da pequena empresa, do comércio local, do pequeno 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00008913&seq_ato=000&vlr_ano=1994&sgl_orgao=NI
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produtor agrícola e da pecuária local neste mercado institucional (BELIK; SOUZA, 

2010). 

Essa abertura possibilitou que a alimentação fosse terceirizada, permitindo 

que o Estado e as Prefeituras pudessem legalmente ceder seus estabelecimentos 

através de contratos de prestação de serviços a empresas do ramo de fornecimento 

de alimentação pronta em vez de produzir com mão de obra própria as refeições 

servidas aos escolares. E dessa forma, abre-se mais uma frente de disputa dentro 

do programa, que envolve uma grande movimentação de recursos e interesses 

políticos (COELHO, 2012). 

Outra grande conquista foi a instituição, em cada município brasileiro, do 

CAE como órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para a execução do 

programa. Isso se deu a partir de outra reedição da Medida Provisória n° 1.784/98, 

em 2 de junho de 2000, sob o número 1979-19. 

Atualmente, os CAE’s são formados por representantes de entidades civis 

organizadas, dos trabalhadores da educação, dos discentes, dos pais de alunos e 

representantes do Poder Executivo. 

A partir de 2006, uma conquista fundamental foi a exigência da presença do 

nutricionista como responsável técnico pelo programa, bem como do quadro técnico 

composto por esses profissionais em todas as Entidades Executoras (EEx’s), o que 

permitiu uma melhoria significativa na qualidade do PNAE quanto ao alcance de seu 

objetivo. 

Também em 2006, foi estabelecida a parceria do FNDE com as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), culminando na criação dos Centros 

Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE’s), que são unidades 

de referência e apoio constituídas para desenvolver ações e projetos de interesse e 

necessidade do PNAE, com estrutura e equipe para execução das atividades de 

extensão, pesquisa e ensino. Cabe destacar as atividades de capacitações dos 

atores sociais envolvidos no programa. 

O PNAE é conhecido mundialmente como um caso de sucesso de programa 

de alimentação escolar sustentável. Nesse contexto, é importante ressaltar os 

Acordos Internacionais firmados com a ONU para alimentação e agricultura e com o 

PMA, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações 

Exteriores, com vistas a apoiar o desenvolvimento de programas de alimentação 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=MPV&num_ato=00001784&seq_ato=000&vlr_ano=1998&sgl_orgao=NI
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escolar sustentáveis em países da América Latina, Caribe, África e Ásia, sob os 

princípios da SAN e do Direito Humano à Alimentação Adequada. 

O PNAE sempre apoiou a agricultura familiar, uma vez que adquire 

alimentos para a alimentação escolar, porém, em 2009, com a sanção da Lei nº 

11.947, de 16 de junho, o programa avança, estendendo-se para toda a rede pública 

de educação básica, inclusive aos alunos participantes do Programa Mais 

Educação, e de jovens e adultos, e a garantia de que, no mínimo, 30% dos repasses 

do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Outra 

mudança importante foi a inclusão do atendimento, em 2013, para os alunos que 

frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) semipresencial e para aqueles matriculados em escolas 

de tempo integral. 

Os recursos financeiros do PNAE são transferidos per capitas, diferenciados 

para atender as diversidades étnicas e as necessidades nutricionais por faixa etária 

e condição de vulnerabilidade social. Cabe ressaltar o fato de o programa priorizar 

os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas quanto à aquisição de gêneros da Agricultura Familiar, 

bem como diferenciar o valor do per capita repassado aos alunos matriculados em 

escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos. 

Em 2000, o PNAE atendia cerca de 37,1 milhões de alunos com um 

investimento de R$901,7 milhões, chegando, em 2013, a atender aproximadamente 

43 milhões de alunos com um investimento de cerca de R$3,5 bilhões (FNDE, 

2012b). 

Em 2009 esse histórico programa passa por novas mudanças, com a 

entrada em vigor da Lei nº 11.947/2009, que determina que, no mínimo, 30% do 

valor repassado aos estados e municípios pelo FNDE para complementar a compra 

de alimento nas escolas seja gasto diretamente na compra de produtos oriundos da 

agricultura familiar e ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 

reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

Muitos municípios no Brasil operacionalizaram a nova legislação, ao passo que 

outros municípios, apesar de passados os anos, desde a sua definição ainda não 

conseguiram executar a legislação e os direitos inerentes à agricultura familiar de 

usufruir dessa importante política pública. 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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1.2. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e o processo de compra e 
venda do PNAE 

 

 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, instituiu como diretrizes da 

alimentação escolar alguns pontos importantes conforme apresentados pelo FNDE 

(2014): 

a) Alimentação saudável e adequada: buscando orientar para o uso de 

alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 

hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, 

em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, 

inclusive dos que necessitam de atenção específica; 

b) Educação alimentar e nutricional: fomentando a inclusão da educação 

alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 

perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional; 

c) Universalização: ou seja, busca atender a todos os alunos matriculados 

na rede pública de educação básica; 

d) Participação social: com cunho de favorecer o acompanhamento e o 

controle da execução por meio da participação da comunidade no 

controle social, por meio dos CAE; 

e) Promoção do desenvolvimento sustentável: incentivando a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 

familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 

remanescentes de quilombos; 

f) Direito à alimentação escolar: garante a segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as 

diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que 

necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 

vulnerabilidade social. 
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Como uma forma de garantir a execução correta dos recursos, o programa é 

acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos CAE’s, pelo 

FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle 

Interno (SFCI) e pelo Ministério Público (FNDE, 2012b). 

Na sua concepção de uma política pública, gerenciada pelo FNDE, autarquia 

do MEC, e que atende de forma complementar todos os alunos matriculados na 

educação básica das escolas públicas, federais, filantrópicas, comunitárias e 

confessionais do país, segundo os Princípios do Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) e da SAN, nos últimos anos, a abrangência do atendimento do 

PNAE aumentou substancialmente, de pouco mais de 33 milhões em 1995 para 

mais de 43 milhões de escolares em 2013, aumentando também o volume de 

recursos repassados pelo FNDE. 

Essa política pública de caráter intersetorial é realizada em parceria com os 

três níveis de governo, formulada no nível federal e implementada nos níveis 

estaduais e municipais. Esse caráter de intersetorialidade e de inter-relações entre 

os vários níveis de governo é um grande desafio para a implementação do 

programa, persistindo, ainda, muitos problemas, devido às diferenças regionais, 

econômicas, sociais e culturais que se potencializam na execução do mesmo. 

Além do estabelecimento de critérios técnicos e operacionais para a gestão 

local do PNAE, outros importantes avanços são: a obrigatoriedade da existência de 

um nutricionista responsável técnico, a ampliação e o fortalecimento dos CAE’s e a 

constituição dos CECANE’s, por meio de parcerias entre o FNDE e as IFES, os 

quais apontam igualmente para uma importante ampliação dessa política pública no 

que concerne à garantia do direito à alimentação adequada e saudável nas escolas 

(BRASIL, 2006b). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE, cuja responsabilidade 

constitucional é compartilhada entre todos os entes federados, envolve um grande 

número de atores sociais, gestores públicos, professores, diretores de escola, pais 

de alunos, sociedade civil organizada, nutricionistas, manipuladores de alimentos, 

agricultores familiares, conselheiros de alimentação escolar. 

O programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
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alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades 

nutricionais durante o período em que permanecem na escola (FNDE, 2012b). 

Entretanto, dada a sua abrangência, também traz objetivos complementares 

por envolver todos os entes federados (Estados, Distrito Federal e Municípios) na 

execução do programa; estimular o exercício do controle social; dinamizar a 

economia local, contribuindo para geração de emprego e renda; e respeitar os 

hábitos alimentares e vocação agrícola locais. 

A grande dimensão do território nacional e as evidentes diferenças regionais, 

econômicas, sociais e culturais ampliam as diferenças na implementação do 

programa em cada município. Ainda persistem muitas dificuldades no curso da 

implementação do programa no âmbito municipal. 

O programa assume formas diferentes de implementação e varia de acordo 

com os contextos sociopolíticos territoriais, com relação aos gestores responsáveis 

pelas decisões, como os prefeitos municipais, secretários, funcionários públicos 

municipais, além de sofrer também influência de diferentes indivíduos da sociedade 

envolvidos no processo local, como os professores, pais de alunos, CAE’s, 

associações e entidades, que acabam interpondo favoravelmente ou não dentro do 

processo (COELHO, 2012). 

Diante dos resultados encontrados em vários estudos sobre o PNAE, pode-

se observar que ainda há muito a ser feito para aperfeiçoar o processo de 

implementação local do programa. A responsabilidade por inferir sobre as políticas 

públicas e programas públicos que atendem aos interesses, necessidades e 

demandas da sociedade não cabe somente aos gestores públicos, mas também à 

sociedade civil que deve exercer o seu papel de vigilância, fiscalização e cobrança 

do poder público para que se cumpram as obrigações nesse âmbito, de acordo com 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA, 2004). 

Essa diversidade de contextos é apontada em estudos de Villar et al. (2013) 

que apontam a situação dos municípios do estado de São Paulo com relação à 

compra direta de produtos da agricultura familiar para o PNAE e da complexidade de 

operacionalização dessa política. 

Dos 613 municípios avaliados, 47% (288) realizaram a implementação das 

compras locais em todas as suas etapas, pelo menos uma vez, desde 2009, ou seja, 

publicaram pelo menos uma chamada pública, receberam os produtos e realizaram 

o pagamento aos produtores. Dos 352 municípios que não efetivaram o processo 
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em todas as suas fases, 57% (185) não haviam publicado a chamada pública, 37% 

(120) publicaram a chamada pública, mas não assinaram o contrato de aquisição e 

2% (7) publicaram a chamada pública, assinaram o contrato e ainda não haviam 

recebido os produtos. 

Os autores consideram que, como a lei ainda é recente, o processo de 

operacionalização encontra-se ainda em fase de implantação em vários municípios 

do país. 

Eles consideram positivo o fato de 47% dos municípios já terem realizado as 

compras locais para o PNAE pelo menos uma vez, mas acha muito considerável o 

número de municípios paulistas que não publicaram a chamada pública ou que não 

assinaram contrato, sugerindo uma avaliação qualitativa do processo de implantação 

das compras locais para conhecer com mais profundidade as razões da não 

efetivação dessa política pública. 

Este estudo não tem por objetivo avaliar a implantação de um sistema no 

âmbito estadual do PNAE, o município aqui estudado é caracterizado pelo pequeno 

porte, porém se situa dentro do Estado de São Paulo, com características 

econômicas, sociais, políticas, ambientais e culturais similares ao estudo de Villar et 

al. (2013). Cabe então avaliar os resultados de diferentes estudos no sentido de 

compreender as principais semelhanças e diferenças em municípios de pequeno 

porte que apresentam contextos de implementação distintos. 

 

 

1.3. A aquisição dos produtos da agricultura familiar para a alimentação 
escolar 
 

 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do 

valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo FNDE para o PNAE 

devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar. 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas. § 1º A aquisição de que trata este artigo poderá 
ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os 
preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-
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se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos 
atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 
normas que regulamentam a matéria (BRASIL, 2009, p. 1). 
 

O programa incorpora, assim, elementos relacionados à produção, acesso e 

consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer alimentação saudável aos 

alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil e estimular a agricultura 

familiar nacional. Nesse contexto, o PNAE induz e potencializa a afirmação da 

identidade, a redução da pobreza e da insegurança alimentar no campo, o apoio às 

comunidades, incluindo povos indígenas e quilombolas, o incentivo à organização e 

associação das famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social, a 

dinamização das economias locais, a ampliação da oferta de alimentos de qualidade 

e a valorização da produção familiar. 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-

se nas diretrizes estabelecidas pelo PNAE, em especial no que tange às normas 

definidas pelo programa no emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 

tradições e os hábitos alimentares saudáveis e; ao apoio ao desenvolvimento 

sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 

sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar. 

Esse encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar tem 

promovido uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que 

alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura 

familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública de todo o 

Brasil (FNDE, 2012b). 

Com esse instrumento, o PNAE representa uma importante conquista no 

que se refere às iniciativas de compras públicas sustentáveis articuladas ao 

fortalecimento da agricultura familiar, criando mecanismos de gestão para a compra 

direta do agricultor familiar cadastrado, com dispensa de licitação, democratizando e 

descentralizando as compras públicas, criando mercado para os pequenos 

produtores, dinamizando a economia local e seguindo em direção ao fornecimento 

de uma alimentação mais adequada. 

A compra institucional da agricultura familiar é parte de um processo que 

reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de produção de alimentos 

que atenda às demandas nutricionais da população e garanta a evolução social e 
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econômica dos agricultores familiares a partir de formas alternativas de produção e 

comercialização de alimentos. 

Essas formas alternativas incluem a criação das cadeias curtas de produção 

e comercialização, que aproxima a relação entre produtores e consumidores, 

fortalece as relações sociais, valoriza a diversidade produtiva e atende às 

necessidades das instituições públicas, possibilitando o acesso a alimentos 

saudáveis e de qualidade para a população, na perspectiva da promoção da SAN 

(FNDE, 2012b). 

O apoio ao desenvolvimento sustentável local ocorre pela priorização da 

compra de produtos diversificados, orgânicos ou agroecológicos, e que sejam 

produzidos no próprio município em que está localizada a escola, ou na mesma 

região, com especial atenção aos assentamentos rurais e comunidades indígenas e 

quilombolas. Nesse sentido, para o município, significa a geração de emprego e 

renda, fortalecendo e diversificando a economia local, e valorizando as 

especificidades e os hábitos alimentares locais. 

Para o agricultor familiar, representa um canal importante de 

comercialização e geração de renda com regularidade, contribuindo para a inclusão 

produtiva, a geração de emprego no meio rural e o estímulo ao cooperativismo e ao 

associativismo. 

Para os alunos da rede pública de ensino, é o acesso regular e permanente 

a produtos de melhor qualidade nas escolas: um passo adiante para a garantia de 

alimentos e hábitos saudáveis, com respeito à cultura e às práticas alimentares 

regionais. A inclusão dos alimentos produzidos em âmbito local nos cardápios das 

escolas pode ser um potente indutor da abordagem da temática do significado 

simbólico da alimentação associada à tradição e à cultura local. Além disso, 

promove no ambiente escolar a discussão das formas alternativas e mais saudáveis 

de produção e consumo dos alimentos e da importância da agricultura familiar local 

para o desenvolvimento econômico e social associado à proteção ambiental (FNDE, 

2012a). 

Abre-se um canal promissor de construção de conhecimento a partir da 

aproximação dos alunos e dos agricultores. A alimentação escolar passou a contar, 

assim, com produtos diversificados e saudáveis. E essa iniciativa pode ser bastante 

ampliada: é preciso obedecer ao limite mínimo, que é de 30%, mas podem ser 
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aplicados até 100% dos recursos repassados pelo FNDE à alimentação escolar na 

compra da agricultura familiar. 

A compra da agricultura familiar para a alimentação escolar está 

regulamentada pela Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 

PNAE. 

Com base na resolução supracitada, são definidas as etapas e o modo de 

funcionamento da compra da agricultura familiar para a alimentação escolar, 

conforme apresentados a seguir. 

 

 

1.4. O processo de compra e venda dos produtos da agricultura familiar 
 

 

Para compreender a complexidade do processo de compra descrever-se-á 

abaixo a sua estruturação que é preconizada pelo FNDE por meio de cartilhas e 

informativos, buscando facilitar o entendimento e orientar quem realiza a compra e 

quem efetua a venda sobre os passos determinados pela Resolução nº 26/09 para 

que esse processo comercial aconteça: 

a) Quem pode realizar a compra dos produtos da agricultura familiar: 

 EEx: são as instituições da rede pública de ensino federal, estadual e 

municipal que recebem recursos diretamente do FNDE para a 

execução do PNAE: Secretarias estaduais de educação; Prefeituras; 

Escolas federais. As compras podem ser feitas de forma centralizada, 

pelas secretarias estaduais de educação e Prefeituras, ou de forma 

descentralizada, pelas Unidades Executoras (UEx) das escolas. As 

UEx não recebem recursos diretamente do FNDE. Elas são executoras 

com base na opção das EEx de descentralizar a gestão dos recursos 

da alimentação escolar; 

 UEx: entidade privada sem fins lucrativos, representativa da 

comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos 

financeiros transferidos pela EEx, em favor da escola que representa, 

bem como pela prestação de contas do programa ao órgão que a 

delegou.  
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b) Quem pode vender para as escolas no contexto da legislação: Os 

agricultores familiares e/ou suas organizações econômicas que 

possuam, respectivamente, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

física ou jurídica. 

 

De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
possui área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, 
renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do 
estabelecimento ou empreendimento pela própria família. Também são 
considerados agricultores familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, 
pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária (MDA, 
2015b, p. 1). 
 

O agricultor familiar é reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) por meio da DAP. Este documento é o instrumento de identificação 

do agricultor familiar, utilizado para o acesso às políticas públicas. A DAP pode ser 

de pessoa física, destinada a identificar o produtor individual e sua família, ou 

jurídica. 

A DAP jurídica é o instrumento que identifica as formas associativas dos 

agricultores familiares, organizados em pessoas jurídicas devidamente formalizadas. 

A DAP jurídica contém a relação completa de cada associado da cooperativa ou 

associação a ela vinculado, com seus respectivos números de DAP física. A 

consulta às DAP’s jurídicas e a emissão dos extratos podem ser feitas, por município 

ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no endereço eletrônico do MDA. 

Os agricultores familiares podem participar como fornecedores da 

alimentação escolar nas seguintes condições: 

a) Grupos formais: detentores de DAP jurídica – cooperativas e 

associações de agricultores familiares devidamente formalizadas; 

b) Grupos informais: grupos de agricultores familiares detentores de DAP 

física, que se articulam para apresentar o projeto de venda; 

c) Fornecedores individuais: agricultores familiares detentores de DAP 

física. 
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1.4.1. O passo a passo para realizar a compra de produtos da agricultura 
familiar para a merenda escolar 
 

 

Para que se efetue o processo de compra pelas EEx’s são definidos alguns 

passos e ações importantes para que se efetive esse processo, como mostra a 

Figura 1. 

Figura 1: Como comprar produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar 

 

Fonte: Cartilha da Agricultura familiar (FNDE,2012). 

 

 

1º PASSO – Orçamento 
 

 

Nessa etapa é feito o levantamento dos recursos orçamentários disponíveis. 

Essa etapa é realizada pela Entidade  Executora (EEx). Inicialmente é preciso 

identificar o valor do repasse realizado pelo governo federal com base no censo 

escolar do ano anterior e definir o percentual de compra da agricultura familiar a ser 

efetuado, que deve ser de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo FNDE no 

âmbito do PNAE. 
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O percentual mínimo deverá ser observado nas aquisições efetuadas por 

todas as EEx’s e sua obrigatoriedade poderá ser dispensada pelo FNDE apenas 

quando presente uma das seguintes circunstâncias, desde que devidamente 

comprovadas pela EEx na prestação de contas: I – a impossibilidade de emissão do 

documento fiscal correspondente; II – a inviabilidade de fornecimento regular e 

constante dos gêneros alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade dos 

produtos; e III – as condições higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam 

em desacordo com o disposto no art. 33 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 

2013. A EEx deverá conhecer o valor a ser repassado pelo FNDE antes do início do 

período letivo, definir o percentual a ser utilizado nas compras da agricultura familiar 

(considerando o mínimo obrigatório de 30%), utilizar essas informações para o 

planejamento do cardápio e informar esses valores ao CAE e às organizações da 

agricultura familiar. 

 

 

2º PASSO – Articulação entre os atores sociais 
 

 

Nessa etapa é realizado o mapeamento dos produtos da agricultura familiar 

e o responsável é a EEx (com parceiros). A articulação entre os atores sociais 

envolvidos no processo de aquisição de produtos da agricultura familiar para a 

alimentação escolar é fundamental para a boa execução do programa. 

Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios 

ofertados pela agricultura familiar que poderão ser utilizados no cardápio da 

alimentação escolar, a Secretaria de Educação e o nutricionista responsável técnico 

pelo programa devem reunir-se com o controle social, a Secretaria de Agricultura e 

as entidades locais de assistência técnica e extensão rural para solicitar o 

mapeamento dos produtos da agricultura familiar local. O mapeamento deve conter, 

no mínimo, a discriminação dos produtos locais, quantidade de produção e época de 

colheita (calendário agrícola). 

O nutricionista responsável técnico poderá ainda contar com o apoio das 

entidades representativas da agricultura familiar para conhecer os agricultores locais 

e seus níveis de organização, capacidade logística, de beneficiamento da produção, 
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entre outros, de forma a identificar e estimular o potencial para diversificar a sua 

produção e atender à demanda da alimentação escolar. 

 

 

3º PASSO – Elaboração do cardápio 
 

 

O responsável pela elaboração do cardápio é o nutricionista (responsável 

técnico). De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, o 

nutricionista responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar, 

incluindo alimentos regionais, com respeito às referências nutricionais e aos hábitos 

alimentares locais, e conforme a safra. O nutricionista tem um papel fundamental em 

planejar um cardápio nutritivo, com produtos de qualidade para a alimentação 

escolar. 

Com a compra da agricultura familiar, tem condições de adquirir produtos 

frescos, saudáveis, respeitando a cultura e a vocação agrícola local. Por isso, é 

muito importante que o planejamento seja feito com base no mapeamento dos 

produtos da agricultura familiar local, considerando a sua sazonalidade e a 

quantidade produzida na região. O cardápio deverá conter a especificação completa 

dos gêneros alimentícios a serem adquiridos, e sem indicação de marca. 

 

 

4º PASSO – Pesquisa de preço 
 

 

A pesquisa de preço é realizada pela Entidade Executora (EEx) e parceiros 

para a definição prévia de preços e publicação no edital da Chamada Pública. Os 

preços dos produtos a serem adquiridos da agricultura familiar deverão ser 

previamente estabelecidos pela EEx e publicados no edital da Chamada Pública. 

A Chamada Pública é o procedimento administrativo voltado à seleção de 

proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da 

agricultura familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações. É 

um instrumento firmado no âmbito das estratégias de compras públicas 

sustentáveis, que assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da 
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administração pública, ao mesmo tempo que permite a veiculação de diretrizes 

governamentais importantes, relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao apoio 

à inclusão social e produtiva local e à promoção da SAN. 

Assim, apresenta maior possibilidade de atender às especificidades 

necessárias à aquisição da agricultura familiar, desde que respeitadas as normas do 

programa. Os preços dos produtos contratados no âmbito da Chamada Pública 

devem obrigatoriamente refletir os preços de mercado, sendo previamente definidos 

por pesquisa realizada pela EEx. Dessa forma, aquisições de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar por meio de Chamada Pública permanecem em estreita 

conciliação com os princípios jurídicos que regem as aquisições feitas pela 

Administração Pública. 

Os preços apresentados na Chamada Pública são previamente definidos 

pela EEx, e são esses os preços que serão praticados no âmbito dos contratos de 

aquisição de produtos da agricultura familiar. Ou seja, o preço não é critério de 

classificação. Nesse sentido, os projetos de venda devem conter os mesmos preços 

apresentados na Chamada Pública. A Resolução da FNDE nº 26/2013 prevê, em 

seu art. 27, que, na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos 

exigidos para a habilitação das propostas, fica facultada à EEx a abertura de prazo 

para a regularização da documentação. 

Nesse sentido, caso sejam apresentados projetos de venda com preços 

diferentes dos preços da Chamada Pública, a EEx poderá solicitar a adequação dos 

projetos, com a inclusão dos preços previstos no edital. Na composição dos preços, 

deverão ser considerados todos os insumos necessários, tais como despesas com 

frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do 

produto. Nos casos em que o edital faça a previsão da entrega dos gêneros em cada 

escola, os custos da entrega ponto a ponto deverão ser considerados no 

levantamento de preços para aquisição da agricultura familiar e esses custos 

deverão compor o preço final do produto. Caso a EEx se responsabilize pelo 

transporte e distribuição dos produtos para as escolas, serão considerados como 

insumo, referente ao frete, apenas os custos para a entrega nos locais centrais de 

distribuição. Tais critérios e condições de fornecimento devem estar expressamente 

definidos na Chamada Pública. 

Dessa forma, o preço final do produto deve incorporar as condições 

necessárias à aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar. E tais 
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condições deverão estar detalhadas no âmbito da Chamada Pública, tal qual do 

contrato a ser assinado, com o objetivo de conferir eficiência e transparência à 

contratação. 

Para a definição dos preços, deverá ser realizada ampla pesquisa de preços, 

que consiste em etapa fundamental para o bom e regular desenvolvimento do 

programa. Por isso, a EEx poderá contar com parceiros que contribuam para a 

construção da metodologia a ser utilizada na aferição dos preços de mercado. 

O Conselho de Administração Escolar (CAE) poderá ser um desses 

parceiros, bem como entidades de assistência técnica e extensão rural, 

universidades, organizações da agricultura familiar, secretarias de agricultura e 

outros. O preço de aquisição de cada produto será o preço médio pesquisado por, 

no mínimo, três mercados em âmbito local. Dessa forma, a pesquisa de preços 

deverá levar em conta a média dos preços pagos aos agricultores familiares, dando 

preferência à feira do produtor da agricultura familiar, quando houver. 

Nos casos em que a pesquisa for realizada em mercados atacadistas, e 

respeitando-se o mínimo de três cotações, poderão ser utilizados os mesmos preços 

cotados para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade “doação 

simultânea”, conforme previsto na Resolução nº 59, de 10 de julho de 2013, para o 

mesmo ano (acrescidos dos valores correspondentes aos insumos necessários à 

aquisição para a alimentação escolar). 

Com relação aos preços de produtos orgânicos e/ou agroecológicos, quando 

da seleção de projetos para compra de produtos orgânicos ou agroecológicos, a EEx 

poderá realizar pesquisa de preços específica para esses alimentos a serem 

adquiridos. Caso não seja realizada uma pesquisa específica para os produtos 

orgânicos e agroecológicos, o gestor tem a possibilidade, considerando-se a 

pesquisa de preços dos produtos convencionais, de acrescer os preços de tais 

alimentos em até 30% dos preços estabelecidos para os produtos convencionais. 

 

 

5º PASSO – Chamada pública 
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A aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar 

pode ser realizada dispensando-se o processo licitatório, nos termos do art. 14 da 

Lei nº 11.947/2009, desde que: 

a) Os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local 

(conforme a pesquisa de preços realizada); 

b) Sejam observados os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição 

Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 

c) Os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade 

estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. Com a 

dispensa do processo licitatório, a aquisição poderá ser feita mediante 

prévia Chamada Pública. 

 

 

6º PASSO – Elaboração do projeto de venda 
 

 

Os responsáveis pela elaboração do projeto de venda são os agricultores 

familiares, ou suas associações ou cooperativas. O projeto de venda é o documento 

que formaliza o interesse dos agricultores familiares em vender sua produção para a 

alimentação escolar. 

O responsável pela elaboração do projeto de venda deve ser o grupo formal, 

o grupo informal ou o fornecedor individual, de acordo com a habilitação pretendida. 

O projeto de venda deve estar em conformidade com a Chamada Pública e ser 

encaminhado à EEx acompanhado da documentação exigida (conforme 

discriminado no item a seguir). 

Assinam o projeto de venda, em acordo com a habilitação pretendida: os 

representantes do grupo formal, os agricultores fornecedores do grupo informal ou o 

fornecedor individual. Nos casos de grupos formais ou informais, o projeto deverá 

incluir a relação de todos os agricultores participantes, com nome completo, 

Cadastro Pessoas Físicas (CPF) e DAP física. Ainda, na elaboração do projeto de 

venda, todo agricultor participante deverá preencher uma declaração de que os 

produtos a serem entregues, relacionados à sua DAP física, são por ele produzidos. 
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7º PASSO – Recebimento e seleção do projeto de venda 
 

 

O responsável pelo recebimento e seleção do projeto de venda é a EEx. A 

entrega do projeto de venda deve ser acompanhada da seguinte documentação de 

habilitação dos fornecedores: 

a) Grupos formais: 

 Extrato da DAP jurídica para associações e cooperativas, emitido nos 

últimos 30 dias;  1(*) 

 CNPJ; 

 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no órgão competente; 

 Projeto de venda constando o CPF, o nº da DAP física e a assinatura 

de todos os agricultores participantes; 

 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda; 

 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando 

for o caso. 

b) Grupos informais: 

 Extrato da DAP física de cada agricultor familiar participante, emitido 

nos últimos 30 dias; 1(*) 

 CPF; 

 Projeto de venda constando o CPF, o nº da DAP física e a assinatura 

de todos os agricultores participantes; 

                                            
1 Estes valores foram alterados para 60 dias conforme resolução No.4 de 02 de abril de 2015 
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 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de 

venda; 

 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando 

for o caso. 

c) Fornecedor individual: 

 Extrato da DAP física do agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 30 dias; (*) 

 CPF; 

 Projeto de venda com a assinatura do agricultor participante; 

 Projeto de venda constando o CPF, o nº da DAP física e a assinatura 

de todos os agricultores participantes; 

 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda; 

 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando 

for o caso. 

Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, fica 

facultada à EEx a abertura de prazo para a regularização da documentação, desde 

que esteja prevista no edital da Chamada Pública. 

A habilitação dos projetos de venda consiste na verificação da 

documentação entregue. Os projetos de venda deverão ser analisados em sessão 

pública registrada em ata. 

 

 

 Seleção dos projetos de venda após a habilitação  

 

A EEx deverá fazer a seleção dos projetos de venda, conforme os critérios 

estabelecidos na Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, a seguir relacionados. 

Inicialmente, devem ser observadas as seguintes condições: 

a) Os produtos da agricultura familiar devem atender à legislação sanitária. 

b) O limite individual de venda do agricultor familiar para a alimentação 

escolar é de R$20 mil por DAP/ano. Nesse limite não estão incluídas as 

vendas para outros programas de compras governamentais, como o 
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PAA. Cabe à EEx verificar em seus registros o limite a ser pago a cada 

agricultor, dentro de sua jurisdição, incluindo os casos em que a 

participação deste se dê via cooperativa ou associação. Para a 

verificação nacional, o controle será realizado pelo FNDE e MDA, 

conforme acordo de cooperação. O limite refere-se à DAP principal, não 

sendo permitido que numa mesma família sejam comercializados R$20 

mil por cada membro portador de DAP acessória. (2) 

 

 

 Critérios de seleção após o recebimento e habilitação das propostas de 

venda 

 

 

A EEx deverá observar a seguinte ordem de prioridade para seleção dos 

projetos: 

a) Fornecedores locais do município 

As compras de gêneros alimentícios devem ser feitas, sempre que possível, 

no mesmo município em que se localizam as escolas. Assim, na análise das 

propostas, deverão ser priorizadas como primeiro critério aquelas provenientes do 

município, ou seja, de produtores que tenham residência e produção no município. 

Apenas quando as EEx’s não obtiverem as quantidades necessárias de produtos 

oriundos de agricultores familiares locais, estas deverão ser complementadas com 

propostas de produtores do território rural, do estado e do país, nesta ordem de 

prioridade. 

Observação: Por local entende-se o município em que estão localizadas as 

escolas. Já os territórios rurais se caracterizam por um conjunto de municípios 

unidos pelo mesmo perfil econômico e ambiental, com identidade e coesão social e 

cultural, e são definidos pelo MDA. 

A lista completa dos territórios rurais e dos municípios que os compõem está 

disponível no site do MDA (www.mda.gov.br). Os municípios que integram territórios 

rurais, caso não logrem adquirir a totalidade dos produtos da agricultura familiar no 

                                            
2  A nova redação dada pela resolução CD/FNDE no.4 de 2 de abril de 2015, deixa mais clara e 

objetiva estes critérios, e estão descritos no item 2.6 deste estudo. 
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próprio município, deverão priorizar projetos oriundos de outros municípios que 

compõem o território rural do qual fazem parte. 

Os demais municípios, ou seja, aqueles que não integram um território rural, 

não utilizarão esse critério de priorização. Assim, se tiverem a necessidade de 

complementar a compra com produtos de outros municípios, a prioridade abarcará 

as propostas provenientes de qualquer outro município do estado. No caso de 

Chamadas Públicas realizadas pela secretaria de educação dos estados, com 

abrangência maior que a municipal, poderão ser considerados como locais todos os 

projetos advindos dos municípios em que se localizem as escolas beneficiárias da 

respectiva chamada. 

Recomenda-se, no entanto, que os editais não extrapolem os contornos 

territoriais regionais compatíveis com a realização de uma mesma aquisição da 

agricultura familiar, de forma a não inviabilizar a logística de distribuição dos 

alimentos e não concentrar os recursos em apenas alguns municípios. Ou seja: os 

estados poderão estabelecer editais com abrangência regional, voltados a um grupo 

menor de municípios e com atenção à produção e cultura locais. 

b) Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas 

e comunidades quilombolas. Voltado para a promoção do 

desenvolvimento sustentável local e da inclusão social e produtiva rural, 

o PNAE prioriza, em segundo lugar, a seleção de projetos de venda 

oriundos de assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas 

e comunidades quilombolas. 

c) Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 

Os alimentos orgânicos e agroecológicos estão diretamente 

relacionados à alimentação segura e saudável, bem como ao 

desenvolvimento regional sustentável e ao cuidado com o meio 

ambiente e com as relações de trabalho. Por isso o PNAE prioriza, como 

terceiro critério na seleção de projetos da agricultura familiar, a aquisição 

desses produtos para a alimentação escolar. Nesse caso, serão 

observadas as condições de certificação e garantia da agricultura 

orgânica e agroecológica, conforme apresentado anteriormente. 

d) Grupos formais (organizações produtivas detentoras de DAP jurídica) 

sobre os grupos informais (agricultores familiares, detentores de DAP 



42 

física, organizados em grupos) e estes sobre os fornecedores individuais 

Os agricultores familiares podem participar da seleção na condição de 

fornecedores individuais, ou organizados em grupos informais ou formais 

(associações e cooperativas com DAP jurídica). No entanto, os grupos 

formais têm prioridade sobre os demais, e os grupos informais sobre os 

fornecedores individuais. O acesso e a construção de mercados 

diferenciados de comercialização dos produtos da agricultura familiar 

podem ser potencializados mediante a organização dos agricultores. Por 

meio de associações e cooperações, os agricultores criam melhores 

oportunidades de trabalho e fortalecem a comunidade de forma solidária, 

organizando a produção e facilitando o acesso aos mercados 

consumidores, com inclusão social e desenvolvimento local. Por isso, o 

PNAE incentiva a organização, priorizando os agricultores familiares 

organizados em associações e cooperativas. 

e) Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares no seu quadro de sócios, conforme DAP 

jurídica. O extrato da DAP jurídica contém a composição do seu quadro 

de sócios, e é documento que compõe a lista dos documentos 

necessários à habilitação. Assim, a EEx deverá priorizar as 

organizações com maior porcentagem de agricultores familiares. 

 

 

8º PASSO – Amostra para controle de qualidade 
 

 

A EEx poderá prever na Chamada Pública a apresentação de amostras dos 

produtos a serem adquiridos, para que sejam previamente submetidos ao controle 

de qualidade, observando-se a legislação pertinente. As amostras dos alimentos 

deverão ser apresentadas pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar (e 

assim sucessivamente até a classificação necessária à contratação) e servirão para 

a avaliação e seleção do produto a ser adquirido, imediatamente após a fase de 

seleção do processo de venda. De acordo com a sazonalidade, a EEx poderá prever 

cronogramas de entrega dos produtos para o controle de qualidade, submetendo os 

contratos a tal condicionalidade. 
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A avaliação dos produtos a serem comercializados se dará a partir de três 

critérios: 

a) Se atendem às especificações da Chamada Pública; 

b) Se possuem certificação sanitária, quando houver essa exigência; 

c) Se atendem ao teste de amostra, em que seja possível qualificar as suas 

características sensoriais. 

Esse passo é especialmente relevante para produtos que necessitam de 

concessão sanitária. Os produtos a serem adquiridos para a alimentação escolar 

devem atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Sistema Único de Atenção à 

Sanidade Agropecuária (SUASA), pelas ANVISA’s locais ou estaduais. 

É importante esclarecer que os produtos “in natura”, sem nenhum tipo de 

processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Vale 

ressaltar que, para os gêneros alimentícios distintos do hábito alimentar do público 

escolar atendido pela EEx, faz-se necessária a aplicação do teste de aceitabilidade 

com os estudantes através das metodologias “Resto Ingestão” ou “Escala 

Hedônica”. 

Esse teste deve ser aplicado antes da aquisição desses novos produtos. Os 

detalhes sobre esse tipo de teste também estão descritos no manual citado acima. 

No entanto, as frutas e hortaliças, ou preparações compostas em sua maior parte 

por frutas e hortaliças, são dispensadas do teste de aceitabilidade (FNDE, 2012a). 

 

 

9º PASSO – Contrato de compra 
 

 

O contrato de compra é a formalização legal do compromisso assumido pela 

EEx e pelos fornecedores para a entrega dos gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para a alimentação escolar. A Lei de Licitações e Contratos (nº 8.666/1993) 

contém as regras que regulamentam os contratos administrativos, que se aplicam 

também aos contratos de compra oriundos da Chamada Pública. 

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da Chamada Pública 
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e da proposta a que se vinculam (como, por exemplo, o cronograma de entrega dos 

alimentos, com datas, locais, produtos e qualidades, e as datas de pagamento dos 

agricultores familiares, além das demais cláusulas de compra e venda). O contrato 

de aquisição dos gêneros alimentícios deve ser assinado pelas partes envolvidas: 

pela EEx e pela cooperativa/associação, grupo informal ou fornecedor individual 

(FNDE, 2012a). 

 

 

10º PASSO – Entrega dos produtos, termo de recebimento e pagamento dos 
agricultores 

 

 

O início da entrega dos produtos deve observar o que diz o cronograma 

previsto no edital e no contrato. No ato da entrega, o TERMO DE RECEBIMENTO 

deve ser assinado pelo representante da EEx e pelo grupo ou agricultor individual 

fornecedor. 

Termo de recebimento é o instrumento que atesta que os produtos 

entregues estão de acordo com o cronograma previsto no contrato e dentro dos 

padrões de qualidade exigidos. 

Nesse documento são descritos os tipos de produtos entregues, suas 

quantidades e os seus valores. Após preenchido, deve ser assinado pelo fornecedor 

(ou seu representante) e pelo representante da EEx, responsável pela verificação 

dos produtos entregues. 

O termo de recebimento deve ser impresso em pelo menos duas vias, sendo 

uma delas destinada à EEx e a outra ao representante do grupo da agricultura 

familiar. Junto à assinatura do termo de recebimento, é obrigatória a emissão de 

documento fiscal: 

a) Nota do produtor rural; 

b) Nota avulsa (vendida na Prefeitura); ou 

c) Nota fiscal (grupo formal). 

Ressalta-se que algumas associações não podem emitir nota fiscal – posto 

que possuem o caráter de entidade sem fins econômicos –, mas apenas representar 

os interesses dos seus associados na venda dos gêneros alimentícios da agricultura 

familiar. Com isso, embora a associação possa firmar contrato com a EEx, neste 
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caso o pagamento deverá ser feito diretamente aos agricultores, que emitirão a nota 

em seu próprio nome. 

Uma observação importante é sobre a substituição de gêneros alimentícios 

durante a vigência do contrato. Eles poderão ser substituídos quando ocorrer a 

necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma Chamada 

Pública e sejam correlatos nutricionalmente. Ou seja: os produtos contratados não 

podem ser diversos daqueles constantes da Chamada Pública; o que pode ocorrer é 

apenas a alteração da quantidade dos produtos contratados. Essa necessidade de 

substituição deverá ser atestada pelo nutricionista responsável técnico, que poderá 

contar com o respaldo do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER). 



 

2. CAPITULO II 
 

2.1. Abordagens sobre as políticas públicas 
 

É possível conceituar políticas públicas de diversas formas.  Alguns autores 

dirão que são um agrupamento decisório implementado pelo poder constituído, de 

forma direta ou indireta, e que busca sanar problemas e dilemas dos cidadãos. 

Saravia (2006) define que uma política pública é um fluxo de decisões públicas, 

orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a 

modificar essa realidade. E numa perspectiva mais operacional, o autor considera 

que é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas 

ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores 

da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da 

alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 

Para Souza (2006), por exemplo, as políticas públicas são em resumo ações 

intencionais que objetivam alcançar medidas estipuladas. Para a autora Rua (2009), 

as políticas públicas são instrumentos que buscam formular propostas que possam 

resolver conflitos de forma pacífica, sendo, então, as políticas públicas um exercício 

da própria política. 

Pode-se, portanto, pressupor que políticas públicas são ações ou decisões 

do ente governamental, que, agindo diretamente ou por meio de delegação, afetam, 

influenciam ou modificam a realidade dos cidadãos. 

Portanto, as políticas públicas são os movimentos do poder público em 

resposta à demanda popular. Sendo também por definição essa demanda uma boa 

representante do interesse coletivo, será necessário analisar casos de políticas 

públicas para obter a plena compreensão. 

Essa análise pode ser dividida em três frentes fundamentais, segundo o 

autor Frey (2000). Primeiramente, vem a dimensão política: polity que se preocupa 

com o aspecto institucional do ordenamento do sistema político. A segunda frente se 

denomina politics e trata do processo político de implementação da política pública 

sendo importante nessa etapa a imposição de objetivos do programa. Por fim, existe 

a dimensão denominada de policy, sendo essa referente à configuração prática dos 

programas de políticas, uma vez que propõe o debate sobre os problemas técnicos 

e o debate a respeito do conteúdo material dessas decisões que formarão por fim 

um ciclo das políticas públicas. 
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Rua (2009) considera que as políticas públicas são compostas por etapas de 

formação de agenda, de formulação do projeto, de formação de alternativas para a 

resolução dos problemas citados e, finalmente, da implementação destas políticas 

para, posteriormente, fazerem um monitoramento e avaliação durante o tempo de 

espera para a implementação de novas etapas. 

A avaliação das políticas públicas é um processo formalista, no sentido em 

que se baseia no exame incansável de intervenções planejadas, baseadas em 

critérios rigorosos e evidentes usados para a coleta de informação. As avaliações 

envolvem aspectos técnicos como a produção de dados a partir de procedimentos 

reconhecidos de modo a gerar informações que podem basear futuros 

planejamentos de políticas ou mesmo a continuidade de políticas já instauradas 

garantindo valoração às políticas boas e favoráveis. 

Obviamente, é importante pensar que o processo mais coerente de 

avaliação dessas políticas se fundamenta na necessidade da ligação lógica entre os 

objetivos da avaliação, seus critérios e os modelos analíticos utilizados. Com esses 

três elementos pode-se concluir a respeito do fracasso ou do sucesso dessas 

políticas de modo que essa informação possa amadurecer as gestões públicas, além 

de fornecer dados importantes para o desempenho do desenho da política pública e 

para tornar a gestão pública mais eficaz. Para criar essa avaliação, é necessário 

utilizar critérios definidos, que, segundo Rua (2009), seriam eficiência, equidade 

efetividade, eficácia e sustentabilidade. 

A eficiência se relaciona com o desempenho das operações distributivas, a 

eficácia fala sobre o alcance dos objetivos previamente definidos durante a 

formulação, a efetividade por sua vez remete o alcance do resultado pretendido à 

adequada utilização dos recursos envolvidos garantindo que os objetivos foram 

atingidos de acordo com o planejamento, e não através de um esforço que ainda 

não estava previsto. 

Dito isso, a junção entre a eficiência e a eficácia de uma política é geratriz de 

equidade que trabalhará para reduzir a desigualdade e exclusão social. Por fim, a 

sustentabilidade é a capacidade de promover mudanças sociais permanentes 

utilizando recursos de forma racional de maneira a afetar pouco, ou o mínimo 

possível, a natureza, que é fonte dos recursos que garantirão o futuro das próximas 

políticas quando forem necessárias. 



48 

A distinção de etapas, formulação e implementação não é errônea, pois a 

implementação serve, na verdade, como um momento de decisões cruciais que 

envolvem diferentes cenários e atores, além, obviamente, dos recursos postados em 

uma cadeia de eventos repleta de interesses às vezes pouco dignos (MAZMANIAN; 

SABATIER, 1989). 

O autor Souza (2006), propõe que no contexto das políticas públicas há 

vários envolvidos denominados atores sociais. Esses indivíduos ou mesmo coletivos 

no geral são agentes políticos, cujos interesses podem afetar a dinâmica das 

políticas, ou mesmo a existência delas, caso se entenda que existem setores da 

sociedade civil e política que são contrários a essas ações. 

O campo das políticas deve ser pensado como um campo de discussões, de 

debates e conflitos ideológicos, que se sucedem e se resolvem com o tempo. Por 

outro lado, segundo Arretche (2001), as políticas não são totalmente livres, 

justamente por sua formulação ser um processo de barganhas, o que significa que 

muitas vezes seu desenho institucional resultante não será necessariamente 

coerente com a proposição mais lógica e funcional que se propunha durante o 

período de criação que precede o debate. 

A primeira indagação analítica, conforme Arretche (2001), que deve ser feita 

é se os agentes empoderados que coordenam e debatem as ações de fato 

conhecem o programa que estão efetivando. 

A pergunta seguinte se refere à aceitação dos objetivos estipulados pelo 

programa. Por fim, a última questão se refere às possibilidades institucionais da 

implantação desses programas, ou seja, quais são as situações nas quais os atores 

não conseguirão realizar os objetivos previstos. 

Dentre as razões, estão presentes impedimentos físicos, a legislação, a 

quantidade de recursos financeiros, além do tradicional empecilho referente a 

posicionamentos e compromissos políticos com financiadores de campanhas e 

lideranças locais, principalmente caso se pense que as regiões e populações que se 

utilizam do PNAE, que é tema deste trabalho, são tradicionalmente mais carentes e 

possuem ainda “coronéis” ou grandes proprietários que têm muito poder político, 

devido ao seu poder financeiro. 

Sobre o processo de implementação das políticas, há grandes dificuldades 

quando se trata de novas práticas, principalmente na área da gestão governamental. 

Existem questionamentos acerca dos fatores que definem o processo de decisão, 
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formulação e implementação das políticas governamentais. Por causa disso, muitos 

estudos têm proposto uma série de modelos explicativos do processo decisório e 

dos demais processos das ações governamentais. 

A decisão a respeito do que é tema ou deixa de ser para a ação pública se 

define em um ponto fundamental, que é, segundo Kingdon (1995), a compreensão 

do cenário específico político em que a tomada de decisão acontece, isto é, será 

que os fatores políticos do momento são fatores necessários para explicar em 

alguma medida os resultados das políticas públicas? 

Para governos incorporarem os problemas sociais em sua agenda, existem 

diversas etapas, que têm início no processo eleitoral, mas mais especificamente na 

“compra” de um tema pelos governantes que será posto por via eleitoral no debate 

público, e, posteriormente, voltará para a opinião pública antes, durante e depois de 

sua apreciação e deliberação (MELO, 1998). 

Alguns trabalhos de referência sobre política têm influenciado a literatura do 

ciclo das políticas públicas. Nomes, como John Kingdon, têm adquirido progressivo 

destaque nos estudos sobre a confecção e gestão das políticas públicas. 

A teoria do Ciclo da Política Pública criada por Kingdon (1995), serve como 

argumento inicial para analisar se uma política pública é prioritária ou pouco 

importante na agenda governamental. O cientista político desenvolveu seu modelo 

de correntes múltiplas “multiple streams” para determinação da agenda, além de 

propor alternativas em que a ação de empreendedores gera mudança na ordem 

social, sendo, dentre estas ações inovadoras, as de propostas políticas 

denominadas janelas de oportunidade. 

O modelo de gestão é uma adaptação do modelo lata de lixo proposto por 

Cohen e Olsen em 1972. O autor aplica os processos das políticas públicas e 

instituições e diz serem as organizações verdadeiras anarquias organizadas 

(SOUZA, 2006). 

Uma organização funciona através de tentativa e erro em alguma forma, o 

que significa que a experiência auxilia no enfrentamento de crises ou dilemas 

eventuais. É necessário também levar em conta a rotatividade dos atores, 

lembrando que muito dos gestores públicos, ou pelo menos a parte mais simbólica e 

provida de força, são renovados por eleições (além claro de mortes, aposentadorias 

e demissões). 
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2.2. A descentralização e as iniciativas dos governos locais nas políticas 
públicas 

 

 

Farah (2001) relata que, a partir da democratização e da Constituição de 

1988, intensificaram as iniciativas de governos municipais, que ampliaram 

significativamente sua ação no campo das políticas sociais, promovendo, ainda, 

programas voltados ao desenvolvimento local. 

A importância crescente da ação municipal na área social nos últimos anos 

pode ser atribuída, entre outros, aos seguintes fatores: transferência de atribuições e 

competências do governo central e da esfera estadual de governo para o governo 

municipal, com ênfase nas atribuições que dizem respeito à cidadania social; a 

resposta a reivindicações da sociedade civil pela descentralização das políticas 

sociais, desde o início da década de 1980, a transferência de atribuições e 

competências do governo central e da esfera estadual de governo para o governo 

municipal, com ênfase nas atribuições que dizem respeito à cidadania social; e um 

aumento significativo da participação dos municípios na repartição dos recursos 

fiscais desenhada a partir da Constituição de 1988. 

Farah (2001) leva à reflexão sobre a construção de novos arranjos 

institucionais que se completa com um outro elemento inovador presente em 

diversas experiências municipais recentes: o estabelecimento de novas formas de 

articulação entre Estado, sociedade civil e mercado. E nesse contexto a nova 

parceria entre o estado e as entidades civis inclui atores da sociedade civil e do 

setor privado na formulação, implementação e controle das políticas sociais no nível 

local assinalando uma inflexão importante com relação ao padrão de ação do Estado 

no campo social no país. 

Esses arranjos apontam para a construção de redes institucionais que 

reúnem diversos atores, envolvendo articulações intersetoriais, intergovernamentais 

e entre Estado, mercado e sociedade civil a fim de serem constituídas tanto para a 

formulação de programas quanto para a provisão dos serviços públicos, sugerindo 

que, na dinâmica recente dos governos locais do Brasil, as políticas sociais já 
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escapam ao modelo tradicional de políticas sociais como atribuição exclusiva do 

Estado (FARAH, 2001). 

A autora relata que os governos locais assumem, assim, um papel de 

coordenação e de liderança, mobilizando atores governamentais e não 

governamentais e procurando estabelecer um processo de “concertação” de 

diversos interesses e de diferentes recursos em torno de objetivos comuns (FARAH, 

2001). 

Por meio dos novos arranjos institucionais constituídos, há uma tendência no 

crescimento da perspectiva de sustentabilidade e de políticas públicas que, de outra 

forma, poderiam sofrer solução de continuidade a cada mudança de governo. Um 

exemplo clássico dessa exposição feita pela autora é o PNAE, objeto de estudo 

deste trabalho. 

Já Subirats (2008) propõe um modelo de análise de políticas públicas, da 

perspectiva da gestão, a partir da interação entre diversos atores públicos e 

privados, das condições dos problemas públicos e análise comparada, para verificar 

a execução em diferentes contextos e sistemas políticos. Esse modelo, que tem 

como objetivo entender as complexas inter-relações que geram a ação pública será 

apresentado a diante. 

 

 

2.3. As políticas públicas e a ciência da ação 
 

 

No estudo realizado por Abreu (2014) ela utiliza os conceitos propostos pelo 

modelo de análise desenvolvido por Subirats (2008) que tem uma proposição da 

análise de políticas públicas como “ciencia de la acción”, que descreve como 

funciona o sistema político administrativo em seu conjunto e a relação com os atores 

não governamentais, sejam eles públicos ou privados. 

A autora empregou este modelo para analisar a conduta dos atores, 

coletivos como os individuais, envolvidos em diferentes etapas do ciclo de políticas 

públicas. Ela entende que o conteúdo e as características institucionais de uma ação 

pública, é o resultado das interações entre atores estatais e não estatais causadores 

ou afetados pelo problema coletivo (ABREU, 2014). 
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Considerada pelos autores (SUBIRATS, 2008) como a que melhor reflete a 

complexidade e riqueza de nuances das etapas do ciclo, a implementação conecta 

diretamente os atores estatais, grupos objetivos, beneficiários finais e grupos 

terciários (afetados e beneficiários). Assim, é essencial analisar a interação entre 

atores para compreender o funcionamento de uma política. 

Figura 2: Esquema Las claves del análisis de políticas públicas 

 

Fonte: Subirats et al (2008). 

O modelo de análise proposto leva em consideração todas as etapas do 

ciclo de políticas públicas e seus produtos, que são os ilustrados na Figura 2, na 

chave “Conteúdo de uma política pública”'. 

Abreu (2014) descreve por atores sociais: indivíduos (separadamente), 

grupos sociais (agricultores familiares, por exemplo) e pessoas jurídicas (como 

associações, empresas e sindicatos) e grupos de indivíduos (como departamento da 

administração pública ou grupo informal de agricultores, que supõe-se que possuam 

ideias compartilhadas e interesses em comum). 
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A autora considera adequado à análise da execução do PNAE utilizando o 

modelo apresentado, utilizado na discussão da prática do Programa nos municípios 

não como uma fórmula rígida, por ser apenas um modelo, uma simplificação da 

realidade, mas uma maneira de discutir e compreender as relações entre os atores 

sociais e os resultados delas gerados. 

 

 

2.4. As políticas públicas para a agricultura familiar 
 

 

Os desafios enfrentados pela agricultura familiar no Brasil e as 

especificidades do setor requerem políticas públicas pertinentes, que viabilizem 

estes pequenos empreendimentos produtivos, promovam a fixação do produtor rural 

no campo – evitando novos fluxos de êxodo rural – e contribuam para o 

desenvolvimento regional. 

A partir da identificação das necessidades específicas do setor de produção 

familiar, compõe-se a base de um projeto nacional de desenvolvimento para o 

segmento rural brasileiro, e pode-se implementar uma política pública que objetiva o 

desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil (COELHO, 2012). 

O conceito de agricultura familiar é amplo e tem várias discussões sobre o 

que é e quem faz parte dele. Dessa forma, para melhor compreensão sobre o 

assunto, faz-se necessária inicialmente uma conceituação sobre como é classificada 

a agricultura familiar. 

Para Tinoco (2005), a agricultura familiar está baseada na utilização da mão 

de obra, no tamanho da propriedade, na direção dos trabalhos e na renda gerada 

pela atividade agrícola. 

A opção adotada para delimitar o conceito de agricultura familiar e para a 

adoção de políticas públicas pertinentes ao setor está centrada na caracterização 

geral de um grupo social bastante heterogêneo. A delimitação legal do conceito 

combina critérios, como: o tamanho da propriedade, predominância familiar de mão 

de obra e renda, e gestão familiar da unidade produtiva (ALTAFIN, 2007). 

Segundo Brasil (2006a), considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que: não detenha, a 

qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente 
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mão de obra própria nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 

Poder Executivo; dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Sendo beneficiários também, desde que atendam aos requisitos descritos, 

os silvicultores, que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 

sustentável daqueles ambientes; os aquicultores, que explorem reservatórios 

hídricos com superfície total de até dois hectares ou ocupem até quinhentos metros 

cúbicos de água (quando a exploração se efetivar em tanques-rede); os extrativistas, 

que exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros 

e faiscadores; os pescadores, que exerçam a atividade pesqueira artesanalmente; 

os povos indígenas; os integrantes de comunidades remanescentes de quilombos 

rurais e demais povos e comunidades tradicionais. 

Para Mattei (2005), a Constituição de 1988 introduziu novos mecanismos de 

gestão social das políticas públicas, visando democratizar o acesso dos beneficiários 

aos recursos públicos. Nesse cenário, foi criado, em 1996, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Também na Constituição de 1988 foi 

garantida a universalização da seguridade social. Essas duas políticas vêm ao 

encontro das necessidades do agricultor familiar, uma vez que a primeira garante o 

crédito à produção e ao investimento agrícola, e a segunda garante benefícios 

sociais equiparados aos dos trabalhadores urbanos. 

Posteriormente, em 2003, o governo federal implementa o PAA, coordenado 

nacionalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O PAA, 

considerado como uma das principais ações estruturantes do Programa Fome Zero, 

constitui um mecanismo complementar ao Pronaf, visto que garante a compra de 

parte da produção da agricultura familiar. 

Ao lado do crédito rural, da assistência técnica, das pesquisas e do 

cooperativismo, a produção agrícola familiar sofre um grande impacto de 

diferenciação, através de novas formas de organização produtiva que se 

desenvolvem para atender as mudanças do padrão de consumo. Entretanto, 

principalmente na Região Nordeste, muitos desses pequenos agricultores ficam à 

margem desse processo, por não reunir as condições mínimas de capital e gestão. 
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2.5. Incentivos para o fortalecimento da agricultura familiar 
 

 

É necessário que as políticas públicas sejam diferenciadas regionalmente, 

pois, segundo Sachs (2001), a agricultura familiar afigura-se como peça-chave, 

embora não exclusiva, do desenvolvimento integrado e sustentável, a ser definido 

em escala local, tomando-se como unidade territorial o município. 

O fortalecimento e a valorização da agricultura familiar dependem de um 

conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que devem ser 

implementados de forma articulada por diversos atores e instrumentos, sendo que, 

para isso, sem dúvida, o papel do Estado e das políticas públicas é fundamental. 

Mais recentemente, a ONU para alimentação escolar no Brasil fez uma 

abordagem sobre a necessidade de reposicionar a agricultura familiar brasileira no 

centro das políticas públicas, ambientais e sociais nas agendas nacionais, 

identificando lacunas e oportunidades para promover uma mudança rumo ao 

desenvolvimento. Com mais de 4,3 milhões de propriedades agrícolas familiares no 

Brasil, a agricultura familiar tem importância estrutural na SAN do país (ANUÁRIO, 

2013). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), por 

meio do Censo Agropecuário Brasileiro, mostram que 85% dos estabelecimentos 

brasileiros são da agricultura familiar, ou seja, 4.367 milhões de estabelecimentos, 

respondendo por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores 

brasileiros e 77% dos empregos gerados no setor agrícola. 

Ela exerce um papel fundamental na erradicação da fome e pobreza, na 

proteção do meio ambiente, na gestão dos recursos naturais, razão pela qual a 

Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2014 como o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar, buscando dar maior visibilidade e 

reconhecimento a esse setor (ANUÁRIO, 2013). 

Nos últimos anos  houve  um maior apoio à agricultura familiar brasileira, 

reconhecendo sua importância como a principal produtora de alimentos consumidos 

pela produção. A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 

implantação de diversas políticas públicas como o Pronaf, o Programa Brasil sem 

Miséria, o PAA, a Secretaria de Agricultura Familiar e o apoio à ATER contribuíram 
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significativamente para que a agricultura familiar fizesse parte da solução para os 

desafios da pobreza no meio rural (ANUÁRIO, 2013). 

O Brasil está buscando por meio de importantes programas reduzir a 

desigualdade rural, como o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (PRONAT), além de criar programas que podem alavancar a renda 

dos agricultores familiares, como o PNAE, objeto deste estudo. 

Mas esse cenário é recente, pois até o início da década de 1990 não existia 

nenhum tipo de política pública especial, com abrangência nacional, voltada ao 

atendimento das necessidades desse segmento social da agricultura, que é a 

agricultura familiar. Esse setor era, até então, caracterizado de modo meramente 

instrumental e bastante impreciso no âmbito da burocracia estatal (SCHNEIDER; 

MATTEI; CAZELLA, 2004). 

A partir de estudos da Food and Agriculture Organization (FAO) e pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 1995/1996 é que 

foi finalmente evidenciada a participação da agricultura familiar na produção de 

alimentos que abastecia a população brasileira da época, respondendo por 67% do 

feijão consumido no país, 58% da carne suína, 54% do leite e 49% do milho, e 

ocupando 70% da mão de obra no campo (GUANZIROLI; CARDIM, 2000). 

Foi nesse contexto que o governo formulou o Pronaf, que, para Schneider, 

Mattei e Cazella (2004), foi a forma que o Estado encontrou para responder às 

pressões do movimento sindical rural, empreendidas desde o fim da década de 

1980. 

De acordo com os mesmos autores, somente após os estudos realizados 

conjuntamente pela FAO e pela INCRA em 1995/96, é que foi definido com maior 

precisão conceitual o termo “agricultura familiar” e, mais ainda, só a partir de então é 

que foi estabelecido um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação de 

políticas públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos de agricultores 

familiares. 

A agricultura familiar foi caracterizada como aquela em que o trabalho e a 

gestão estão intimamente relacionados; a direção do processo produtivo é 

diretamente assegurada pelos proprietários ou arrendatários; há uma ênfase maior 

na diversificação da produção, na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida; 

e o trabalho assalariado, quando ocorre, é apenas complementar (GUANZIROLI; 

CARDIM, 2000). 
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Entretanto, o conceito de agricultor familiar só foi definido na Lei nº 11.326 

aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em 

24 de julho de 2006. 

 

[...] agricultor familiar, e empreendedor familiar rural é aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais3;  II – utilize predominantemente mão-de-obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; III – tenha renda familiar predominantemente originada de 
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento; IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com 
sua família (BRASIL, 2006a, p. 1). 
 

Dessa forma, o Pronaf foi um dos primeiros programas do Governo Federal 

criado em 1995 com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos 

produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua 

força de trabalho e de sua família. 

O objetivo é de fomentar o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo 

produtor familiar, de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionando-

lhe aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a 

modernização do sistema produtivo, valorização do produtor rural e a 

profissionalização dos produtores familiares. 

Inicialmente o Pronaf ficou sob a responsabilidade do Ministério da 

Agricultura. Em seguida, a partir de avaliações de implementação, passou por 

diversas alterações e aperfeiçoamentos com o objetivo de melhorar a sua 

capacidade de operacionalização. Atualmente ele se encontra sob a 

responsabilidade administrativa do MDA. 

No âmbito das políticas públicas que afetam a agricultura familiar destaca-se 

também o PAA da Agricultura Familiar, criado pela Lei nº 10.696/2003 como uma 

ação do governo federal que visa promover a comercialização da produção agrícola 

familiar. Adquiridos diretamente de agricultores familiares e de suas associações por 

meio de mecanismos de compra direta ou antecipada, os alimentos são destinados 

à formação de estoques públicos estratégicos e à doação para a população em 

situação de insegurança alimentar. 

                                            
3 O módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pela Lei nº 6.746, de 10 de 
dezembro de 1979. É expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada município, levando-se em 
conta o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida com a exploração predominante, e 
outros. 
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Em geral trata-se da população residente na região em que foram 

produzidos os alimentos (caso dos acampados da reforma agrária, quilombolas, 

indígenas e atingidos por barragens) ou da população atendida por programas 

sociais locais, ligados a instituições educativas ou entidades assistenciais (MDA, 

2015a). 

Para Santos (2011), as disputas em torno das alternativas de política agrária 

e agrícola configuraram a existência de duas coalizões políticas e sociais com ideias 

e interesses distintos e até mesmo inconciliáveis: de um lado, a defesa de um 

modelo baseado na agricultura familiar e, de outro, a defesa de um modelo baseado 

na agricultura patronal. Interesses em torno desses dois modelos estruturam a arena 

em que se dá o debate político sobre o mundo rural brasileiro. 

No plano institucional, de acordo com o mesmo autor, a criação do MDA, e a 

progressiva absorção por ele de atribuições antes exclusivas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem se mostrado um dos fatores 

decisivos para a institucionalização das políticas de apoio à agricultura familiar e, em 

processo de efeitos recíprocos, para o fortalecimento da coalizão de defesa da 

agricultura familiar (SANTOS, 2011). 

Para Silva (2011), a política econômica brasileira por muitos anos apoiou a 

agricultura empresarial. A “modernização” determinou os rumos da pesquisa 

agropecuária, da assistência técnica e extensão rural e do crédito rural, favorecendo 

o agronegócio. 

Entretanto, decisões estratégicas recentes levaram o Brasil a investir 

fortemente em pesquisa agropecuária, em políticas de crédito direcionadas e, com 

maior ênfase, a partir do guarda-chuva de ações do Fome Zero, desde 2003 o 

governo federal elegeu a agricultura familiar como um dos segmentos protagonistas 

no combate à fome e à miséria (SILVA, 2011). 

Os autores que defendem o apoio à agricultura familiar o fazem com base 

nos argumentos de que ela traz consigo algumas características que vêm ao 

encontro dos princípios que pautam a atual Política Nacional de SAN. 

Dessa forma, consideram que ela está relacionada à produção de alimentos 

saudáveis, à preservação das tradições, dos conhecimentos, da cultura e dos 

saberes locais, especialmente quando comparada à agricultura patronal, de caráter 

empresarial, que se limita unicamente à exploração econômica. 
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Sendo assim, o conjunto de instrumentos de política pública, que envolvem 

desde a reforma agrária até o crédito, a extensão rural e a educação do campo, são 

essenciais para garantir que os agricultores familiares ampliem suas potencialidades 

na realização das suas funções de abastecimento do mercado de alimentos e de 

preservação ambiental. 

Nesse sentido, o apoio produtivo à agricultura familiar pode ser considerado 

como um mecanismo de autopromoção da SAN. Ou seja, os incentivos técnicos, 

financeiros e organizacionais para fortalecer a produção dos agricultores familiares 

podem resultar em abastecimento para a população regional, promover o 

autoconsumo das famílias rurais ao favorecer também seu acesso à renda. Esta tem 

sido a aposta construída por diversas organizações da sociedade civil e alguns 

segmentos de governo que integram o campo da SAN (CONSEA, 2004). 

 

 

2.6. Alimentação escolar e a conexão com a agricultura familiar 
 

O encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar vem 

promovendo uma verdadeira transformação nas escolas do país ao permitir que 

alimentos saudáveis e com forte apelo regional, todos produzidos diretamente pela 

agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos de todo o 

Brasil. 

Para promover a conexão entre a agricultura familiar e a alimentação 

escolar, é preciso observar os princípios e as diretrizes estabelecidos pelo PNAE – 

gestor dessa política: 

a) Alimentação saudável e adequada; 

b) Respeito à cultura, às tradições e aos hábitos alimentares saudáveis; 

c) Controle social; 

d) Segurança alimentar e nutricional 

e) Desenvolvimento sustentável, que significa adquirir gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos localmente. 

Do ponto de vista da produção, essa conexão é mais uma alternativa: 

a) No combate à pobreza rural; 

b) Na garantia da segurança alimentar; 

c) Na geração de renda e agregação de valor; 
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d) Na sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 

Com a nova Lei, o PNAE, que é quem vai adquirir os alimentos, poderá 

contar com um mercado crescente de produtos diversificados e saudáveis. 

A nova legislação do PNAE reforça a perspectiva integradora do SAN, 

especialmente no que se refere ao objetivo de interligar a agricultura familiar com os 

consumidores locais, especialmente a comunidade escolar. 

Segundo Maluf (2006, p. 72), “a estratégia de aproximar produtores e 

consumidores de alimentos, sempre que possível, gera ganhos pecuniários 

evidentes para ambos, além de reduzir os gastos com transporte”. Os objetivos são 

apoiar os circuitos regionais de produção de alimentos ligando as etapas de 

abastecimento alimentar com a promoção do desenvolvimento rural, dando ênfase 

na geração de trabalho e renda para os pequenos agricultores e a valorização dos 

produtos regionais. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2000), a 

utilização de 30% dos recursos do PNAE para a aquisição de alimentos produzidos 

pela agricultura familiar vai depender sobremaneira da atuação dos gestores locais 

do programa. A eles cumpre o papel de identificar os agricultores familiares do 

município ou da região aptos a prestar, com regularidade e suficiência, o 

fornecimento de gêneros alimentícios, de boa qualidade, diversificados e 

condizentes com os cardápios escolares. 

É fundamental a coesão e a interação social entre os atores da sociedade 

civil e do Estado para a implementação das políticas de forma mais efetiva, 

alcançando os benefícios a que se propõem. No estudo de Triches e Schneider 

(2010), os autores consideram que a governança é concretizada a partir do diálogo 

entre os atores da sociedade civil e do Estado e que os Conselhos Municipais 

constituem-se como espaços propícios para esse diálogo. 

O trabalho do IPEA (2000) dá indícios de que a entrada dos produtores 

familiares e dos assentados no PNAE, na medida em que implica o compromisso de 

realizar entregas periódicas de alimentos ao longo do ano, tem estimulado a adoção 

de estratégias de planejamento da produção agrícola familiar. 

Este planejamento da produção propriamente dita (a estruturação produtiva 

dos lotes) e a organização dos produtores em cooperativas podem ser considerados 

formas de ampliar a capacidade de oferta (IPEA, 2000). 
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O estabelecimento de uma política pública de garantia de compra da 

produção por meio do PNAE oferece aos agricultores uma alternativa de 

comercialização, ajudando-os a contornar um problema crônico da agricultura 

familiar, que é a dependência de intermediários. Além disso, ao assegurar um 

rendimento regular ao produtor e à sua família, o programa torna-se mais atraente 

aos filhos do agricultor, ajudando na retenção do êxodo rural e também na 

conservação ambiental. 

O PNAE cria mecanismos para o fortalecimento dos agricultores familiares, a 

formação de hábitos alimentares saudáveis e o desenvolvimento local dos 

municípios brasileiros, por meio de compras públicas e permite o fortalecimento da 

agricultura familiar. Antes da inserção dos alimentos oriundos da agricultura familiar 

na merenda escolar, as alimentações servidas aos alunos eram produzidas com 

alimentos industrializados e in natura. 

A Medida Provisória nº 2.178, de 28 de junho de 2001 havia estabelecido no 

art. 6º que: 

Os cardápios do programa de alimentação escolar, sob a responsabilidade 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão elaborados por 
nutricionistas capacitados, com a participação do CAE e respeitando os 
hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação agrícola e preferência 
por produtos básicos, dando prioridade, dentre esses, aos semi-elaborados 
e aos in natura. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios utilizarão, no mínimo, setenta por cento dos recursos do PNAE 
na aquisição dos produtos básicos (BRASIL, 2014b, p. 1). 
 

Essa medida provisória foi revogada com a sanção da Lei nº 11.947/2009. 

Em suma, a inserção de alimentos da agricultura familiar na merenda escolar auxilia 

na promoção da segurança alimentar. 

As políticas públicas a partir do processo de redemocratização do país têm 

impulsionado a participação da sociedade nas decisões políticas, acompanhando e 

fiscalizando o desenvolvimento das ações governamentais. Nesse sentido, no 

âmbito do PNAE, o CAE, criado para acompanhar a execução do programa, traduz a 

ideia primeira do chamado controle social. 

Para Farah (2001), a inclusão de novos atores da sociedade civil e do setor 

privado na formulação, implementação e controle das políticas sociais no nível local 

assinala uma inflexão importante com relação ao padrão de ação do Estado no 

campo social do país. Está havendo uma ruptura com o padrão não democrático de 

articulação entre Estado e sociedade, caracterizado pelo clientelismo, pelo 

corporativismo e pelo insulamento burocrático. 
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2.7. As recentes alterações no PNAE com a resolução nº 4 de 2015 do FNDE 
e os novos horizontes para as compras institucionais 
 

 

Considerando a importância da intersetorialidade entre educação, saúde, 

agricultura e desenvolvimento social por meio de políticas, programas, projetos e 

ações governamentais e não governamentais para a execução do PNAE; e 

considerando o fortalecimento da agricultura familiar e sua contribuição para o 

desenvolvimento social e econômico local, o MDA, resolve “ad referendum” 

promulgar em 2 de abril de 2015, a Resolução nº 4 que altera os artigos 25 a 27, 29, 

31 e 32 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, que passam a vigorar com 

uma nova redação (FNDE, 2012b). 

Estas mudanças na redação da resolução trazem esclarecimentos e uma 

nova forma de realizar o processo das compras institucionais. Elas também abrem 

novas e importantes possibilidades para os agricultores familiares ampliarem a sua 

comercialização para as entidades executoras. Abordaremos numa breve análise os 

artigos que sofreram alterações: 

a) No Art. 25 da resolução de nº 26, de 2013, as priorizações das 

propostas seguiam uma determinada ordem, priorizando os 

fornecedores locais, seguido dos grupos de agricultores oriundos de 

assentamentos, indígenas e comunidades quilombolas nesta ordem, 

conforme descrito abaixo: 

 

O Art. 25 para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte 
ordem para desempate: I – os fornecedores locais do município; II – os 
assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
as comunidades quilombolas; III – os fornecedores de gêneros alimentícios 
certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 
23 de dezembro de 2003; IV – os grupos formais (organizações produtivas 
detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os 
grupos informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de 
Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre 
os fornecedores individuais; e V – organizações com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro 
de sócios, conforme DAP Jurídica (FNDE, 2015, p. 1). 
 

No Art 25 da Resolução nº 4, de 02 de abril de 2015, define-se uma nova 

forma de organização, seleção e priorização na seleção dos projetos de vendas, 

conforme descritas abaixo: 
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Art. 25 para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: 
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território 
rural, grupo de projetos do estado e grupo de propostas do País. 
§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção: 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os 
demais grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade 
sobre o do estado e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção: I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá 
prioridade sobre os demais grupos. II - o grupo de projetos de fornecedores 
do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. III - o grupo de 
projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção: 
I - Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre 
estes; 
II - Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - Os grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração 
de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os grupos informais 
(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - 
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os fornecedores 
individuais (detentores de DAP Física); 
§3º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser 
complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os 
critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos §1º e §2º. 
§4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados grupos 
formais e grupos informais de assentamentos da reforma agrária, 
comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição 
seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos 
associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do grupo 
formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores 
agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação 
na(s) DAP(s). 
§5º No caso de empate entre grupos formais de assentamentos da reforma 
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao 
disposto no §2º inciso I deste artigo, terão prioridade organizações 
produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, 
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para 
empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior 
porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas 
ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s). 
§6º No caso de empate entre grupos formais, em referência ao disposto no 
§2º inciso III deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com 
maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP 
Jurídica. 
§7º Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em 
havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no 
fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 
finalistas (FNDE, 2015, p. 1). 
 

b) No Art. 26, a alteração apresentada no Art. 26 da Resolução nº 4, de 02 

de abril de 2015, é a tentativa de ampliar as formas e os meios de 
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divulgação das chamadas públicas, utilizando-se dos recursos de 

internet e também do apoio das entidades voltadas a agricultura local, 

que não havia na Resolução anterior: 

 

As EEx (Entidades Executoras), deverão publicar os editais de chamada 
pública para aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar 
em jornal de circulação local e na forma de mural em local público de ampla 
circulação, divulgar em seu endereço na internet, caso haja, e divulgar para 
organizações locais da agricultura familiar e para entidades de assistência 
técnica e extensão rural do município ou do estado. 
Se necessário, publique-se em jornal de circulação regional, estadual ou 
nacional e em rádios locais. 
§1º Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para 
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias. 
§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os 
definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando 
ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na 
mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que a 
substituição seja atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do 
CAE (FNDE, 2015, p. 1). 
 

c) No Art. 27, a nova resolução faz uma alteração importante no §1º dos 

fornecedores individuais, detentores de DAP Física, não organizados em 

grupo alterando a data de validade das DAP de 30 dias para 60 dias. E 

também no §2º dos grupos informais de agricultores familiares, 

detentores de DAP Física, organizados em grupo: II - o extrato da DAP 

Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias. 

d) No Art. 29 que trata dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios, 

foram realizadas alterações na redação do artigo como um todo: 

 

§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, 
três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura 
familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no edital de 
chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e 
quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. 
§2º Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá 
ser realizada ou complementada em âmbito territorial, estadual ou nacional, 
nessa ordem. 
§3º: Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na 
chamada pública, e serão os preços pagos ao agricultor familiar, 
empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero 
alimentício. 
§4º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos 
agroecológicos ou orgânicos, a EEx. poderá acrescer aos preços desses 
produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos 
para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011. 
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§5º O projeto de venda a ser contratado deverá ser selecionado conforme 
os critérios estabelecidos pelo art. 25. (na resolução anterior definia que se 
observasse também o art. 24, que foi excluído nessa nova resolução). 
§ 6º A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em 
sessão pública e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação 
dos projetos (na resolução anterior, os projetos de venda eram analisados 
em sessão pública registrada em ata) (FNDE, 2015, p. 1). 
 

e) No Art. 31, os projetos de venda selecionados resultarão na celebração 

de contratos com a EEx, os quais deverão estabelecer os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 

termos da chamada pública (FNDE, 2015, p. 1). Neste artigo, observa-se 

uma simplificação no processo de compra, dado que as condições de 

execução estão descritas diretamente na chamada pública. 

f) No Art. 32 da resolução da Resolução nº 26, de 16 de junho de 2013, o 

limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 

familiar rural para a alimentação escolar deveria respeitar o valor 

máximo de R$20.000,00, por DAP Familiar /ano/EEx, e obedecia às 

seguintes regras de comercialização. A Resolução de nº 4, de 2 de abril 

de 2015, traz um avanço significativo, pois atende uma antiga 

reivindicação do agricultor familiar para aumentar o seu limite de 

fornecimento por meio da DAP; conforme descrito abaixo: 

 

Art. 32. O limite individual de venda do agricultor familiar e do 
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o 
valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar 
/ano/entidade executora, e obedecerá às seguintes regras: I - Para a 
comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de 
R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/EEx. II - Para a 
comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado 
será o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP 
Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de 
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser 
contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP 
jurídica x R$20.000,00 (FNDE, 2015, p. 1). 
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3.  CAPITULO III 
 

3.1. O potencial do PNAE no Estado de São Paulo 
 

 

Segundo Censo Agropecuário de 2006 o estado de São Paulo possuía 

151.015 estabelecimentos da agricultura familiar (66,3% do total da agricultura) 

ocupando uma área de 2,5 milhões de hectares. A agricultura familiar ocupava 

328.177 trabalhadores, ou seja, 36,1% da mão de obra empregada na agricultura do 

estado (IBGE, 2006). 

A Agricultura familiar tem uma grande relevância, no estado também se 

considerando que 15,7% do valor gerado em campos paulistas são oriundos de 

estabelecimentos da agricultura familiar, com ênfase na produção de produtos como 

hortaliças, frutas e culturas básicas como o feijão e o arroz (CORÁ; BELIK, 2012). 

Dados do Censo Agropecuário de 2006 apontam que apenas 22,7% dos 

agricultores familiares acessaram o sistema de crédito e, até 2011, somente 34,5% 

desses agricultores haviam requerido a DAP, documento que os habilita a contratar 

créditos do PRONAF e de comercializar seus produtos junto ao Governo Federal 

(IBGE, 2006). 

Em regiões mais pobres do estado, o Censo agropecuário de 2006 contou 

entre os agricultores familiares a participação de 6.228 assentados e 5.176 

ocupantes de terras. Além disso, o estado possui 49 quilombos e 15% dos 

estabelecimentos são chefiados por mulheres (IBGE, 2006). 

Para discutir as potencialidades e dificuldades o PNAE no estado, a 

Secretaria de Agricultura Familiar do MDA e parceiros institucionais, desenvolveram 

o Projeto Nutre São Paulo, e tomou como exemplo 21 municípios do estado com 

mais de 300 mil habitantes, que, juntos, representam 52% da população do estado. 

Segundo o estudo, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, sendo que 3,2% 

deles reúnem mais da metade da população demonstrando uma grande 

concentração populacional. Foram observados que em 2011 o FNDE repassou a 

esses municípios R$159 milhões, dos quais R$48 milhões (30%) devem ser 

comprados de organizações da agricultura familiar e o grande desafio é a execução 

deste montante de recursos pelos municípios que detém um grande volume de 

escolas e alunos para serem alimentados. 
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O Estado de São Paulo detém o maior alunado do Brasil, com 

aproximadamente 8,8 milhões de estudantes que recebem refeições durante os 200 

dias por ano e consequentemente, os valores do repasse do Fundo Nacional, ou 

seja, um mercado extremamente atrativo, cujo grande desafio é fazer com que as 

organizações de agricultores familiares possam se estabelecer e usufruir deste novo 

mercado. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.947/2009, um novo campo de 

possibilidades se apresenta para a interação entre a produção local de agricultores 

familiares e os consumidores institucionais por meio de compras públicas. 

Anteriormente a Lei nº 8666/1993, que ainda continua em vigor, apresenta 

condições difíceis de serem transpostas pelos agricultores familiares que 

consideram o processo licitatório como burocrático.  

Com esta nova forma de aquisição por meio de Chamada Pública, 

dispensando as licitações, imprimiu-se uma mudança na maneira dos órgãos de 

compras dos executores da política em nível local e estadual, para se adaptar as 

exigências estabelecidas pela nova lei. 

Entretanto, em função do elevado grau de urbanização, o número de 

agricultores familiares locais é significativamente menor. Se por um lado temos um 

mercado institucional de peso, por outro, não temos uma quantidade compatível de 

agricultores familiares para atender essa demanda. 

O expressivo volume de compras envolvidas na alimentação escolar dos 

alunos na rede pública paulista, faz com que as compras acabem também 

impactando os fornecedores estabelecidos fora do território estadual, atingindo, em 

vários casos, uma abrangência nacional, mobilizando fornecedores de localidades 

mais distantes, que se mobilizam para atuar neste mercado e responder às 

demandas (CORÁ; BELIK, 2012). 
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3.2. Desafios e oportunidades do PNAE nos grandes e pequenos 
municípios paulistas 

 

 

Com a entrada em vigor da Lei 11.947/2009, as compras públicas ganham 

um novo enfoque, que é a possibilidade de interação entre a produção local dos 

agricultores familiares e os consumidores institucionais.  

A regulamentação anterior, em especial a Lei nº 8666/1993, que continua 

ainda em vigor, define condições que tornam difícil a participação dos agricultores 

familiares, principalmente em função das exigências burocráticas para participar em 

licitações. 

Com as novas normativas, o processo de aquisição da agricultura familiar 

dispensando das licitações, utilizando-se das chamadas públicas, que visam garantir 

os princípios de publicidade, equidade, qualidade de produtos e competitividade de 

preços de forma a não ferir a legislação pré-existente, trouxe mudanças na forma de 

operacionalizar dos órgãos de compra dos executores para se ajustarem a nova 

legislação. 

A análise da inclusão da agricultura familiar na alimentação escolar no 

Estado de São Paulo, realizado pela Secretaria da Agricultura Familiar do MDA 

através do departamento de geração de renda e agregação de valor, definiu a 

estratégia Nutre Brasil, com a finalidade de prestar apoio e promover a articulação 

entre os gestores públicos responsáveis pelas compras do PNAE nos maiores 

municípios do país e as organizações da agricultura familiar com maior capacidade 

de abastecimento (CORÁ; BELIK, 2012). 

O estudo aponta que apesar do objetivo da nova lei de injetar mais recursos 

na região por intermédio dos produtores rurais, promovendo um círculo virtuoso de 

aquecimento da economia local, gerando mais ocupações e oportunidades, 

apoiando os agricultores a ingressarem em outros mercados além do institucional, 

os bons propósitos na pratica são de difícil realização quando se trata de grandes 

municípios, com dificuldades logísticas importantes para abastecer as escolas, dado 

ao grande número de pontos de entrega, as dificuldades de armazenamento dos 

produtos, condições de manipulação e transporte. 
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Se o propósito é de promover o desenvolvimento local, este fato acaba 

sendo relativo, visto que boa parte dos produtos consumidos no programa terá que 

vir necessariamente de outras regiões produtoras, dada a magnitude da demanda. 

Entretanto, o programa pode ajudar no desenvolvimento de regiões próximas aos 

grandes centros, sem que tenha que ser necessariamente a área rural do próprio 

município (CORÁ; BELIK, 2012). 

O potencial de mercado que a agricultura familiar tem no estado de São 

Paulo, se estiver adequadamente preparada, é bastante significativo. Na Figura 3,  o 

mapa apresentado e desenvolvido pelo Projeto Nutre São Paulo, mostra que os 

municípios mais populosos do Estado de São Paulo estão localizados no entorno da 

capital em áreas altamente industrializadas com pequena participação da agricultura 

e que dentre os municípios selecionados, R$3,00 de cada R$4,00 destinados à 

agricultura familiar serão consumidos em um raio de 150Km em torno da Praça da 

Sé, ou seja, essa relação desfavorável do ponto de vista espacial entre a oferta e a 

demanda poderia se transformar em uma grande vantagem caso a agricultura 

familiar estivesse organizada em termos logísticos para a cobertura desta área de 

grande densidade consumo. 

Figura 3: Mapa do repasse do FNDE para municípios com mais de 300 mil habitantes – São Paulo - 
2011 

 

Fonte: Projeto Nutre SP (2012, p. 71). 
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O Estudo mostra que entre 2010 e 2011, doze desses municípios tinham 

realizado chamadas públicas e que entre os maiores municípios destacavam-se 

negativamente a capital São Paulo e Campinas por não terem realizado as compras 

tal como definidas pela nova lei até 2011. Entre os municípios de grande porte que 

se destacaram positivamente estão Guarulhos e São Bernardo do Campo, que já 

haviam realizado várias compras da agricultura familiar nos últimos dois anos. 

No levantamento realizado pelo MDA em 2010 com 21 municípios do Estado 

de São Paulo com população acima de 300 mil habitantes, demonstrou-se que para 

se cumprir o mínimo de 30% dos repasses no ano de 2011, a maioria desses 

municípios precisaria recorrer a agricultores de outros municípios (MDA, 2015a). 

Eram em 2010, poucas as entidades portadoras de DAP jurídica com sede 

nos municípios pesquisados, que, por receberem repasses acima de R$100.000,00 

por ano estavam obrigados a comprar de grupos formalizados. O número total de 

DAP Jurídica válidas para o ano de 2011 no estado era de 156, já em função do 

estímulo promovido pela Lei (CHAIM; BELIK, 2012). 

Quando avaliados as limitações e desafios da compra direta de alimentos 

nas grandes cidades, o estudo realizado por Baccarin et al. (2011) e pelo projeto 

Nutre São Paulo apresentados no artigo “Chamada Pública: instrumento legal de 

compras da agricultura familiar para a alimentação escolar” demonstram as 

dificuldades e as soluções encaminhadas pelos municípios para as compras da 

agricultura familiar. 

O que se percebe nesse estudo é que as áreas mais sensíveis nessa 

relação entre poder público e os fornecedores da agricultura familiar têm sido - em 

primeiro lugar - a definição dos locais de entrega, seguido da periodicidade exigida, 

os preços utilizados como referência, os prazos de pagamentos, a existência ou não 

de mecanismos de substituição de produtos, entre outras questões. 

O estudo do caso de sucesso relatado pelo Projeto Nutre São Paulo, analisa 

da inclusão da agricultura familiar na alimentação escolar no Estado de São Paulo, 

sobre as estratégias adotadas pelo Município de São Bernardo do Campo, que 

atende a 85 mil alunos de 220 unidades escolares da rede municipal, onde são 

servidas 110 mil refeições diariamente nas escolas do município (CORÁ; BELIK, 

2012). 
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A maior parte dos alimentos utilizados nas escolas municipais é obtida da 

compra direta por meio de licitações. Outra parte, incluindo o repasse do FNDE, vem 

de chamadas públicas realizadas ao longo de 2010 e 2011. 

O processo de compras por chamada pública teve início logo após a 

promulgação da Lei 11.947/2009 e o processo de aproximação com as organizações 

de produtores rurais e cooperativas de assentamentos tiveram início e muitas 

dificuldades foram encontradas como: apenas 10 produtores com DAP’s; produtores 

sem interesse em participar do programa, outros não tinham qualidade ou volume 

suficiente para fornecer à Prefeitura, além do risco de contaminação em produtos 

como pescados, por exemplo. 

Outra dificuldade encontrada era o fornecimento dos produtores para o PAA, 

considerado pelos produtores como menos exigente e mais prático, pois os produtos 

são retirados da propriedade rural, eliminando o problema de logística e não 

precisam atender as especificações quanto a quantidade e qualidade e outras 

exigências do PNAE. 

E uma das estratégias definidas pela divisão de alimentação escolar foi de 

desenvolver uma região produtora que pudesse fornecer a alimentação escolar e 

para tanto, firmou contratos de três anos (12 meses renováveis ano a ano) com 

organizações formadas por agricultores familiares. Foram estabelecidos contratos 

com 18 organizações para a compra de hortifrutícolas, mel, doces, feijão, suco, 

bebida láctea, macarrão, arroz e leite em pó (CHAIM; BELIK, 2012). 

Esta forma de atuação além de promover uma distribuição de recursos em 

várias cadeias produtivas em que se insere a agricultura familiar, permite também a 

realização do planejamento da produção por períodos mais longos, devido a 

contratos renováveis e de maior durabilidade, além de promover as organizações da 

agricultura familiar do estado São Paulo. 

Já o estudo de Villar et al. ( 2013), avaliou a situação dos município paulistas 

em relação a compra de produtos diretamente da agricultura familiar, de junho de 

2009 a agosto de 2011, por meio de entrevista junto aos responsáveis pela 

alimentação escolar das Prefeituras ou gestor responsável. 

Observou-se neste estudo a situação dos municípios do estado de São 

Paulo com relação à compra direta de produtos da agricultura familiar para o PNAE, 

onde o total de 613 municípios avaliados, 47% (288) realizaram a implementação 

das compras locais em todas as suas etapas, pelo menos uma vez, desde 2009, isto 



72 

é, publicaram pelo menos uma chamada pública, receberam os produtos e 

realizaram o pagamento aos produtores. 

Dos 325 municípios que não efetivaram o processo em todas suas fases, 

57% (185) não haviam publicado a chamada pública, 37% (120) publicaram a 

chamada, mas não haviam assinado o contrato de aquisição, 2% (7) publicaram a 

chamada pública, assinaram o contrato, mas ainda não haviam recebido os produtos 

e 4% (14) publicaram pelo menos uma chamada, receberam os produtos, mas ainda 

não haviam realizado o pagamento aos produtores. 

Com relação ao percentual dos recursos utilizados para a compra em 2010, 

dentre os 288 municípios que realizaram as compras em todas as suas etapas, 

apenas 65% (186) souberam fornecer esta informação. Os percentuais variaram de 

1% a 70%, segundo relato das informantes. 

Eles concluem que dado que a publicação da Lei 11.947/2009 é 

relativamente recente, considera-se positivo o fato de 47% dos municípios já terem 

realizado as compras locais para o PNAE, pelo menos uma vez, desde 2009. Por 

outro lado, o número de municípios que ainda não publicou a chamada pública, ou 

que já publicou, mas não assinou o contrato, é um número considerável. 

Já Abreu (2014), faz uma abordagem em seu artigo sobre os desafios na 

implementação do PNAE em municípios de pequeno porte no estado de Minas 

Gerais e os achados da pesquisa apontam que a imposição da compra de produtos 

da agricultura familiar tem apresentado um caráter maior de incentivo aos municípios 

que não a realizavam, do que punitivo. E aponta ainda que atores estatais e públicos 

têm sido fundamentais na tradução das normas e na negociação dos diferentes 

interesses, muitas vezes conflitantes, para que essa aquisição seja de fato posta em 

prática. Ele também ilustra que o desafio encontrado nesse processo é diferente em 

cada município, devido à heterogeneidade dos municípios e que do ponto de vista 

de inclusão comercial dos agricultores, o PNAE possui sérios limites e parece estar 

contribuindo mais para o fortalecimento de pequenos produtores desenvolvidos do 

que para a inclusão daqueles mais frágeis produtivamente. 
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3.3. O potencial do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para 
alavancar o desenvolvimento rural do Sudoeste Metropolitano 

 

 
O estudo realizado sobre a inclusão da agricultura familiar no PNAE, leva a 

reflexão sobre o potencial deste mercado reservado e bilionário, considerando o fato 

de que se o PNAE for implementado na sua plenitude pelos municípios, poderão 

promover o empreendedorismo rural, gerando não apenas o aumento de renda, 

redução da miséria no campo, ou fixação do homem no campo e a preservação 

ambiental, mas realizar uma transformação na realidade de muitos agricultores que 

começam a sair da porteira para fora, motivados a comercializar diretamente seus 

produtos, promovendo uma mudança comportamental e socioeconômica importante 

(CHAIM; BELIK, 2012). 

Avaliando o potencial do PNAE nos municípios da Região Sudoeste 

Metropolitana de São Paulo (RSMSP), constituída pelos municípios de Taboão da 

Serra, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia, Vargem Grande Paulista, 

São Lourenço da Serra e Juquitiba, alguns desses municípios têm boa parte de sua 

área sob o regime da legislação de proteção aos mananciais, o que influi de forma 

decisiva no processo de crescimento dessa região, visto que estão situados em 

áreas preservadas e com restrição para um crescimento industrial, cabendo então 

às atividades de comércio, serviços e agricultura como alternativas de receita para a 

população (IPEA, 2000). 

Além disso, o processo de ocupação urbana desse conjunto de municípios 

está também associado à presença da Rodovia Régis Bittencourt, que faz a ligação 

de São Paulo com o Estado do Paraná. Apesar de a ocupação acontecer ao longo 

desse eixo viário, as áreas mais densamente ocupadas estão nos municípios de 

Taboão da Serra e na porção leste de Embu, em áreas limítrofes ao Município de 

São Paulo, caracterizando-se como expansão deste. 

Dos 8 municípios integrantes da sub-região sudoeste, 6 apresentaram taxas 

anuais de crescimento populacional acima da média metropolitana (0,98%) entre 

2000 e 2010, destacando-se Cotia (3,05%), Vargem Grande Paulista (2,78%), 

Taboão da Serra (2,15%), Itapecerica da Serra (1,75%), Embu (1,47%) e São 

Lourenço da Serra (1,35%). Juquitiba cresceu abaixo da média regional (0,83%) e 

Embu-Guaçu ficou igual à média da Região Metropolitana: 0,98%, observa-se um 

aumento no número de consumidores na região (IPEA, 2000). 
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A proximidade geográfica dos municípios da Região Sudoeste Metropolitana 

RSM) com os municípios da região oeste metropolitana, constituída por sete 

municípios: Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba e 

Pirapora do Bom Jesus, onde há nos municípios maiores, a exemplo de Osasco e 

Barueri e Santana do Parnaíba, onde há uma expressiva concentração de alunos e 

de escolas da rede pública, e não há praticamente uma agricultura familiar local com 

capacidade para abastecer a merenda escolar, o PNAE surge como uma 

oportunidade de novos mercados que se abre para os municípios da RSM de se 

transformar e fortalecer a sua agricultura familiar na região e no estado de São 

Paulo. 

Figura 4: Mapa da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Fonte: Governo (2015). 

A aplicação da Lei no. 11.947/2009 e o direcionamento dos recursos 

repassados pelo FNDE para a agricultura familiar dos municípios que se encontram 

situados geograficamente no sudoeste metropolitano paulista, fornecendo para as 

Prefeituras locais, como para as Prefeituras próximas, tende a permitir a expansão 
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da sua produção e a diversificação de produtos para atender municípios que não 

possuem localmente agricultura familiar, a exemplo de Taboão da Serra, Barueri, 

Osasco, entre outros, cuja proximidade geográfica pode ser percebido como uma 

oportunidade de fornecimento e de florescer a agricultura familiar local, apesar das 

restrições imposta para áreas de mananciais. 

Durante o ano de 2014, o FNDE disponibilizou recursos na ordem de R$ 

33.941.953,22 milhões para o PNAE destes municípios, sendo que 30% destes 

valores, ou seja, R$ 10.182,585,96 milhões, conforme a determinação da Lei 

11.947/09, espera-se estar circulando na região fomentando a agricultura familiar 

regional. Mas se observada a quantidade de agricultores familiares aptos a fornecer 

para a merenda escolar, com DAP, estamos diante de uma realidade de pouca 

estruturação das organizações da agricultura familiar, quanto a sua capacidade de 

atender a demanda destes municípios.  

Para ilustrar essa reflexão e baseada em dados disponibilizados no site do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA,2015), na Tabela 1, é possível avaliar o 

potencial destes municípios quanto aos recursos repassados pelo FNDE no ano de 

2014 e das possibilidades que a agricultura familiar regional tem de abocanhar esse 

mercado. 

A implementação da legislação pode promover um aumento na base de 

fornecedores, ampliando as oportunidades para o desenvolvimento da agricultura 

familiar, auxiliando na solidificação de alguns princípios importantes da Lei nº 

11.947/2009, como o combate à pobreza rural, a geração de renda no campo, o 

desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar, além de ser uma alternativa 

sustentável para a agricultura local devido as restrições impostas por serem regiões 

de áreas 100% mananciais. 
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3.4. Possibilidades de fomentar a agricultura da região sudoeste 

metropolitana por meio dos recursos do PNAE. 

Tabela 1: Municípios do Estado de São Paulo, da região sudoeste e oeste metropolitana: valor 
previsto de repasse do PNAE e valor ser gasto com as compras da agricultura familiar – ano 2014. 

Município 
Valor (em R$) do 
repasse do FNDE 

em 2014 (1) 

30% do repasse 
do FNDE (R$) 

Nº de 
agricultores 
familiares/ 

município com 
DAPs (2) 

Nº de 
DAPs 

Jurídicas 

Barueri R$ 7.055.200,00 R$ 2.116.560,00 2 0 

Carapicuíba R$ 1.846.394,00 R$ 553.918,20 0 0 

Cotia R$ 1.920.064,00 R$ 576.019,20 28 0 

Embu R$ 5.167.728,00 R$ 1.550.318,40 6 0 

Embu Guaçu R$ 1.266.896,00 R$ 380.068,80 74 0 

Itapecerica R$ 1.656.180,00 R$ 496.854,00 11 0 

Itapevi R$ 2.051.360,00 R$ 615.408,00 0 0 

Jandira R$ 850.400,00 R$ 255.120,00 0 0 

Juquitiba R$ 242.360,00 R$ 72.708,00 52 0 

Osasco R$ 10.817.684,00 R$ 3.245.305,20 0 0 

Pirapora do Bom 
Jesus 

R$ 522.160,00 R$ 156.648,00 2 
0 

São Lourenço da 
Serra 

R$ 146.532,00 R$ 43.959,60 31 
0 

Taboão serra R$ 2.293,22 R$ 687,96 0 0 

Vargem Grande 
Paulista 

R$ 396.702,00 R$ 119.010,60 9 
0 

Total   R$ 33.941.953,22 R$ 10.182,585,96 215 0 

Fonte: FNDE e SAF/MDA. Organização das informações: SAF/MDA 2015. 

(1) FNDE, 2015 – com base no censo escolar de 2014.  
(2) SAF/MDA – Declaração de Aptidão ao Pronaf de 12/05/2015 

 

No intuito de ilustrar esta reflexão, buscou-se pesquisar com maior 

profundidade um município de pequeno porte, situado na região sudoeste 

metropolitana, o município de Itapecerica da Serra - São Paulo, que desenvolveu um 

projeto piloto buscando promover o desenvolvimento local pela via do apoio à 

comercialização direta dos produtos da agricultura familiar local e da região, 

utilizando o PNAE como estratégia para este objetivo e conhecer os seus entraves 

para fazer cumprir a legislação e fomentar a agricultura na região. 
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4. CAPITULO IV 
 

4.1. Metodologia e análise dos resultados. 
 

Foi realizado um levantamento de dados sobre os recursos financeiros 

disponibilizados pelo FNDE no ano de 2014 ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) para os municípios da região sudoeste e oeste metropolitana, para 

conhecer o potencial econômico do PNAE na região e a partir deste levantamento, 

destacou-se o município de Itapecerica da Serra-SP para averiguar os principais 

entraves para inclusão dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar do 

município. 

A presente investigação consistiu-se em uma pesquisa qualitativa 

exploratória, junto aos gestores do programa no município de Itapecerica da Serra –

SP, com a finalidade de conhecer e avaliar conceitos e ideias sobre o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e as relações sociopolíticas que se estabeleceram 

entre os diferentes atores em distintos setores do governo e da sociedade, e de 

como eles se organizam para a gestão local do programa e entrevistas com 

agricultores familiares e seus representantes na região. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa qualitativa exploratória visa proporcionar um 

maior conhecimento sobre um tema ainda desconhecido para, a partir do 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) 

experiências práticas com o problema pesquisado e a análise de exemplos, 

estimular a compreensão e contribuir para o objeto de pesquisa. 

A construção dos dados envolveu inicialmente uma pesquisa bibliográfica, a 

partir da análise documental de portarias, da legislação existente sobre o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e sobre o contexto local para identificação 

da teoria do programa, possibilitando a identificação dos espaços institucionais 

previstos para articulação entre os setores.  

 A análise da literatura indica a importância de se observar as entidades que 

formularam o programa, os atores mais diretamente relacionados à implementação 

do programa no nível local e os usuários do programa (MAZMANIAN; SABATIER, 

1989). Para este estudo exploratório não foram entrevistados os usuários do 

programa no que tange à comunidade escolar, buscando, sim, compreender mais 
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diretamente os processos que afetam os agricultores e gestores locais do programa 

com relação à compra de produtos para a merenda escolar do município. 

 

4.1.2.Público alvo entrevistado: 
 

Foram  entrevistados 6 gestores municipais responsáveis pelo PNAE no 

município de Itapecerica da Serra, para conhecer os principais entraves para 

aquisição dos produtos da agricultura familiar da região: o Secretário da Educação 

de Itapecerica da Serra, a Diretora do Departamento de Merenda Escolar de 

Itapecerica da Serra, o responsável pelo setor de compras para o Departamento de 

Merenda Escolar, o responsável pela elaboração dos itens para a chamada pública, 

o engenheiro agrônomo da Secretaria do Meio Ambiente do Município e o 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar ( CAE). 

E foram entrevistados 54 agricultores familiares da região: 08 agricultores 

familiares de São Lourenço da Serra que participaram da chamada pública de 

Itapecerica da Serra, realizada em março de 2014; 11 agricultores familiares 

residentes em Itapecerica da Serra que não participou da chamada pública do 

município e 35 agricultores familiares de Embu Guaçu, município vizinho, que não 

participou da chamada pública realizada pelo município de Itapecerica da serra em 

março de 2014. Foram também entrevistados 3 representantes institucionais dos 

agricultores como: o Presidente da Associação dos Produtores Rurais da Região 

Sudoeste- APRIS; a Diretora Técnica da Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral – CATI; a Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Juquitiba; 

Para um maior entendimento sobre a participação da agricultura familiar no 

processo de compra do PNAE no contexto do município, foram levantados dados 

referentes ao número de agricultores familiares residentes no município de 

Itapecerica da Serra – SP e região.  

 Estes dados foram obtidos por meio de consulta às bases de dados do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e junto a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e da Coordenadora de Assistência Técnica Integral (CATI) por meio do 

Levantamento de Unidades Produtivas Agrícolas (LUPA) de 2006. 

A partir do mapeamento dos agricultores familiares, foram realizadas 

entrevistas pessoais com o objetivo de conhecer a compreensão dos mesmos sobre 

o PNAE, e os principais desafios para participar do programa.  
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O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada, fundamental 

quando se pretende mapear práticas, crenças, valores em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados, na qual, de acordo com Minayo 

(2002), com a combinação de perguntas abertas e fechadas, o entrevistado pode 

discorrer sobre o tema sem se perder com relação à indagação formulada.  

  

As entrevistas foram realizadas de janeiro a junho de 2015, anotadas em um 

diário de campo registrando a coleta das informações de cunho qualitativo, 

derivadas das observações e impressões da pesquisadora sobre o contexto, 

linguagens não verbais, gestos e informações relevantes para a compreensão deste 

estudo. 
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4.3. Análise dos resultados e considerações finais 

 
Muitos municípios brasileiros consideram as compras direta de gêneros da 

agricultura familiar para a alimentação escolar um grande desafio, a exemplo do 

município de Itapecerica da Serra – SP, que tem um número reduzido de 

agricultores familiares para abastecer a grande demanda de produtos para a sua 

merenda escolar. 

Este levantamento de informações mostra os desafios enfrentados pela 

Prefeitura do município para realizar a aquisição de produtos da agricultura familiar 

local e de municípios vizinhos para a merenda escolar das suas 64 escolas 

municipais e 14 creches conveniadas. 

As informações aqui relatadas são resultado de um extenso trabalho de 

campo e de análise dos processos que envolveram o processo de compra de 

produtos da agricultura familiar, permeado com entrevistas junto aos principais 

gestores municipais, agricultores e demais atores envolvidos nesse processo com o 

intuito de conhecer os entraves que tornam a compra institucional tão desafiadora. 

 

 

4.4. Caracterização do município 
 

 

A Prefeitura de Itapecerica da Serra – São Paulo conta com 16 secretarias a 

saber: Administração, Assuntos jurídicos, Autarquia Municipal de Saúde, Cultura, 

Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Governo, Ciência e Tecnologia, Habitação e 

Desenvolvimento Humano, Inclusão e Desenvolvimento Social, Itaprev, Obras e 

Serviços, Planejamento e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transporte, 

Turismo.  

O município localiza-se no sudoeste do Estado de São Paulo, ficando 

distante apenas de 33 km da capital de São Paulo. Ele faz parte da zona fisiográfica 

da serra de Paranapiacaba. Faz limites com o município de Embu das Artes ao 

norte, a capital de São Paulo, a leste, e com os municípios de Embu-Guaçu e São 

Lourenço da Serra ao sul e Cotia a oeste. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embu-Gua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_da_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_da_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotia
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A área do município é de 151,458 Km² e sua população total é de 165.327 

mil habitantes, sendo que a população urbana é igual a 151.349 e a população rural 

de 1.265 habitantes, com uma densidade demográfica de (hab./km²): 1.015,41 

(IBGE, 2010). 

Historicamente, o povoamento iniciou-se com um aldeamento indígena, 

fundado pelos Jesuítas, em 1562, com o objetivo de defender o Colégio de São 

Paulo de Piratininga e para facilitar a catequese. Essa aldeia teve sua população 

aumentada com a vinda dos indígenas de Carapicuíba, trazido por Afonso Sardinha 

e doutrinado pelo Padre Belchior de Pontes. A capela de Itapecerica, cujo nome de 

origem indígena significa “pedra lisa e escorregadia”, assim denominada por estar 

construída sobre pedras, contava em 1689, com 900 pessoas dirigidas pelo Padre 

Diogo Machado (PREFEITURA, 2014). 

Por longo tempo, a colonização ficou reduzida ao aldeamento. Somente em 

1827, suas atividades agrícolas foram incentivadas com a criação pelo Governo 

Imperial de uma colônia, onde radicaram-se imigrantes Alemães. 

Nessa época foi Implantado pela Estrada de Ferro Sorocabana o ramal 

Mairinque - Santos, atravessando a região e possibilitando o escoamento da 

produção local. O sucesso da colônia Alemã, das lavouras e a facilidade de acesso 

atraíram outros povoados, assim, foi criado em 1841, a freguesia do Imbu, em 1877, 

elevada a Município com o nome Itapecerica. 

Em 1944 foi acrescentado em seu topônimo, a partícula “da Serra”, em 

alusão à sua topografia e também para distinguir-se do município mineiro de igual 

nome (PREFEITURA, 2014). 

 

 

4.5. A estrutura institucional e o potencial do programa no município.  
 

 

Conforme informações do departamento de merenda escolar, o PNAE 

encontra-se vinculado à Secretaria Municipal de Educação e conta com 18 

funcionários na administração, sendo 1 Diretora do departamento, 5 nutricionistas, 1 

agente administrativo/financeiro, 11 agentes administrativos, responsáveis pelo 

recebimento e distribuição dos alimentos para 14 creches conveniadas e distribuição 

de produtos da agricultura familiar (estocáveis) para as 64 escolas da rede 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
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municipal, totalizando 17.829 alunos, fornecendo em torno de 4.340 milhões de 

refeições anualmente, atendendo as escolas municipais da educação infantil, 

educação fundamental, EJA, AEE e as creches conveniadas somente no ano de 

2014 (PREFEITURA, 2015). 

O cardápio é elaborado pelas nutricionistas e o pedido de compras e suas 

especificações são feitas pelas nutricionistas e agente administrativo/financeiro, 

juntamente com a diretora do departamento. As chamadas públicas e as compras 

são efetuadas pelo setor de compras geral da Prefeitura que está localizado na 

secretaria de administração, a partir dos estudos das quantidades e testes de 

qualidade realizados pelo departamento de merenda escolar. 

O serviço da merenda escolar é realizado de duas formas, a rede municipal 

é atendida por duas empresas terceirizadas licitadas, sendo que uma delas fornece 

produtos da agricultura familiar (estocáveis), já as creches conveniadas recebem 

atendimento direto e todos os gêneros alimentícios são entregues no almoxarifado 

do departamento de merenda escolar, inclusive com os produtos da agricultura 

familiar (estocáveis e hortaliças). 

A distribuição é feita semanalmente para as escolas e a entrega das 

verduras e legumes da agricultura familiar é realizada toda segunda-feira no período 

da manhã e distribuído para as creches, segundo informações do (PREFEITURA, 

2015).   

 

4.6. A  Iniciativa da Prefeitura Municipal e a elaboração do projeto piloto. 
 
 

A Prefeitura do município relatava ter dificuldades para executar a Lei nº 

11.947/09 com a participação da agricultura familiar local e da região. Desde 2011 

são feitas as chamadas públicas, e não há comparecimento de agricultores locais e 

da circunvizinhança da região sudoeste metropolitana, levando-os a compra de 

produtos para atender a merenda escolar com os recursos do FNDE de cooperativas 

da agricultura familiar de outros estados (PREFEITURA, 2015). 

Numa iniciativa da Prefeitura municipal e por meio da secretaria de 

educação e do departamento de merenda escolar de promover a agricultura local e 

regional, adquirindo seus produtos, mas, dada a dificuldade de implementação 

desse processo, conforme observado em anos anteriores, optou-se por realizar um 
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projeto piloto, mobilizando parceiros institucionais para ajudar na articulação para a 

execução da compra orientada para o PNAE. 

Segundo o Secretário da Educação do município “considerando a existência 

de uma agricultura familiar que precisa ser fortalecida e incentivada na região, era 

oportuno promover uma ação dirigida que permitisse criar uma maior aproximação 

com os agricultores locais e regionais promovendo o desenvolvimento rural na 

região e abrindo as portas para a entrada de produtos in natura, frescos e de boa 

qualidade para os alunos na merenda escolar”. 

Desta forma, a estratégia adotada pela Prefeitura para realizar o projeto 

piloto de compra do PNAE para fortalecer a agricultura familiar da região sudoeste 

metropolitana, foi por meio do envolvimento de entidades e lideranças locais, que 

trabalham em prol do fortalecimento da agricultura na região, realizar um trabalho 

conjugado e uma ampla articulação entre as diferentes secretarias da Prefeitura e o 

envolvimento de entidades como: Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) de São Paulo, a Coordenadoria de Assistência Técnica de 

Integral (CATI), a APRIS, além da articulação com outras instituições de municípios 

vizinhos com vocação agrícola como a secretaria de agricultura de Embu-Guaçu, 

secretaria de meio ambiente e agropecuária de Cotia, casa da agricultura de São 

Lourenço da Serra, cooperativa agropecuária de Juquitiba, casa da agricultura de 

Itapecerica da Serra, CAE de Itapecerica da Serra, Consórcio Intermunicipal do 

Sudoeste Paulista (CONISUD) e lideranças dos agricultores destes municípios. 

A expectativa da equipe envolvida no projeto piloto era identificar os 

agricultores familiares do município e da região, aptos a prestar, com regularidade e 

suficiência, o fornecimento de gêneros alimentícios e mapear os produtos da região, 

em conjunto com parceiros institucionais para fortalecer a agricultura familiar na 

região, utilizando o PNAE. E também de criar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento rural da região, tendo em vista o grande potencial do mercado 

institucional da região oeste e sudoeste metropolitana. 
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Figura 5: Esquema do projeto piloto da merenda escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 6: Esquema de interação entre os atores no projeto piloto de Itapecerica da Serra-SP. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.7. As ações definidas e avanços do projeto piloto 
 

 

Dentre algumas definições feitas em reuniões com os representantes dos 

agricultores da região, estava o objetivo maior de realizar um levantamento dos 

produtos que poderiam ser fornecidos para a merenda escolar do município e o 

apoio na capacitação dos agricultores e orientações para sua legalização para 

participar do programa, principalmente para os agricultores que não tinham a DAP, 
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uma das dificuldades observadas durante o levantamento das necessidades do 

programa. 

As lideranças locais e dos municípios vizinhos em contato com seus 

agricultores, verificaram quais os produtos existentes e qual as condições dos 

mesmos em fornecer para a merenda escolar de Itapecerica da Serra – São Paulo. 

No levantamento realizado, observou-se que havia uma grande oferta de 

produtos como hortaliças folhosas e legumes, e a inexistência de produtos 

estocáveis como arroz, feijão, além de pouquíssimas opções de frutas. A gestora da 

merenda escolar e sua equipe de nutricionistas buscaram então, adequar o cardápio 

aos produtos da região, no intuito de flexibilizar o processo e atender a contento 

algumas escolas e definiu-se que seria realizada a chamada pública com foco no 

fornecimento de hortaliças e legumes que predominam na região para atender 

inicialmente a 14 creches do município e não toda a rede municipal de escolas. 

Todos os processos que envolveram o projeto piloto foram amplamente 

discutidos e o trabalho iniciado em janeiro de 2014, sendo que em março do mesmo 

ano, ocorreu o lançamento da chamada pública pela Prefeitura municipal. Devido a 

questões de mudanças inesperadas no ambiente político do município nesta 

ocasião, houve uma demora na efetivação da compra dos agricultores e somente 

em outubro de 2014 é que se consagrou efetivamente a contratação dos produtos 

pelo departamento de merenda escolar da agricultura familiar da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Segue a Figura 7, com o fluxograma das ações que envolveram o processo 

de compra orientada para o PNAE. 

Figura 7: Fluxograma do processo de compra orientada para o PNAE em Itapecerica da Serra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar no esquema apresentado acima, as várias interações que 

envolveram o processo de implementação da compra dos produtos da agricultura 

familiar, processos esses que muitas vezes esbarram em uma série de limitações, 

seja do ponto de vista dos gestores municipais, seja da agricultura familiar. 
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4.8. Pontos fracos levantados no  início do projeto 
 

 

Durante as reuniões realizadas, foram levantados pontos fracos que 

poderiam impactar no sucesso do projeto como: 

 O número restrito de agricultores familiares locais, sendo necessário 

incentivar a participação de agricultores de municípios vizinhos; 

 Muitos agricultores familiares ainda não tinham DAP e seria necessário 

providenciar para participar do processo; 

 A produção local está ainda bastante restrita a alguns produtos como 

hortaliças folhosas e com pouca diversidade; 

 Dificuldades apontadas pelos agricultores quanto a entrega dos produtos 

de forma distribuída para as escolas; 

 Dificuldades em entender o processo de chamada pública; 

 Dificuldades de planejar a produção para atender a demanda da 

Prefeitura. 

 Dificuldades em fornecer produtos sazonais e diversificados; 

 Necessidade de assistência técnica para orientação aos agricultores nos 

processos produtivos para garantir o abastecimento. 

 Dificuldades na elaboração do projeto de vendas e emissão de notas 

fiscais; 

 Dificuldades nas definições/organização dos grupos informais; 

 E também a falta de interesse de alguns produtores em participar da 

chamada pública em função de atender o mercado de São Paulo. 

 

 

4.9. Ações realizadas para viabilizar o projeto piloto 
 

 

Além das reuniões de trabalho realizadas pelo grupo envolvido no projeto 

piloto, algumas ações foram decisivas para se viabilizar a chamada pública e 

agregar os agricultores da região: 

 Uma maior movimentação junto aos parceiros como Casa da Agricultura 

e CATI, para providenciar a regularização dos produtores rurais que 
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necessitavam de DAP e que tinham interesse em participar da chamada 

pública; 

 Capacitação e orientação dos agricultores por meio de reuniões e 

oficinas de gestão e custos de produção, realizadas pelo SEBRAE de 

São Paulo, para ajudar na organização e planejamento da produção 

para atender a merenda; 

 Orientações e esclarecimentos sobre os procedimentos da lei nº 

11.974/09 da PNAE e a resolução de nº 30 do FNDE, para todos os 

envolvidos no projeto, desde a definição dos produtos, chamada pública 

e elaboração do projeto de vendas; e 

 O posicionamento da Prefeitura de receber os produtos, de forma 

centralizada, no departamento de merenda escolar e realizar a sua 

distribuição para facilitar a logística, tendo em vista a dificuldade de 

transporte e entrega dos produtos por parte dos agricultores, segundo 

apontado por suas lideranças. 

 

 

4.10. Finalização do processo de compra e contratação dos produtos 
 

 

A chamada pública foi realizada e teve o comparecimento de dois grupos de 

agricultores locais: um grupo informal de agricultores do município vizinho, apoiado 

por seu representante local, a casa da agricultura do município de São Lourenço da 

Serra; e a cooperativa agropecuária do município de Juquitiba a 50 Km de 

Itapecerica da Serra. 

Apenas o grupo de 8 agricultores familiares informais de São Lourenço da 

Serra conseguiram atender todos os requisitos apresentados na chamada pública, 

realizando a venda para a merenda escolar. A cooperativa concorrente alegou em 

entrevista que teve pouco tempo para se preparar e também não apresentou as 

amostras de produtos exigidas na chamada pública. 

Apesar dos processos da chamada pública ser realizados em março, 

somente em outubro de 2014 é que se efetivou a compra e assinatura dos contratos 

com os agricultores familiares. O município passou por mudanças na sua gestão 

pública, havendo inclusive mudanças na direção da divisão da merenda escolar que 
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manteve integralmente todas as ações traçadas no projeto piloto e os processos 

conquistados no projeto piloto inicial e fez a compra dos agricultores. 

A iniciativa do município de Itapecerica da Serra, pode ser visto como um 

exemplo de um município engajado em promover a agricultura familiar regional, 

tendo como estratégia a implementação da Lei nº 11.947/2009. 

Itapecerica da Serra mostra que os municípios são capazes de promover e 

incentivar os gestores municipais, parceiros institucionais e agricultores da região a 

conhecer mais sobre o programa, a acreditar no seu potencial de transformar a 

realidade local e estimular a participação de todos neste mercado reservado. 

Os reflexos dessa iniciativa vão além da compra institucional, que ainda 

mostra números tímidos e que segundo a Prefeitura estarão lançando ainda no ano 

de 2015 uma nova chamada pública e ações no sentido de mobilizar atores 

interessados em promover a agricultura regional. 

No levantamento realizado, observa-se que o número de agricultores 

familiares com DAP ativas existentes no município de Itapecerica da Serra, estão 

cadastrados apenas 11 agricultores familiares, eles foram identificados, localizados 

e entrevistados por telefone para conhecer quais as razões da não participação na 

chamada pública do município (MDA, 2015a). 

Deste levantamento resultou que dos 11 agricultores familiares com a DAP 

Ativas, 7 deles são produtores de plantas ornamentais e flores, sendo que 1 produtor 

entrevistado é de idade avançada e comercializa os seus produtos, juntamente com 

o filho para o Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp) e não tem interesse em participar da merenda, 1 entrevistado produz 

somente alface no sistema de hidropônica e já tem um mercado definido para 

entregar, não se mostrando interessado em participar da merenda. 

E os 2 agricultores entrevistados que tem interesse no PNAE, não tinham 

informações de como participar. Quando perguntados sobre o uso efetivo da DAP, a 

alegação é de que eles têm a DAP com interesse em utilizar o crédito rural. 

O município de São Bernardo do Campo - São Paulo, também passou por 

um processo como esse, inicialmente foram encontrados apenas 10 produtores com 

DAP’s e alguns deles não tinham interesse pelo programa, outros não tinham 

qualidade ou volume suficiente para o fornecimento à Prefeitura (CHAIM;BELIK 

2012). Entretanto, os gestores do município buscaram alternativas para superar 

essas dificuldades, apostando no desenvolvimento da agricultura familiar na região. 
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4.11. Resultados alcançados no projeto piloto 
 

 

A chamada pública foi realizada no dia 19 de março de 2014 e apesar dos 

esforços, apenas 8 agricultores familiares informais, é que conseguiram efetivar a 

venda para o município e mais recentemente, renovaram o contrato até setembro de 

2015, para fornecer alimentos para as 14 creches do projeto piloto. 

Os resultados financeiros alcançados no projeto piloto desde o seu início até 

o primeiro semestre de 2015, são ainda pouco expressivos, girando em torno de 

R$120 mil, mas, caminha a passos mais largos para uma maior execução no ano de 

2015 (PREFEITURA, 2015) 

O demonstrativo anual de execução físico-financeira do FNDE, no ano de 

2014, a compra de alimentos da agricultura familiar atingiu a cota de 30% dos 

recursos repassados pela entidade, entretanto, prevalece a dificuldade de ampliar a 

compra da agricultura familiar regional que representou apenas 3,65% do valor de 

compra total do PNAE e 9,87% da compra de agricultura familiar (FNDE, 2012a). 

Os valores complementares destinados pelo FNDE para 2014 para a 

Prefeitura foram de R$1.656.180,00. Deste montante, 30% deste recurso, na ordem 

de R$ 655.965,38 foram destinadas a agricultura familiar, sendo que R$595.404,00 

foram gastos com produtos estocáveis e R$60.561,38 com hortaliças e legumes in 

natura da agricultura familiar local. 

 

 

4.12. Resultado das entrevistas realizadas com os gestores municipais do 
programa. 
 

O levantamento de informações foi realizado a partir de visitas e entrevistas 

com os gestores da merenda escolar do município, representantes das entidades as 

quais os agricultores familiares estão vinculados, entidades parceiras envolvidas no 

projeto piloto, representante do CAE e agricultores familiares que participaram da 

chamada pública e agricultores da região que não participaram da chamada pública 

de março de 2014. 

Foi utilizado um roteiro específico de entrevistas para avaliar as dificuldades 

e entraves encontrados no projeto piloto e foi possível identificar fatores que tem 
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dificultado as compras institucionais e o acesso à agricultura familiar ao mercado 

institucional ao PNAE, tais como: 

a) Ausência de um mapeamento detalhado da agricultura familiar no 

município e região; 

b) Número restrito de agricultores familiares com a DAP; 

c) Falta de empreendimentos da agricultura familiar local/regional para 

atender ao PNAE; 

d) Dificuldades na entrega dos produtos ponto a ponto pelos agricultores; 

e) Falta de diversidade de produtos in natura e estocáveis; 

f) Falta de conhecimento sobre aspectos da legislação do PNAE por parte 

dos agricultores como também dos gestores da merenda escolar. 

 

 

a) Ausência de um mapeamento detalhado da agricultura familiar 
no município e região 

 

 

A Prefeitura, bem como as entidades que representam os agricultores na 

região não possui um mapeamento detalhado dos agricultores familiares da região, 

com seus dados cadastrais, capacidade produtiva e tipo de produção realizada. 

Durante o projeto piloto, as lideranças locais dos agricultores se propuseram 

a ajudar e realizar um levantamento básico com essas informações para poder 

conhecer os produtos da região para realizar a chamada pública. 

De acordo com a Prefeitura (2015), eles têm buscado ajuda no município, 

municípios vizinhos e parceiros, sobre a existência de agricultores familiares 

interessados em participar das chamadas públicas e atender a demanda das 

escolas. Na entrevista com a gestora da merenda escolar, ela alega que: 

 

Com a divulgação do projeto piloto da merenda escolar na mídia local, 
começamos a ser procurados por novos fornecedores de produtos 
alimentícios da região, como cooperativas e associações de agricultores 
rurais que traziam amostras de seus produtos para serem avaliados, na 
expectativa de uma nova chamada pública. Existe uma grande dificuldade 
para acessar esses fornecedores e percebe-se, entretanto, que essas 
organizações são recentes, dispondo na sua maioria de produtos in natura 
(PREFEITURA, 2015). 
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b) Número restrito de agricultores familiares com a DAP 

 

 

Itapecerica da Serra possui apenas 11 agricultores familiares com a DAP 

ativa, sendo que 7 deles são produtores de plantas ornamentais e flores e 4 

produtores de hortaliças, sendo que 2 deles não tem interesse no PNAE e 2 que tem 

interesse em participar, mas não participaram pois não sabiam da chamada pública. 

Este é um aspecto importante, pois restringe a participação dos agricultores 

familiares e seus empreendimentos na chamada pública (MDA, 2015a). 

Quando questionado a esse respeito, junto aos representantes dos 

agricultores na CATI e secretaria de meio ambiente do município de Itapecerica da 

Serra, os mesmos alegam que os agricultores somente procuravam obter a DAP 

para atender as questões referentes ao crédito rural e que pelo fato de muitos 

produtores do município não se enquadrar como agricultores familiares. 

Muitos agricultores que participaram do projeto estavam tirando a sua DAP 

pela primeira vez e foram orientados e apoiados pelas instituições parceiras para 

isso. Essa foi a estratégia adotada para aumentar o número de DAP’s na região e 

possibilitando a participação na chamada pública. 

No levantamento realizado nos municípios vizinhos, com o maior número de 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) como em Embu-Guaçu, a motivação foi a 

participação no PAA. Em São Lourenço da Serra a participação na merenda escolar 

e em Juquitiba como um requisito para se associarem a cooperativa dos produtores 

rurais de Juquitiba para poder fornecer para a merenda escolar do município. 

 

 

 

 

c) Falta de empreendimentos da agricultura familiar local/regional para 

atender ao PNAE 

 

 

A inclusão dos agricultores ao PNAE, esbarra num sério entrave, que é o 

fato de que a maioria dos produtores da região não se encontram organizados em 

associações ou cooperativas. 
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Durante o projeto piloto, alguns produtores motivados para participar do 

processo de venda iniciou um movimento no sentido de criar uma cooperativa, mas 

o que não aconteceu. A desconfiança e a resistência de alguns produtores em 

relação a se organizarem em cooperativas para comercializar é muito grande e há 

resistência até mesmo de se vincularem a alguma cooperativa já existente que não 

seja do seu município. 

O número de cooperativas na região é restrito ainda. Na primeira chamada 

pública realizada, houve a participação apenas de uma cooperativa da região, a 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Juquitiba. Esta cooperativa dispõe de 

produtos como hortaliças e legumes in natura, mas, por não atender alguns 

requisitos na chamada pública realizada pela Prefeitura, durante o projeto piloto, não 

conseguiu comercializar para o município. O empreendimento conta com 90 

associados, mas ainda não tiraram a DAP jurídica. 

 

 

d) Desafios na entrega dos produtos ponto a ponto pelos agricultores 

 

 

As dificuldades operacionais relativas a logística, ou seja, entregar os 

produtos da horta até as escolas ainda são grandes e interferem diretamente nos 

custos do produto. Um dos fatores facilitadores para execução deste projeto, foi o 

fato da Prefeitura contribuir na distribuição dos alimentos ponta a ponta, 

aproveitando a logística já existente, acrescentando os produtos in natura entregues 

pelos agricultores locais. 

Houve um entendimento entre os gestores da Merenda Escolar com os 

produtores para que entregassem os produtos previamente separados por creche 

para facilitar o trabalho do departamento na distribuição dos alimentos.  

Desta forma, os agricultores se reúnem numa única propriedade e juntos 

organizam as caixas de produtos por destinatário. 

De acordo com a declaração de alguns agricultores, eles atualmente 

vendem seus produtos diretamente no Ceagesp, outros para os hortifrútis da capital, 

sacolões e alguns em feiras. A proximidade com a cidade de São Paulo é um grande 

apelo para que eles entreguem seus produtos para distribuidores, que passam e 

retiram os produtos na propriedade, os denominados de “atravessadores”; que 
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fazem a ponte entre o agricultor e o mercado e acabam tendo uma maior 

lucratividade no processo comercial. 

 

e) Falta de diversidade de produtos in natura e estocáveis 

 

 

O levantamento realizado durante o projeto piloto, mostrou que na região, há 

grande concentração no cultivo de produtos in natura, como hortaliças folhosas e 

também de legumes, e uma grande restrição no cultivo de frutas e de produtos 

estocáveis como leite, sucos naturais, arroz, feijão, óleo, entre outros, considerados 

a base da merenda escolar. 

A falta destes produtos na região abre oportunidade para que outras 

cooperativas mais estruturadas e organizadas de outras regiões, possa oferecer 

uma série de produtos como os sucos de frutas em caixinhas, café, arroz, feijão, 

farinhas, óleo, entre outros, com uma boa diversidade de produtos e facilidade de 

entrega (PREFEITURA, 2015). 

A dificuldade na diversificação da produção, está muito ligada a insegurança 

dos produtores quanto a garantia de comercialização de seus produtos e eles 

acabam optando por colheitas mais convencionais e de menor risco, dado a falta de 

capital de giro, assistência técnica rural e dificuldades de investimentos por parte 

dos municípios. 

 

 

f) Falta de informação sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 

 

A falta de orientação e conhecimentos sobre o PNAE, tanto por parte dos 

agricultores da região, como dos gestores municipais sobre aspectos da Lei nº 

11.947/09 e da Resolução nº 30 do FNDE ainda é um grave entrave. Na entrevista 

realizada com todos os agricultores ainda prevalecem muitas dúvidas, 

desconhecimento e indagação sobre o programa. O setor de compras também 

relatou dificuldades na execução da lei. Acostumados como os processos licitatórios, 

ainda existe a necessidade de maior interação e aprofundamento na elaboração das 

chamadas públicas. 
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Segundo um dos gestores administrativos do PNAE, que participou 

ativamente de todo o processo, faz o seguinte comentário:  

É preciso lembrar que além de todas as dificuldades apontadas na 
pesquisa, destaca-se que a maioria das Prefeituras e dos estados do país 
tem dificuldades de cumprir a Lei nº 11947/2009; porque os departamentos 
de compra (ou suprimentos) tem dificuldade na compreensão da Lei, na 
montagem das chamadas públicas e que exige um novo olhar em relação a 
esta modalidade de compra. E quanto aos administradores públicos é 
preciso, abraçar o projeto e acreditar na possibilidade de alavancar o 
desenvolvimento da região e da agricultura familiar regional (PREFEITURA, 
2015). 
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4.13. Resultado das entrevistas realizadas com os agricultores familiares da 
região. 
 

Com o objetivo de avaliar algumas das dificuldades dos agricultores 

familiares da região sudoeste metropolitana, para fazer frente a um mercado 

institucional que chegou em 2014 a ter recursos na ordem de 33 milhões destinados 

pelo FNDE, sendo que 30% destes números, ou seja, 10 milhões deveriam estar 

fomentando a agricultura familiar da região, foram realizadas entrevistas pessoais 

com agricultores da região, que participaram e que não participaram da chamada 

pública de Itapecerica da Serra, para conhecer um pouco mais sobre as suas 

percepções sobre o programa. 

Figura 8: Divisão dos grupos de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Grupo 1:  Agricultores familiares informais de São Lourenço da Serra que 
realizaram a venda para o PNAE de Itapecerica da Serra em 2014. 
 

 

Na entrevista pessoal realizada com os integrantes do grupo de agricultores 

familiares informal de São Lourenço da Serra, que estarão fornecendo até setembro 

de 2015 para a merenda escolar de Itapecerica da Serra, sobre os desafios e 

entraves enfrentados, eles relataram que a medida adotada pela Prefeitura de 

assumir a distribuição ponto a ponto dos produtos, centralizando a entrega no 

departamento de merenda escolar, foi crucial para garantir a realização deste 

contrato. É unanime as dificuldades quando a questão é a entrega dos produtos, 

alegando que tem dificuldades de transportes para uma distribuição ponto a ponto. 

Foi feito um entendimento entre as partes e feito a organização e separação 

prévia dos produtos pelos agricultores por escola, o que facilitou o trabalho de 

distribuição da Prefeitura. Todos os domingos, eles se organizam na propriedade de 

um deles ao final da tarde, para separar e organizar os produtos que serão 

entregues na segunda feira as 08h00 da manhã em Itapecerica da Serra. 

E também que se sentem inseguros quanto a investir mais e diversificar, 

pois temem que quando acabar o contrato, pode não ter onde comercializar os seus 

produtos. Estão satisfeitos com o contrato realizado com a Prefeitura e tinham 

grandes expectativas de renovar o contrato em 2015, o que aconteceu. Com relação 

a substituição dos produtos quando é necessário, eles alegam que aconteceu 

apenas uma vez e foi negociado com tranquilidade. 

Quanto as dificuldades e entraves, para poder participar e vender para a 

Prefeitura, eles relatam que ainda tem dúvidas quanto ao programa e que graças a 

ação da liderança local e entidades parceiras foi possível celebrar este contrato, pois 

receberam orientações sobre o projeto de vendas, emissão de notas fiscais, alguns 

tiraram a DAP e também tiveram capacitações que os incentivaram a delinear o 

planejamento da produção. 

Relatam também as dificuldades de entendimentos entre o grupo no início 

do projeto piloto, pois alguns produtores acabaram desistindo de participar por achar 

que seria complicado organizar a entrega e inseguros quanto ao fornecimento para a 

prefeitura. Alegam que tem ainda muitas dúvidas quanto ao programa e com as 
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mudanças recentes e que esperam contar com o apoio e a orientação das entidades 

parceiras envolvidas. 

 
Grupo 2: Agricultores familiares com DAP do município de Itapecerica da Serra 

 

 

Itapecerica da Serra possui apenas 11 agricultores familiares com as DAP´s 

ativas. Entretanto, quando entrevistados, verificou-se que 7 deles são produtores de 

plantas ornamentais e flores e 4 produtores de hortaliças, sendo que 2 deles não 

tem interesse no PNAE e 2 que tem interesse em participar, não participaram da 

chamada pública por desconhecimento (MDA, 2015a). 

No município existe a APRIS, que reúne em torno de 54 associados e na 

sua maioria são produtores de hortaliças e flores e muitos não se enquadram como 

agricultores familiares, não tem DAP e tem uma produção voltada mais a verduras 

cultivadas no sistema de hidroponia, bastante comprometidos em fornecer para os 

centros comerciais da capital de São Paulo, por meio de distribuidoras e também 

nos centros comerciais como Ceasa, hortifrútis, entre outros canais. 

Na entrevista realizada em 2014 com o então presidente APRIS, que 

também é agricultor familiar com DAP, quanto a participação dos associados na 

chamada pública realizada pela Prefeitura de Itapecerica da Serra, ele informou que 

fez a divulgação da chamada pública aos associados e que poucos associados são 

considerados agricultores familiares e que eles não demonstraram interesse em 

participar do PNAE, alegando que não teriam o volume e a diversidade necessária 

da merenda e já fornecem para os centros comerciais para a capital de São Paulo. 
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Grupo 3:  Agricultores familiares do município de Embu-Guaçu 
 

 

O município de Embu-Guaçu faz limite ao sul com Itapecerica da Serra e 

possui atualmente 74 agricultores familiares com DAP (MDA, 2015). 

Foram realizadas 35 entrevistas com os agricultores do município de Embu 

Guaçu, que não participaram da chamada pública de Itapecerica da Serra. Eles 

estão atualmente se organizando em cooperativa e foram escolhidos aleatoriamente, 

numa amostragem por conveniência.  

O ponto focal destas entrevistas foi averiguar sobre os desafios e entraves 

para a não participação na chamada pública de Itapecerica da Serra e o nível de 

conhecimento dos agricultores sobre o PNAE. 

 Os resultados destas entrevistas mostraram pontos importantes, em 

aspectos quanto a participação dos agricultores no PNAE; sobre a escassez de 

orientações sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; a 

dificuldade de acesso as chamadas públicas; dificuldades com relação as questões 

de logística; incertezas quanto a garantia de comercialização para as prefeituras e 

falta de diversidade de produtos. 

 
  Dos 35 entrevistados, 24 deles possuíam a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf. 

 Quando questionados se conheciam o programa da merenda escolar e de 

que ela favorecia a agricultura familiar, por meio da Lei 11.947/09, determinando a 

compra de no mínimo 30% dos produtos dos agricultores, eles alegaram 

desconhecer as regras e os recursos financeiros do PNAE destinados a agricultura 

familiar. 

Todos os agricultores entrevistados nunca participaram do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no seu município e nem em outros da 

região. O que demonstra o pouco interesse ou desconhecimento sobre o programa. 

Apesar do desconhecimento sobre o programa, demonstraram interesse em 

conhecer melhor esta oportunidade para poder participar. 

Quando questionados se tiveram acesso a chamada pública de Itapecerica 

da Serra e por que não participaram, os agricultores alegaram não ter facilidade de 

receber esse tipo de informação, e que também ainda não se sentiam preparados ou 
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organizados para participar destas oportunidades, razão pela qual estão se 

organizando para fundar uma cooperativa. 

Percebe neste questionamento, uma grande falta de orientação sobre o 

PNAE junto aos agricultores e a pouca atuação dos seus representantes ou 

entidades governamentais. 

 Os entrevistados alegam ter pouco acesso a informações sobre chamadas 

públicas de outros municípios, e que somente com o apoio da secretaria municipal 

de agricultura do município, de reuni-los sempre que possível, é que tem acesso as 

informações de mercado. 

 Quando questionados se estariam preparados para participar da chamada 

pública em outros municípios e se teriam condições de entregar seus produtos de 

forma distribuída, ponto a ponto, observou-se a fragilidade das questões referentes a 

logística por parte da agricultura familiar.   

A entrega dos produtos ponto a ponto é um fator que acaba desmotivando a 

participação na chamada pública. Os agricultores alegam ter dificuldades em 

entregar os produtos de forma distribuída, pois encarece os produtos e alegam 

dificuldade de ter um transporte adequado para este fim, como caminhões 

refrigerados por exemplo. 

Até o momento das entrevistas, eles alegaram que não haviam participado 

de nenhuma cooperativa na região e estavam se organizando para formar uma, na 

expectativa de facilitar a venda de seus produtos no mercado. 

Outra dificuldade importante apontada pelos entrevistados quando 

questionados se tinham interesse em participar do programa, eles alegaram ter 

receio quanto a garantia de comercialização para as Prefeituras.  

Por desconhecimento do programa e também das formas de pagamento dos 

produtos, eles relatam que têm receio de participar, investir  e não conseguir vender 

toda a produção, arriscando-se a ter perdas, ou demora no pagamento dos 

produtos, ou até de não receber o pagamento por seus produtos das prefeituras. 

 No estudo realizado pelo Projeto Nutre São Paulo, observa-se também 

aspectos quanto a dificuldade de comunicação entre as Prefeituras e cooperativas e 

de divulgação nas chamadas públicas, como um fator importante de entrave para 

participação dos agricultores (CORÁ; BELIK, 2012), o que acaba reforçando a não 

participação dos agricultores nessas oportunidades de mercado. 
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5. Considerações finais  
  

Ao finalizar este levantamento a fim de averiguar se existiam e quais seriam 

os entraves para a inclusão dos produtos da agricultura familiar no município de 

Itapecerica da Serra, no âmbito do PNAE, podemos fazer algumas considerações 

sobre o que foi averiguado nesse processo e também sobre as dimensões da 

execução das políticas e programas públicos. 

A interligação do Programa Nacional de Alimentação Escolar com a 

agricultura familiar acontece no momento em que se realiza a comercialização dos 

produtos para as escolas. E para que isso aconteça são necessárias ações e 

entendimentos entre vários participantes do processo. Percebe-se que o sucesso de 

quaisquer políticas públicas como esta, dependem de um nível de articulações 

importantes para garantir o sucesso da implementação do processo. 

Observa-se que a mobilização iniciada pelo departamento de merenda 

escolar de Itapecerica da Serra, junto aos parceiros e agricultores, trouxe também 

uma maior aproximação entre as demais secretarias da Prefeitura, que passaram a 

conhecer mais de perto a importância do PNAE tanto para a merenda escolar, como 

para o desenvolvimento da agricultura familiar na região.  

O Projeto piloto promoveu também um maior envolvimento entre os 

parceiros institucionais que se dispuseram a não apenas apoiar os agricultores, mas 

também os gestores municipais para o sucesso da iniciativa. 

No entendimento dos parceiros institucionais como SEBRAE, CATI e 

CONISUD, percebe-se uma compreensão sobre a necessidade das ações entre os 

setores governamentais em prol do desenvolvimento do município como um todo e 

da importância dessas inter-relações também como instituições dos municípios 

vizinhos, que acabam também participando dos processos e promovendo o 

crescimento sustentável da agricultura na região, reforçando as diretrizes da Lei nº 

11.947/09. 

O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 
de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos (BRASIL, 2009, p. 1). 

 



 

  

Nesta dissertação, o PNAE foi discutido do ponto de vista da gestão pública 

local, através do enfoque teórico de implementação e da interação de diferentes 

atores, não só os estatais, que agem publicamente no tratamento de problemas 

públicos, como também nas dificuldades de comercialização dos pequenos 

produtores rurais. 

Apoiado pelas muitas informações disponíveis pelo MEC, FNDE e do MDA, 

com orientações bem estruturadas sobre o PNAE e de como promover as suas 

interligações nos níveis federais, municipais e locais, percebe-se o grande interesse 

que essa política pública possa realmente se estabelecer ao longo dos anos com 

fortes raízes. 

Considerando a real finalidade do Programa que é atender às demandas 

nutricionais dos alunos da rede pública de ensino, a compra de produtos da 

agricultura familiar é apenas uma atividade meio. Sua imposição pelo governo 

federal possui um caráter de incentivo para que o poder público municipal promova a 

inclusão e o fortalecimento dos agricultores familiares, na medida em que possibilita 

a compra de produtos via Chamada Pública. 

O governo cria um mercado institucional reservado ao uso dos agricultores 

como forma de incentivo aos municípios e não de punir à não execução dos 

recursos. É perceptível que a existência da Lei Federal nº 11.947/09 é um fator 

importante para que empreendam esforços em realizar a compra da agricultura 

familiar. 

Nas afirmações de Abreu (2014), de que a participação de diferentes atores 

sociais no processo de implementação do PNAE, implica reconhecer que a 

execução tenderá a ser complexa, na medida em que diferentes interesses deverão 

ser negociados para que o Programa possa ser operacionalizado, percebe-se que o 

programa ainda tem um caminho longo a ser percorrido em direção a sua plena 

execução nos municípios da região sudoeste metropolitana. 

Os atores chave se encarregarão de traduzir as normas e negociar os 

interesses para que ações sejam colocadas em prática, dentro das possibilidades 

em termos de recursos e expectativas. 

No caso do PNAE, esses atores são os prefeitos, nutricionistas, associações 

de agricultores familiares e extensionistas municipais e estaduais e entidades 

institucionais parceiras que são importantes também por determinarem, em parte, no 



103 

cotidiano das ações, quais agricultores terão oportunidade e condições de fornecer 

para a alimentação escolar e de como atuar em prol dos mesmos. 

A exemplo de alguns estudos e relatos (TRINCHES; SCHNEIDER (2010); 

BELIK; CHAIM (2013)) identificam dificuldades na execução dessa prática também 

nos grandes municípios paulistas, como São Paulo e São Bernardo do Campo, Villar 

et al. (2013) e Abreu (2014) apontam que os desafios podem ser muitos e diferem 

consideravelmente de um município para outro, e também independente do porte. 

No caso estudado de Itapecerica da Serra, é possível observar alguns 

pontos de atenção no intuito de melhorar e ampliar a aquisição dos produtos da 

agricultura familiar local e regional, aproveitando o potencial de recursos do FNDE. 

Promover ações de desenvolvimento rural, visando não apenas aumentar a 

quantidade de produtos cultivados e sua diversidade para atender a demanda das 

escolas do município, mas também fortalecer a agricultura na região tão carente de 

recursos financeiros, restringir o êxodo rural, melhorar a renda dos agricultores e a 

circulação destes recursos financeiros na região. 

Estimular a organização dos agricultores em cooperativas para que juntos 

possam melhorar atuar de forma mais estruturada e competitiva de políticas públicas 

como o PNAE. 

Promover uma maior articulação dos gestores municipais do PNAE, com 

atores envolvidos no programa (extensionistas, agricultores familiares  e suas 

entidades representativas para conhecer os produtos da região, para a inserção na 

merenda escolar do município.  

Melhorar o nível de comunicação com os agricultores, ampliando a sua 

participação no programa, por meio de processos de divulgação mais amplos, com 

divulgação em rádios locais, junto as entidades que os representam, além de 

fornecer orientação sobre as Chamadas Públicas da região. 

 Mais recentemente, com a nova resolução nº 4, de 02 de abril de 2015, que 

permite ao agricultor ampliar os seus limites de vendas, duplicando as possibilidades 

de fornecer para mais de uma entidade executora em até R$20.000,00, traz um 

novo ânimo e incentivo ao produtor que se via limitado a fornecer apenas dentro dos 

limites da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e que agora com a ampliação 

significativa nos ganhos do agricultor, possibilitando sua inclusão na robusta rede de 

escolas municipais e estaduais da região sudoeste metropolitana e regiões 

circunvizinhas. 
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O que se observa neste estudo é a forma que a representação política desse 

grupo social e dos demais fornecedores junto ao poder público municipal, já que a 

aquisição de produtos para a administração pública pode ser (e frequentemente é) 

um processo mais político do que técnico. 

E baseado neste contexto, na experiência do município de Itapecerica da 

Serra, nas informações fornecidas pelos agricultores entrevistados, averiguando a 

falta de informações, conhecimento e participação dos agricultores no programa, 

confirma-se a hipótese se houve uma maior articulação pelos gestores municipais do 

programa da alimentação escolar, haverá uma maior participação da agricultura 

familiar local e regional propiciando um melhor aproveitamento dos recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação promovendo um maior 

desenvolvimento socioeconômico da  região. 

É importante considerar que a capacidade produtiva é algo a ser construído, 

principalmente nos grupos mais frágeis, e que programas e ações públicas têm 

muito a contribuir nesse processo.  

Ainda que a compra institucional seja uma imposição federal, observamos 

que a sua execução foi apropriada no município estudado como parte das ações de 

desenvolvimento local socioeconômico e que tende a se ampliar nas próximas 

chamada públicas. Isto graças ao empenho em superar desafios como foi o caso  de 

Itapecerica da Serra.  

A existência da Lei por si só nada significa, depende das ações de cada 

município. Dada a fragilidade da agricultura familiar em determinadas regiões e dos 

interesses políticos, é possível justificar a não execução do 30% da agricultura 

familiar e continuar adquirindo os produtos por meio de processos licitatórios. 

A falta de informações atualizada, de boa qualidade e fácil compreensão, 

disponível para o agricultor é outro grande entrave observado no processo para 

promover a participação da agricultura familiar no PNAE.  

 Concluindo, ainda há muito a ser feito para enfrentar as dificuldades e 

alternativas para uma implementação plena do PNAE nos municípios e para que se 

possa avançar na compreensão sobre o modo de funcionamento dessas iniciativas e 

ampliar os seus resultados em favor da agricultura familiar. 
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 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem contribuído para 

fortalecer a agricultura do país e oferecer uma alimentação adequada a milhares de 

alunos da rede pública de ensino, imprescindível ao desenvolvimento intelectual, e 

ao possibilitar aos agricultores familiares uma alternativa mais segura de geração de 

renda, a partir da comercialização no mercado institucional.  

São oportunidades necessárias para a diminuição das desigualdades 

socioeconômicas no país, especialmente no universo rural. É preciso sensibilizar 

cada vez mais a execução das políticas públicas, como o PNAE, fomentando um 

setor tão importante no Brasil que é a agricultura familiar.  
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APÊNDICES 
 

Os roteiros de entrevistas anexo foram elaborados pela pesquisadora. 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com agricultores familiares da região de 
Itapecerica da Serra e região que não participaram do programa 

 

1. Você já ouviu falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

mais conhecido como o programa da merenda escolar? Sabe como funciona? 

 

2. Por que não participou da chamada pública do município de Itapecerica da 

Serra? Recebeu alguma informação sobre a chamada pública? 

 

3. Tem acesso fácil a informações sobre chamadas públicas e sobre o programa 

da merenda escolar? 

 

4. Participa da merenda escolar em seu município?  Ou em algum outro 

município? 

 

5. Como se sente em poder fornecer para a merenda escolar das Prefeituras? 

Sente-se preparado?  

   

6. Você possui a Declaração de Aptidão do Pronaf - DAP? 

 

7. Participa de alguma cooperativa da agricultura familiar? 

 

8. Considera-se preparado para atender a lista de compra da merenda escolar, 

nas condições e quantidades exigidas pelo comprador? 

 

9. Tem alguma instituição que o apoia para ajudá-lo sobre como participar deste 

programa? Quais? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com agricultores familiares que 
participaram da venda para o município de Itapecerica da Serra 

 

 

1. Como participante no programa de Itapecerica da Serra, quais foram os 

maiores desafios enfrentados e quais as vantagens que você teve em participar 

no programa? 

 

2. Como você considera o seu conhecimento sobre o Programa Nacional de 

alimentação Escolar? Teve necessidade de alguma ajuda para compreender o 

programa? 

 

 

3. Os produtos pedidos na lista de compras da chamada pública são produtos que 

você já tinha o habito de plantar ou teve que se adaptar à lista de pedidos? 

 

 

4. Tem conseguido cumprir os contratos de venda?  Como é realizada a entrega 

dos produtos para a prefeitura? Já aconteceu de você negociar a troca de 

mercadorias caso não tenha a que foi estipulada para entregar naquele 

momento? Isso acontece sempre? 

 

 

5. Você considera que esse programa melhorou de alguma forma a sua condição 

de plantar e vender seus produtos? 

 

 

6. Você pretende continuar vendendo? Por quê? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista gestores municipais do PNAE no 
Município de Itapecerica da Serra 

 

 

1. Como você considera o seu conhecimento sobre o Programa Nacional de 

Alimentação?  

 

2. Tem facilidade de acesso e comunicação com os agricultores familiares da 

região? Sabe onde eles estão? O que fornecem? Conhece suas entidades 

representativas? 

 

3. Poderia falar sobre o funcionamento do programa no município?   Quais as 

maiores dificuldades encontradas para comprar produtos da agricultura familiar 

local e do território rural?  

 

4. Quais estratégias o município vem adotando para a compra da agricultura 

familiar para fazer cumprir a Lei 11.947?  

 

5. A secretaria de educação já se reuniu alguma vez com outras secretarias para 

discutir a forma de planejar ações ou tarefas conjuntas para a realização da 

alimentação escolar? Especialmente a compra da agricultura familiar local? 

 

 

6. Existem entidades e órgãos envolvidos na mobilização da compra da 

agricultura familiar, como sindicatos, associações na região para apoiá-los 

nesse desafio? Como eles atuam?  

 

 

7. E o conselho de alimentação escolar, de que forma tem participado? 

 

 

8. Como é feita a divulgação das chamadas públicas para os agricultores do 

município? Eles procuram a Prefeitura para receber informação a respeito 

desse programa? 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista Coordenadora de Assistência Técnica 
Integral (CATI) 

 

 

1. Qual a atuação da CATI para apoiar os agricultores familiares do Município de 

Itapecerica da Serra? 

 

 

2. Como é a procura por parte dos agricultores para fazer a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf?  

 

 

3. Como a CATI divulga as chamadas públicas para os agricultores do município? 

Eles procuram a Casa da Agricultura para receber informação a respeito desse 

programa?  

 

 

4. Qual a sua opinião a respeito desse programa? 

 

 

5.  Como a entidade divulga e fomenta o programa junto aos agricultores? 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Introdução: Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre o 

Programa de Alimentação Escolar no Município de Itapecerica da Serra e estamos 

interessados em constatar a sua percepção sobre o programa para averiguar os 

desafios ou entraves relativos à  participação nesta política pública. 

Procedimento: Se você decidir participar neste projeto, vamos pedir que 

você responda a algumas perguntas sobre sua participação no programa. O projeto 

levará cerca de 30 minutos para ser concluído. 

Risco: Não deve haver riscos ou desconfortos ao participante, além do 

tempo despendido para responder as perguntas. 

Benefícios: Não há benefícios especiais para você, como resultado deste 

estudo, exceto que você pode se tornar mais consciente da transparência que 

envolve o processo orçamentário enquanto você considera suas respostas. 

Participação Voluntária: A participação é totalmente voluntária, e você pode 

sair a qualquer momento, sem penalidade. Você deve ter, no mínimo, 18 (dezoito) 

anos para participar. 

Confidencialidade: Asseguramos integralmente que toda informação que 

obtivermos de você será estritamente anônima, e será utilizada apenas para fins de 

pesquisa acadêmica. Seu nome só vai aparecer neste formulário de consentimento, 

que será separado de suas respostas. Todos os resultados reportados, através das 

informações fornecidas, não irão identificá-lo. 

Se você tem alguma dúvida sobre este estudo ou sobre os seus direitos 

como participante, por favor, entre em contato com a docente/orientadora Profa Dra. 

Cintia Möller de Araújo (cintiamolleraraujo@terra.com.br) ou com a 

discente/pesquisadora Jane Mary Albinati Malaguti (janemamm@gmail.com). 

Consentimento para participar no estudo da pesquisa: Se você deseja 

participar, por favor, assine abaixo. 

Assinatura: __________________________________ Data: ___________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

E-mail se quiser receber os resultados do estudo: ___________________________ 

mailto:cintiamolleraraujo@terra.com.br

