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Resumo: O artigo apresenta um estudo sobre a importância da parceria entre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e a Agricultura Familiar a favor do desenvolvimento
socioeconômico local. A pesquisa qualitativa, do tipo descritivo e exploratório, foi desenvolvida
envolvendo agricultores familiares do município de Presidente Tancredo Neves/Bahia, no período de
2013 a 2015. Os resultados revelam que informação e capacitação sobre o PNAE constituem em
ações necessárias para atender as demandas dos agricultores familiares, tendo em vista que boa parte
deles não consegue acessá-lo por falta de conhecimento, contudo apesar do acesso ainda restrito, os
resultados apontam que o mercado não é suficiente para garantir o comercio regular reflexo do
reduzido percentual atribuído à agricultura familiar, fazendo com que boa parte da produção não seja
comercializada.

Palavras Chave: Agricultura Familiar. Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Desenvolvimento socioeconômico.

Abstract: The article presents a study on the importance of the partnership between the National
School Feeding Program (PNAE) and Family Farming in favor of local socioeconomic development.
The qualitative, descriptive and exploratory research was developed involving family farmers in the
city of Presidente Tancredo Neves / Bahia, from 2013 to 2015. The results show that information and
training about the PNAE are necessary actions to meet the demands of the small farmers, knowing
that most of them cannot access it due to lack of knowledge, however despite the still restricted
access, the results indicate that the market is not enough to guarantee regular trade, reflection of the
reduced percentage attributed to family farming, causing a large part of the production not to be
marketed. Key words: Family Farming. National School Feeding Program. Socioeconomic
Development

Resumen: El artículo presenta un estudio sobre la importancia de la asociación entre el Programa
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y la Agricultura Familiar a favor del desarrollo
socioeconómico local. La investigación cualitativa, descriptiva y exploratoria se desarrolló con la
participación de agricultores familiares de la ciudad de Presidente Tancredo Neves / Bahia, de 2013 a
2015. Los resultados muestran que la información y la capacitación sobre el PNAE son acciones
necesarias para satisfacer las demandas de los agricultores familiares, dado que la mayoría de ellos
no pueden accederlo debido a la falta de conocimiento, sin embargo, a pesar del acceso aún
restringido, los resultados indican que el mercado no es suficiente para garantizar el comercio
regular, reflejo del pequeño porcentaje atribuido a la agricultura familiar, lo que hace que buena parte
de la producción no sea comercializada.

Palabras clave: Agricultura familiar. Programa Nacional de Alimentación Escolar. Desarrollo
Socioeconómico
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1. INTRODUÇÃO

O cenário brasileiro é caracterizado por enormes desigualdades, seja no âmbito social, econômico,
político e até mesmo ambiental. Essas desigualdades passaram a ser cada vez mais perseguidas na
esperança de amenizá-las e se alcançar um desenvolvimento equilibrado em todo país. Assim, o
reconhecimento da alimentação como um direito humano, vem gerando políticas de estímulos ao
crescimento da produção agroalimentar, muitas vezes carentes de uma coesão e interação social local
para a efetivação da política.

O tema desse artigo é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uma política social
pública que atende a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em caráter suplementar.
Parte-se do princípio que esse Programa garante o acesso ao alimento saudável de forma igualitária,
regular e permanente, bem como é um Programa incentivador quando prevê a compra de ao menos
30% dos alimentos provenientes da Agricultura Familiar para serem servidos nas escolas da rede
pública de ensino, abrindo a possibilidade de adquirir gêneros alimentícios de produtores locais e
beneficiar pequenos agricultores e comerciantes.

A metodologia da pesquisa foi de natureza qualitativa, com caráter descritivo e exploratório,
envolvendo a entidade executora; quatro unidades escolares, quinze agricultores familiares e sete
Conselhos de Alimentação Escolar – CAE, não obstante, além das entrevistas semiestruturadas
foram utilizadas fontes de evidência, a partir de análise de documentação, com uma revisão de
documentos federais e estaduais relativos ao PNAE, termo de convênio, relatório de atividades,
pareceres técnicos, abrangendo a consulta às leis, normas, diretrizes que abarcam a legislação
concernente ao PNAE, embasando assim, a pesquisa através dos ditames legalísticos.

As políticas sociais, focadas na agricultura familiar perpetuando programas de alimentação escolar,
podem gerar enormes ganhos, que vão desde a eficiência na gestão dos recursos públicos, como
também um importante mecanismo de diminuição da desigualdade social em uma região,
promovendo formas realmente participativas e de melhoria na qualidade de vida dos agricultores
familiares fortalecendo a organização da produção familiar.

Sendo assim, o objetivo do presente artigo é demonstrar a importância da parceria do programa
PNAE a favor do desenvolvimento socioeconômico local a partir da sua aproximação com a
agricultura familiar, levando em consideração os resultados obtidos na dissertação de mestrado
intitulada Programa Nacional de Alimentação Escolar e o desenvolvimento da Agricultura Familiar
no município de Presidente Tancredo Neves/Bahia.

2. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

A suplementação alimentar direcionada aos espaços escolares tem sido uma estratégia adotada por
vários países no intuito de contribuir para o melhor desenvolvimento do grupo infanto-juvenil. No
Brasil, o PNAE solidifica este benefício há mais de meio século, onde são investidos recursos de
grande ordem financeira, possibilitando uma cobertura expressiva entre o público beneficiário.

O PNAE tem como objetivo a contribuição no processo de ensino, no desenvolvimento
biopsicossocial, crescimento, aprendizagem, o rendimento escolar e a conduta alimentar saudável
dos alunos. A alimentação oferecida através do programa deverá suprir, caso seja em período integral
minimamente 20% dos nutrientes diariamente necessários para alunos matriculados na educação
básica e 30% das necessidades nutricionais diárias para os alunos matriculados em escolas
localizadas em comunidades indígenas e em áreas remanescentes de quilombos. Entretanto, se o
período for integral, o percentual deverá ser de no mínimo 70%.

Para alcançar este objetivo, o Programa por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da
oferta de refeições busca suprir necessidades nutricionais durante todo o período letivo. Para serem
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assistidos pelo programa, os alunos precisam estar, com a matrícula efetivada na educação básica das
redes públicas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, no ano anterior ao do atendimento,
inclusive as escolas cuja localização seja em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos,
entidades filantrópicas ou por elas mantidas desde que estejam registradas e certificadas como tais,
através do Conselho nacional de Assistência Social-CNAS conforme dispõe o art. 18, inciso IV, da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Também serão assistidas pelo programa todas as entidades
comunitárias que possuam convênios Estadual, distrital ou municipal desde que estejam cadastradas
no censo escolar do ano anterior ao do atendimento.

Todos os entes federados - Estados, Distrito Federal e Municípios - deverão estar imbuídos com o
sucesso do programa, que por sua vez precisa alcançar os objetivos complementares: executar;
estimular o exercício do controle social; Dinamizar a economia local, contribuir para geração de
emprego e renda; respeitar os hábitos alimentares e vocação agrícola local.

A Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional para o desenvolvimento da Educação
(FNDE), dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no
âmbito do PNAE. Baseando-se na fundamentação legal, os princípios e diretrizes do PNAE, que
orientam para aquisição de alimentos de qualidade e também estão referenciados na Resolução de nº
26 de 17/06/2013 do Conselho Deliberativo do FNDE, com alteração realizada pela Resolução de nº
04 de 02/04/2015 nos artigos 25 a 27, 29, 31 e 32, conforme disposto na Lei 11.947 de 16/06/2009 e
suas alterações.

A Constituição Federal de 1988 prevê que é responsabilidade de todos os entes federados não apenas
assegurar a alimentação escolar para os alunos da educação básica pública, de escolas filantrópicas e
comunitárias, conveniadas com o poder público, mas que seja uma alimentação de qualidade, que
supra as necessidades dos alunos. Assim foram instituídas para a execução do PNAE, a partir da Lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, as diretrizes da alimentação escolar, conforme descrição no
Quadro 1.

Quadro 1. Diretrizes do PNAE.

TEMA DIRETRIZ

Alimentação
Saudável e

Adequada

Orienta 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.

Educação
Alimentar

e Nutricional

Fomenta 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.

Universalização Atende a todos os alunos matriculados na rede pública de
educação básica.

Participação
social

Favorece o acompanhamento e ao controle da execução por meio
da participação da comunidade no controle social, por meio dos
Conselhos de Alimentação Escolar (CAE).

Desenvolvimento

Sustentável

Incentiva 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.
Garante a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com
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Direito à
alimentação
escolar

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.

Fonte: BRASIL, 2009.

Construir e implementar políticas públicas deve estar ligado a uma base sólida com estabelecimento
de critérios para a sua idealização na perspectiva de uma sociedade democrática. Desta forma o
PNAE foi constituído ao longo dos anos sobre uma base de conhecimentos e estabelecimento de
critérios técnicos e operacionais que o sustenta, através de conjuntos de leis, resoluções, portarias e
decretos que ao longo dos anos constituiu a evolução histórica do PNAE.

O PNAE é considerado o programa mais antigo do país na área de Segurança Alimentar e
Nutricional, e tem se observado importantes avanços no que se refere à garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA), sendo inclusive reconhecido pela United Nations Children’s –
UNICEF (SCARPARO et al., 2010; SOUZA; MAMEDE, 2010).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE é uma política educacional e de Estado, pois
independentemente do governo, não foi abandonada nos últimos cinquenta anos; (CF. 1988, Art. 206, I e art.
208, VII/). É um programa assistencial, pois vem da necessidade de prover um serviço ou a oferta de uma ajuda
que visa proteger, amparar ou auxiliar os direitos dos cidadãos e certamente um programa distributivo porque
provoca certa equidade entre população alvo atendida de todas as tipologias e tamanhos de escolas públicas que
contam com a oferta de alimentação escolar. (BITTENCOURT, 2007, p.24).

Esta política educacional e assistencial teve como nascedouro a ideia de criar um mecanismo de
atendimento à população carente, ao passo que tentava recuperar uma sociedade estagnada pela má
nutrição, em especial a desnutrição (BITTENCOURT, 2007). Esta política foi ganhando abrangência
nacional, e, sua operacionalização, durante todos esses anos, se deu sob diferentes denominações
(BELIK et al., 2006).

O período que vai de 1974 a 1994 foi marcado pela efetivação da compra de empresas nacionais,
executada de maneira centralizada com recursos provenientes do governo federal. Esta mudança
gerou um desenvolvimento de empresas nacionais que vendiam, sobretudo, gêneros formulados,
como sopas e mingaus e o público consumidor da época, continuou aumentando, embora em ritmo
mais lento, representando no ano de 1979 aproximadamente 14 milhões de escolares em 3.549
municípios dentre os mais de cinco mil existentes no Brasil.

A partir de 1976, o programa passou a fazer parte do II Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição (PRONAN) e somente a partir de 1979 adquire a denominação de Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. Em 1981 é criado o Instituto Nacional de Assistência ao Educando
(INAE) na incumbência de gestor do programa, gestão que perdurou até 1983. Em 1997 a
responsabilidade pelo PNAE passa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE.

O modelo centralizado de aquisição de alimentos era incapaz de refletir hábitos alimentares
regionais, os cardápios escolares eram padronizados em todo a país. Cidades diferentes, com culturas
diversas, recebiam as mesmas refeições. Ainda, havia um agravante, devido às longas distâncias
entre as cidades para transportar os produtos, os alimentos processados eram tendenciosos, bem
como, os formulados instantâneos, o que acabava por favorecer as grandes empresas de alimentos.

Em 1988, com a redemocratização, a alimentação escolar passa a ser garantida no texto da nova
Constituição Federal, por meio do artigo 208, VII. A descentralização na execução do programa
ocorreu de forma gradativa e lentamente. As compras, no entanto, continuavam centralizadas na
Fundação de Amparo Escolar (FAE) ou sendo intermediadas de forma regionalizada pela Companhia
Brasileira de Alimentos (COBAL). Até o ano de 1994 os cardápios ainda eram planejados pelos
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gestores federais, bem como a aquisição dos gêneros por processo licitatório.

Com a Medida Provisória n° 1.784, de 14/12/98, se consolida a descentralização, já sob o
gerenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no qual o repasse dos
recursos passa diretamente a todos os municípios e secretarias de educação, refletindo uma maior
presteza ao processo, haja vista que a transferência passa a ser realizada automaticamente, não sendo
necessário celebrar convênios ou quaisquer outros instrumentos similares. Essa transferência
facilitava para as administrações municipais uma vez que possibilitava a realização das suas próprias
compras, elaboração de cardápios, como também a logística na distribuição dos gêneros alimentícios
(ANDRADE, 1996).

O valor transferido pela União, Estados e municípios por dia letivo para cada aluno depende da etapa
e modalidade de ensino, baseado no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. Em
2013, houve ampliação do PNAE, que passou a ter direito ao benefício os alunos do Programa Mais
Educação e de jovens e adultos, como toda rede pública de educação básica. Segundo dados
divulgados pelo FNDE (2015), houve um aumento significativo de atendimentos dos beneficiários
do programa. Em 2000 registrou-se atendimento a cerca de 37,1 milhões de alunos e investimento de
R$ 901,7 milhões enquanto que 2014, o número aumentou para aproximadamente 42 milhões de
alunos sendo investido um montante de aproximadamente R$ 3,6 bilhões. Segundo as estimativas
anuais do PNAE, mais de 42 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos, foram
amparados pela iniciativa, do volume de investimentos ao programa ao longo dos últimos anos e R$
1,05 bilhão foram investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar. Em 2015, de
acordo ao portal do FNDE, o orçamento do Programa PNAE, foi de ordem de R$ 3,8 bilhões. O
montante simboliza um acréscimo de pouco mais de R$ 100 milhões comparados ao ano anterior,
ratificando o compromisso do governo federal com o rendimento dos estudantes brasileiros e com a
formação de hábitos alimentares saudáveis entre eles.

É importante ressaltar que os dados mostram a pouca evolução da quantidade de alunos atendidos
nos últimos 15 anos, ou seja, enquanto a inflação do período de 2000 a 2015 foi de 246,46 %
(UNIVERSO ONLINE, 2015) o orçamento cresceu 321% portanto mais que a inflação, entretanto
não se percebe uma ampliação o número de alunos atendidos apesar de que existe demanda a ser
atendida pela agricultura familiar, pois dentre as regiões do país a região Sul é a que mais adquiriu
alimentos da agricultura familiar (71,3%) por meio do PNAE, sendo que as demais regiões são
clientes em potencial (Quadro 2).

Quadro 2. Porcentagem dos municípios e estados por regiões do Brasil que compraram gêneros da
agricultura por meio do PNAE, em 2010.

Situação Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Não houve
compra 21,5 27,5 26,3 10,9 23,3

Houve
Compra 47,3 38,9 42,4 71,3 35,3

Outros 31,2 33,6 31,3 17,8 41,4
Total 100 100 100 100 100

Fonte: FNE (2010).

Em síntese, torna-se imprescindível uma evolução conjunta para qualificar os gastos do PNAE,
principalmente no Nordeste, com os gêneros da agricultura familiar, o que indubitavelmente deve ser
uma parceria exitosa com ganhos em todos os aspectos, quer sejam estruturais, sociais, econômicos,
locais etc. Com a transferência automática para estados e municípios, independente de convênios, e
respaldada nos princípios da administração pública brasileira (legalidade, impessoalidade,
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moralidade, publicidade e eficiência), e na legislação específica relativa ao programa e suas
regulamentações, 5.565 municípios e 27 unidades da Federação passaram a receber recursos federais
destinados à alimentação escolar, fazendo com que 35 milhões de escolares fossem assistidos pelo
PNAE. Na sequência a Medida Provisória (MP) nº 11.784/98, criou no seu art. 6º a obrigação de que
os cardápios fossem elaborados por nutricionistas respeitando os hábitos alimentares de cada
localidade, priorizando, os semielaborados e os in natura.

Com novas determinações apresentadas na Resolução n° 38, que regulamenta a execução da Lei n°
11.947/2009 (BRASIL, 2009), os produtores locais são prioridades, ou seja, caso haja um grupo de
agricultores de outra região, a prioridade será para os agricultores locais e seguindo o mesmo critério,
grupos de agricultores familiares das proximidades são priorizados em relação aos mais distantes.
Com relação ao preço, os valores de referência para compras de alimentos para os estudantes serão
aqueles já praticados no mercado.

Embora seja fundamental para compra (critério de habilitação) que o preço oferecido seja compatível
com o do mercado local, o critério de escolha passa a ser o produtor mais próximo (critério de
classificação). Isso quer dizer que a proximidade prevalece sobre o preço. Além disso, os grupos
formados por indígenas, quilombolas ou assentados da reforma agrária exercem prioridade sobre os
demais grupos.

A iniciativa de estimular a organização de cooperativas também é um ponto que merece destaque. Os
grupos formalizados participantes de cooperativas possuem prioridades sobre aqueles que ainda não
são formalizados. Essa organização social entre os agricultores familiares e o reconhecimento de
grupos diversificados e prioritários permite um fortalecimento dessas identidades, promovendo
também uma renovação no sistema de compras publica voltada principalmente para a concorrência
de preço.

3. AGRICULTURA FAMILIAR

No cenário atual, a discussão sobre a agricultura familiar vem ganhando espaço social, político e
acadêmico no Brasil pela percepção da importância econômica dos produtores rurais, principalmente
nesse segmento, passando a ser utilizada com mais frequência nos discursos dos movimentos sociais
rurais, pelos órgãos governamentais e estudiosos das Ciências Sociais que se ocupam da agricultura e
do mundo rural. Segundo Neves (2002), a Agricultura familiar, por muito tempo não foi considerada
relevante para o desenvolvimento rural, atualmente já reconhecida como categoria social e de ação
política, antes questionada por não apresentar diretamente uma relação capital-trabalho, diante de sua
peculiaridade que caracteriza os agricultores como proprietários e ao mesmo tempo a própria
mão-de-obra no estabelecimento.

A organização da agricultura familiar destaca-se pela pluralidade da sua estrutura interna, ou seja, a
forma como os recursos terra, trabalho e capital estão distribuídos. Esta distinção entre os produtores
é resultado do processo de modernização da agricultura. Assim, é possível identificar no meio rural,
produtores que acompanharam a modernização e, no outro termo, produtores que adotaram outros
mecanismos de reprodução social, como as práticas agroecológicas que tem como base a
sustentabilidade como princípio.

Segundo Wanderley (2001, p.52) a amplitude de conceitos da agricultura familiar pode abranger
situações variadas em que a família representa a principal força de trabalho empregada na unidade
produtiva. Assim, essa categoria pode assumir diversas formas sociais, no tempo e no espaço, através
da combinação entre propriedade e trabalho. Uma importante definição de agricultura familiar é
aquela criada por Lamarche (1993), para este autor, [...] a exploração familiar corresponde a uma unidade de produção
agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da
exploração engendra necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a reprodução da
exploração (LAMARCHE, 1993, p. 15).
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Esta particularidade não se limitou ao debate acadêmico, mas exerceu forte influência na geração de
perfis de sociedade que favoreceram a desapropriação das terras. A disparidade das condições de
reprodução social dos agricultores é perceptível diante da situação de pobreza que faz parte do
cotidiano de muitas das famílias em decorrência, de uma série de questões, inclusive a própria
dificuldade de organizar ação coletiva, e a transferência de renda para setores não agrícolas
(HAYAMI; RUTTAN, 1985; ABRAMOVAY, 1992).

As mudanças econômicas e institucionais apresentam grandes desafios para a agricultura familiar. O
novo cenário exige que haja uma combinação de novos conhecimentos e novas práticas e que estes
sejam absorvidos para que não haja exclusão pela falta de oportunidade em acompanhar o processo
exigido pelo nível de inovação, bem como promoção de formas socialmente equitativas e espaços
ambientalmente sustentáveis.

A denominação agricultura familiar está ligada à redemocratização do país e à existência de políticas
específicas para esse segmento, fruto da mobilização dos movimentos sociais a partir dos anos 1990.
Nas palavras de Neves, (2002) a agricultura familiar não é um conceito, mas “uma categoria de ação
política que nomeia um amplo e diferenciado segmento mobilizado à construção de novas posições
sociais mediante engajamento político” As organizações dos agricultores abraçaram as novas
significações atribuídas à agricultura familiar e a entendem como um projeto estratégico (MORAES,
1998). Mesmo com a heterogeneidade existente entre os agricultores familiares, um ponto de
interseção entre eles se dá pela inter-relação entre a produção e o consumo, sendo a família, ao
mesmo tempo, produtora e consumidora. Ou seja, a propriedade e trabalho estão ligados à família.
No âmbito da agricultura familiar pode ser incorporada toda a população agrária que administra um
estabelecimento agrícola e nele trabalha juntamente com a sua família, como os assentados,
agricultores de subsistência, agricultores integrados, arrendatários, posseiros, meeiros, colonos.

A relação da agricultura familiar com o Plano Nacional de Alimentação escolar vem da Medida
Provisória n° 2.178, de 28/6/2001 (uma das reedições da MP n° 1.784/98), incutiu avanços ao
PNAE, inclusive fomentando o desenvolvimento da economia local, devido à imposição de que 70%
do montante repassado pelo governo federal sejam aplicados obrigatoriamente em produtos básicos,
respeitando os hábitos alimentares regionais e à propensão agrícola do município. A exigência de um
nutricionista a partir de 2006, como Responsável Técnico pelo Programa foi conquista fundamental,
o que possibilitou um incremento significativo na qualidade do PNAE quanto ao abarcamento de seu
objetivo.

A inovação trazida pelo art. 14 da Lei n° 11.947/2009, direcionada ao Programa, deixou em segundo
plano a lógica do menor preço para as compras públicas, trazendo para política pública o estímulo ao
desenvolvimento local através da garantia de aquisição de 30% dos recursos transferidos pelo
governo federal para os municípios e estados, a fim de serem aplicados na aquisição de produtos da
agricultura familiar.

O cumprimento dessa legislação garante uma maior visibilidade dos agricultores familiares e uma
nova formatação para as compras públicas, tornando o programa incentivador quando o PNAE
sinaliza a aquisição de no mínimo 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem
servidos nas escolas da rede pública de ensino, abrindo a possibilidade de adquirir alimentos de
produtores locais, gerar renda e beneficiar pequenos agricultores e comerciantes.

Em dois de abril de 2015, levando em consideração a contribuição da agricultura familiar para o
desenvolvimento econômico local e social, foram tomadas algumas medidas a partir da Resolução
CD/FNDE nº 4, alterando a redação dos artigos 25 a 32 da Resolução FNDE nº 26 a respeito da
compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou suas organizações: os preceitos para selecionar e classificar projetos de venda;
caracterização dos assentados da reforma agrária como formais e informais; formalização do
documento que capacita os projetos de venda dos grupos formais; critérios em caso de empate em
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comunidades tradicionais indígenas e quilombolas; definição de local de divulgação para as
chamadas públicas de editais; definição na chamada pública valores dos alimentos a serem obtidos
pela agricultura familiar; definição por entidade executora do limite individual de venda do agricultor
familiar por entidade executora; criação de novas regras para limite individual de venda controlada;
modelo padrão referentes à pesquisa de preços de projeto de venda, ao edital de chamada pública e
contrato.

Portanto, mudanças necessárias convergem para novos desafios atribuídos à agricultura familiar no
contexto nacional, passando a ser um segmento estratégico para a produção de matérias primas e
abastecimento alimentar das populações, conduzindo as políticas públicas a direcionarem seus
holofotes para a questão alimentar que se converteu em matéria de importantes debates e objeto
privilegiado de intervenção estatal. Identificar sinais de mudanças e fornecer informações que
apoiem a tomada de decisão dos setores públicos e privado aumenta a capacidade de responder às
oportunidades e aos riscos que se apresentarem.

4. O AGRICULTOR FAMILIAR DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES E SUAS
ENTIDADES REPRESENTATIVAS

A organização das entidades representativas e sua relação com o agricultor familiar e o poder
público, acaba sendo um veículo facilitador ao acesso ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar. Notoriamente os agricultores organizados em cooperativas tem maior facilidade para as
exigências burocráticas.

Atualmente, Tancredo Neves (cujo nome era Tabuleiro de Liberina) é um pequeno município do
Estado da Bahia com uma população estimada segundo o IBGE (2014) de 27 187 habitantes.
Localiza-se no sul da Bahia entre os municípios de Mutuípe, Valença e Teofilândia. Tem um
território de 441,892 km2 e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,559 (IBGE, 2010b). A
cidade se emancipou em 1989, portanto com apenas 27 anos de reconhecimento. O município
encontra-se a 111 km do município de Cruz das Almas, o qual abriga um grande centro de pesquisa
agropecuária, a Embrapa. Os produtos agrícolas são praticamente a base da economia do município e
são comercializados na feira local, produtos como legumes, frutas, carnes e peixes e confecções.

4.1 Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves - CFR/PTN

O nascedouro das Casas Familiares Rurais se deu na França, no período compreendido entre 1935 e
1937, quando se percebe a necessidade de provocar um desenvolvimento global no meio rural
através da idealização de uma escola que conduzissem jovens a uma formação profissional que
minimizasse as carências reais e resolvesse os percalços instalados no campo. Em 1950, os filhos de
agricultores, começam a ter uma educação atrelada a educação profissional, que se expandia e
migravam para outros países da Europa.

Os resultados das Casas Familiares são surpreendentes, garantindo uma qualidade no ensino,
direcionada para o cotidiano no campo, formando percussores de desenvolvimento local, ao mesmo
tempo em que promove uma melhoria de qualidade de vida através da inserção social, gerando
trabalho e renda.

Nesse contexto, se perpetuam outros modelos de casas familiares que mantém o mesmo preceito,
usando culturas diferenciadas, assim através do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de
Presidente Tancredo Neves e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e interveniência
da Caixa Econômica Federal, surge em 2003 na Bahia, ACFR-PTN, Casa Familiar Rural de
Presidente Tancredo Neves localiza-se na Fazenda Novo Horizonte, BR 101 - Km 315 e
caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), constituída por
Associação de Pais e Produtores Rurais, regida por seu Estatuto Social e Regimento Escolar.

CFR-PTN é uma escola para formação de jovens entre 14 (quatorze) e 21 (vinte e um) anos. Com
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formação exemplar de seis turmas e atualmente três turmas em andamento, a CRF segue
beneficiando familiares e membros de nove municípios do entorno da escola. Com onze anos de
história, vem transformando a realidade socioeconômica do município e adjacências através da
promoção da Educação Profissional de qualidade a jovens agricultores, estimulando-os a
permanecerem no campo e na agricultura familiar. Assim a Casa Familiar Rural vai construindo a
sua história com pretensão de ser conhecida como referência em Educação do Campo, fortalecendo a
Agricultura Familiar, bem como promovendo o agronegócio com bases sustentáveis.

Através dos esforços envidados pela Casa Familiar, o Conselho Estadual de Educação da Bahia
reconheceu formalmente e amparou legalmente os jovens da CFR (tanto as turmas antigas quanto as
novas) pela legislação educacional como integrante da grade curricular do nível médio, tornando-se
pioneira com certificação do ensino médio integrado ao técnico no Estado da Bahia, o Curso de
Educação Profissional Técnico em Agropecuária, ministrado pela Casa Familiar Rural.

A intenção da Casa Familiar Rural é fixar o jovem no campo com a qualidade de vida, contribuindo
para formar agentes participativos e que sejam capazes de produzir desenvolvimento para sua região.
Para isso, além da formação voltada para as necessidades do aluno através da pedagogia da
alternância, o aluno passa uma semana na Casa Familiar e uma semana em sua residência. No
período que permanece em sua residência, o aluno leva para sua casa o material didático, módulos
com exercícios relacionados a todas as disciplinas da grade curricular, ou seja, caracteriza-se como
um curso com uma parte técnica agropecuária integrada ao ensino médio.

Dentro desse processo de formação a Casa Familiar busca inserir os jovens no meio rural que se
traduz em troca de conhecimento entre os membros da família e comunidade em que vivem. Através
desse canal de experiências e conhecimentos teórico e prático se tornam líderes da comunidade,
atuando inclusive impulsionadores para efetivação das políticas públicas e assim, vão se educando
para o dia a dia do trabalho e para a própria vida.

4.2 Cooperativa dos Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves - COOPATAN

Com a atuação de trinta Produtores Rurais, em 18 de julho de 2000 foi fundada a Cooperativa dos
Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves- COOPATAN. Com um total de 326 produtores
trabalhando com as culturas do abacaxi, três variedades de banana, mandioca e seus produtos como
massa de aipim e massa de puba, sua característica de sucesso vem de sua atuação como agente
transformador em nível social, financeiro e econômico na região, além de promover aos seus
parceiros e clientes produtos com maior qualidade.

Esse cenário de sucesso foi construído ao longo do tempo. Anterior ao surgimento da Cooperativa, a
Fundação Odebrecht estava conduzindo obras em Morro do São Paulo, região próxima ao município
de Tancredo Neves quando através de uma pesquisa realizada pela mesma, tomaram conhecimento
desse pequeno grupo localizado em Tancredo Neves com a ideia da formação da Cooperativa e a
partir daí houve o apoio. A Cooperativa foi registrada em 2002, funcionando com a casa de farinha
de forma artesanal e em 2004 a Fundação entregou para a cooperativa uma indústria de farinha,
permanecendo exclusivamente nesta atividade até 2009.

A parceria com a Fundação continuava firme, entretanto, as atividades com apenas uma cultura não
era suficiente, levando a necessidade de expandir para outro segmento e não apenas a mandiocultura.
Em 2010, iniciam-se as atividades no ramo da fruticultura, com as culturas do abacaxi e banana, mas
ainda assim com bastantes dificuldades financeiras.

Em 2011, conseguiram equilibrar as finanças e a partir de 2013, fortalecendo-se através de parcerias
como a: EMBRAPA, SENAI, SEBRAE, proporcionado vários cursos, palestras, dia de campo e
experimentos na Casa Familiar Rural, além dos parceiros comerciais, como o WALMART, G
Barbosa, Que Delícia de Recife e outros mercados menores em Salvador e ainda Nego Bom em
Santo Antônio de Jesus e Bebida Mix em Feira de Santana, onde são produzidos os doces de banana
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e a energética Bomba Baiana.

Desde a fundação da Cooperativa até os dias atuais, a EMBRAPA vem atuando como parceira,
possibilitando às famílias cooperadas o acesso a cursos e palestras, às tecnologias, técnicas de
manejo do solo, produção, beneficiamento e contenção de encostas. Com o apoio da Embrapa, a
COOPATAN ao oferecer acompanhamento e orientação vem decididamente garantindo uma maior
qualidade e produtividade de algumas culturas como, é o caso da mandioca. Após a implantação do
Campo Experimental no município de Presidente Tancredo Neves, a média passou de 9 t/ha para 20
t/ha de mandioca, chegando a picos de 68 t/ha em algumas propriedades.

Através de estudos realizados pelos pesquisadores da Embrapa, e recomendações de variedades que
melhor se adaptavam as características climáticas da região, beneficiavam o processamento
mecanizado. Além do ganho financeiro, os plantadores de mandioca de Presidente Tancredo Neves
comemoram o benefício emocional de manter suas famílias unidas. De acordo relato de agricultores
o trabalho tornava-se mais fácil, enquanto conseguiam manter as pessoas na comunidade. A
COOPATAN integra o projeto Cadeia Produtiva da Mandioca, desenvolvido pelo DLIS Baixo Sul –
Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Baixo Sul da Bahia, em parcerias
coordenadas pelo SEBRAE.

Uma das preocupações dos técnicos da Embrapa Mandioca e Fruticultura e COOPATAN é
minimizar ou solucionar os problemas enfrentados pelos produtores e jovens empreendedores da
Casa Familiar Rural, neste sentido, para aprimorar seus conhecimentos e aplicar no campo, uma das
agricultoras, moradora da comunidade da Várzea, município de Valença, sócia da COOPATAN,
influenciou a sua filha de 15 anos, a ingressar na Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves
(CFR-PTN), em 2015. Essa jovem, assim como muitos adolescentes que vivem na Zona Rural,
desejava se deslocar para os centros urbanos em busca de melhor qualidade de vida. Essa expectativa
mudou a partir do ingresso na Instituição. Atualmente, está no 2º ano de formação do Curso Técnico
em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e se sente realizada no local onde vive.

A Casa Familiar Rural é uma das entidades representativas da agricultura familiar que formam os
jovens para serem empresários rurais e produzir produtos de qualidade e a COOPATAN, por sua
vez, tem a missão de comercializar produtos de qualidade para garantir a geração de renda para essas
famílias. Ultimamente a COOPATAN é um ponto de referência e equilíbrio de preço, beneficiando
os cooperados e a região. A maioria das pessoas que trabalham na COOPATAN veio da Casa
Familiar Rural. Uma cooperada relata que:

Além de tudo, antes do projeto vivíamos em uma situação que não tínhamos coragem de olhar no olho das
pessoas, porque não tinha como ajudá-las, hoje eu sei que o conhecimento que aprendo aqui levo para a
comunidade, porque além de ver a COOPATAN crescendo, fico feliz em poder ver outras comunidades,
associações se desenvolvendo também, o que eu quero para mim, também quero para quem estar ao meu redor,
de que adianta eu comer e meu vizinho ficar com fome. (AF1, 2014)

A COOPATAN é formada atualmente por 205 cooperados, agricultores que visualizam na
cooperativa uma forma de alcançar uma qualidade de vida melhor, conciliando com a facilidade em
ter acesso às tecnologias que aumentam sua produtividade e paralelamente permite o escoamento da
sua produção, e uma série de outras vantagens como preço justo e baixo custo para a implantação de
área. Neste contexto os agricultores familiares conseguem vislumbrar uma melhoria na renda e
perspectiva de gerar mais trabalho.

Quando perguntada sobre as dificuldades enfrentadas na participação do PNAE, a entrevistada, atual
presidente da Cooperativa (2014), salientou que o incentivo para a cooperativa é a melhoria do
produtor, se ele produz bem, e se ele vende bem, esse é o objetivo e acresta "Nós temos um custo e
sabemos quanto cada cooperado gasta para produzir. Agente não pode definir um preço que não seja
razoável para ele, eles têm investimento e precisam de um resultado. Aqueles que não têm esse
domínio acabam colocando um preço mais baixo e isso foge dos nossos princípios, pois o que
buscamos é uma melhor qualidade de vida para os cooperados".
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4.3 União de moradores de corte de pedra

A União de moradores de Corte de Pedra é uma associação que também vem trabalhando com o
PNAE, sua primeira participação em chamada pública foi em 2013, para fornecer alimentos da
agricultura familiar para o Programa. Até então tinham como experiência, questões ligadas à defesa
do adolescente e da comunidade, mas não com áreas produtiva. Formaram uma equipe de mulheres,
que passaram a fazer doce com base na fécula de mandioca, bolos, doces de banana e essa união foi
um passo importante para as mulheres, pois muitas delas tinham terras, mas não produziam, se
encontrando ociosas, por não ter essa oportunidade de produção.

Em 2014 houve uma nova participação em chamada pública, na qual foram vencedoras servindo de
incentivo para se organizarem. No município existia uma fábrica, construída com recursos federais,
mas que não funcionava. Essa fábrica passou a funcionar com as “meninas de moenda” e atualmente
já se fabrica biscoitos, sequilhos, bolo de aipim, bolo de puba, bolo de tapioca, doces de banana,
produtos processados e não processados com banana da prata e da terra e abóbora. Esses produtos
são atualmente inseridos no programa PNAE.

4.4 O PNAE no município de Presidente Tancredo Neves sob diferentes olhares

Muitas famílias se instalaram no município, conseguindo sobreviver como agricultores, ocupando
áreas de pequenos lotes com relevo acidentado, passando por dificuldades e sem infraestrutura
pública. Essas famílias formaram comunidades e se dedicaram a diversos tipos de plantios e criações.
Entretanto, apesar de toda dificuldade, encontraram meios de interagirem, trocar experiências sobre
os entraves encontrados em seus caminhos, o que lhes permitiram entender as principais causas dos
problemas enfrentados, levando a aquisição de novos conhecimentos, amadurecendo a consciência
da coletividade, despertando a construção do movimento sindical dos trabalhadores rurais e da
Agricultura Familiar, tornando-os responsáveis pelas sementes lançadas que germinaram e produzem
frutos até hoje.

Cerca de quinze agricultores foram entrevistados a cerca da sua visão em relação a atuação do PNAE
no município Presidente Tancredo Neves. 85,70% dos entrevistados informaram que recebiam
orientação sobre o fornecimento dos seus produtos para as escolas e 78,5%, no quesito recebimento
de orientação sobre manuseio, higiene e armazenamento de alimentos, também estavam satisfeitos
com as orientações. Entretanto, quando perguntado aos agricultores há quanto tempo forneciam
alimentos da agricultura familiar para as escolas, uma boa parte (42,86%) respondeu que a menos de
um (01) ano. Esses dados revelam a necessidade de ampliar o acesso ao Programa, levando-se em
consideração por exemplo, que a Casa Familiar Rural de PTN já possui doze anos de criação. Tal
fato pôde ser entendido com as respostas dadas pelos agricultores, quanto às dificuldades por eles
enfrentadas em relação ao fornecimento de seus produtos para o PNAE (Tabela 3).

Tabela 3. Informação sobre orientação no manuseio dos alimentos, fornecimento, tempo de
fornecimento e dificuldades encontradas pelos agricultores no fornecimento de seus produtos ao
PNAE.

Manuseio,
higiene e
armazenamento
de alimentos

%

Sim 78,58
Não 21,42
Total 100
Houve
informação
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quanto à
possibilidade de
fornecimento
para
agricultura
familiar

%

Sim 85,70
Não 14,30
Total 100
Tempo de
fornecimento
de alimentos
para a escola

%

Menos um (01)
ano 42,86

Mais de um (01)
ano 14,30

Mais de três (03)
anos 21,42

Acima de cinco
(05) anos 21,42

Total 100
Dificuldades
encontradas
para o
fornecimento

%

Veículos
próprios para a
entrega

14,30

Preferência por
produtos
orgânicos

14,30

Custos de
produção 42,85

Preço baixo 21,42
Concorrência
com grandes
grupos

7,14

Total 100

Os custos de produção foram citados como um dos maiores entraves para o
agricultor aderir ao Programa, seguido do preço. A concorrência com grandes
grupos apesar de o percentual ter sido menor (70,14%) também é outra
dificuldade encontrada pelos agricultores. Na verdade, o programa acaba
sendo muito assediado pelos grandes fornecedores de alimentos do país, que
acaba se tornando de certa forma uma concorrência desleal. Foi identificado
que 35,72% afirmaram não ter melhorado a renda em função do próprio
preço que não é considerado justo, além de encontrarem dificuldades com a
burocracia.

Tabela 4. Melhorias da renda dos agricultores familiares com a venda dos
produtos ao PNAE e aspectos que poderiam melhorar no Programa.

Melhorias
da renda %

Sim 42,86
Não 35,72
Pouco 21,42
Total 100
Melhorias
no
Programa

%

Planejamento
Estratégico 14,28

Redução
concorrência
com grandes
grupos

14,28

Preço
Competitivo 35,8

Assistência
Técnica 7,14

No que diz respeito aos incentivos que os agricultores
familiares tiveram da administração municipal para
fornecer alimentos da agricultura familiar para o PNAE,
foi revelado por 92,3% dos entrevistados que o governo
municipal tem ajudado, sobretudo na melhoria em
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Redução da
burocracia 21,42

Outros 7,14
Total 100

estradas, redução da burocracia, oferecendo cursos e
palestras, como também cumprindo papel social
importante na distribuição de sementes.

Apesar dos agricultores considerarem os incentivos,
acima descritos, ainda considera a parceria com o PNAE
pequena, e atribuem essa limitação ao percentual (30%)
aplicado pela prefeitura por meio da Chamada Pública,
não obstante, problemas também foram encontrados na
esfera escolar haja vista que muitas vezes o aluno não se
identifica com a alimentação ofertada, ou seja, Há certa
resistência para alguns produtos oferecidos na
alimentação escolar, principalmente alimentos que os
estudantes já consomem em casa. Cerca de 70% dos
entrevistados mencionaram o fato de alguns jovens
preferirem alimentos processados. 42,8% dos
entrevistados afirmam que a escola realiza treinamento
com as merendeiras, ainda assim merecendo de um
maior incentivo neste item. No olhar do agricultor um
dos problemas enfrentados é a falta de um mapeamento
de produção local, “a prefeitura precisa fazer chamada
pública baseada nessa demanda e os agricultores para
produzir de acordo a demanda das escolas” (AF9). Para
eles é importante compreender que não se deve limitar ao
que o município produz porque a produção é pequena,
mas a demanda da escola e a partir daí incentivá-los a
diversificar e aumentar a produção. Assim produtos
como tomate, pimentão, passariam a ser produzidos
dentro da agricultura familiar e deixaria de adquiri-los
fora, fortalecendo assim a economia local.

Ainda sob o olhar do agricultor “precisa ter a consciência de que o PNAE é um instrumento, um
caminho que pode ser utilizado para fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade da
alimentação” (AF10) Para este agricultor a Secretaria de Agricultura perdeu a referência, apenas
executa, sem observar as dificuldades e a demanda por alimentos saudáveis.

O processo da inclusão da agricultura familiar no PNAE teve que ser assimilada e entendida pelas
prefeituras dos municípios que passaram a reservar parte do montante dos recursos repassados pelo
FNDE, no mínimo 30%, para a aquisição de produtos advindos da agricultura familiar. No município
de Tancredo Neves não foi diferente, pois surge uma grande oportunidade de mercado para os
agricultores familiares locais que passaram a disponibilizar alimentos que são utilizados nas
refeições designadas para a merenda escolar, utilizadas por 59 escolas, abrindo, assim, uma
oportunidade de mercado para os agricultores familiares locais comercializarem seus produtos.

Para manter o sigilo dos entrevistados será utilizado para descrever a fala dos mesmos as seguintes
abreviações D1, D2, D3 e D4 fazendo referência aos diretores de escolas. Segundo o resultado da
pesquisa todas as escolas entrevistadas admitem que realizam algum tipo de ação para conscientizar
os alunos da importância da agricultura familiar na alimentação, dentre elas: palestras nas quais os
alunos são informados que alguns alimentos preparados na cozinha da escola são provenientes da
agricultura familiar como: o abacaxi, aipim, doce de banana e assim trabalham a importância desses
alimentos em sala de aula. “quando faz farofa de banana, eles comem, mas quando é servida a
banana in natura eles não querem, já a maçã eles aceitam, acho que valorizam mais o que é de fora”.
(D1). Algumas escolas preparam a horta com ajuda dos alunos, enfatizando o cuidado de se garantir
uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, como também a responsabilidade de oferecer curso
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das merendeiras, pois a maioria não tem criatividade.

O problema de armazenamento também foi levantado. “O produto poderia ser entregue para facilitar
a vida do agricultor que seria nas escolas, falta local onde armazenar o produto, e nem todo agricultor
tem transporte para encaminhar seu produto”. (D2). Devido à extensão do município a prefeitura, por
sua vez, não consegue buscar os produtos de todos os agricultores. Estes entregam na Secretaria de
Assistência Social e a nutricionista monitora junto ao Conselho.

Todos os entrevistados pensam que a nutricionista tem que entender que as merendeiras das escolas
tem uma grande resistência na hora de fazer o cardápio se torna mais complicado para se chegar aos
30%. “A nutricionista precisa buscar essas demandas, ver quem atende as questões nutricionais”
(D3). De fato a maioria dos entrevistados acreditam que a lógica do processo, é a nutricionista
verificar junto ao agricultor os produtos que comercializam para a partir daí formar o cardápio
escolar. “Com relação às sobras é falta de planejamento. O que colabora para não atingimento dos
trinta por cento, é a falta de comunicação da nutricionista com os agricultores”, informou D4. “os
entes de governo não se comunicam e se houvesse um sistema de gestão do PNAE tínhamos um
maior controle e acompanhamento”, afirmou D5. Não obstante, a maior parte do corpo de secretário
do município de Tancredo Neves é da zona rural e sua gestão tem realizado alguns investimentos na
agricultura, apesar da crise que vem atravessando “não se pode pensar em um comercio local
fortalecido, sem pensar e zelar pela agricultura familiar” afirmou, o Prefeito Municipal de Tancredo
Neves (2014).

Nascido e criado na zona rural o Secretário de Agricultura fala do seu carinho e cuidado especial
com agricultura do município. O secretário assumiu em dezoito de março de 2015, de forma interina.
Com o compromisso de valorizar cada vez mais os agricultores, existe no município a preocupação
de inseri-los no mercado, com os cursos e devidas orientações. Segundo a Secretária de Agricultura
foram realizados alguns investimentos com relação à recuperação de estradas e pontes para facilitar o
escoamento de mercadorias. Com relação ao percentual mínimo exigido para aquisição de produtos
da agricultura familiar pelo programa PNAE, a gestão municipal já estuda a possibilidade de ampliar
para 50%, superando o limite mínimo de 30% que hoje existe, o que sem dúvida ocasionaria uma
valorização ainda maior dos agricultores do município, trazendo benefícios para a região uma vez
que será mais dinheiro circulando no comércio.

Na visão dos gestores, alguns entraves acabam impedindo que o programa realmente cumpra com o
seu papel: documentação incompleta ou a falta dela por parte dos agricultores (principalmente a
DAP); valor pago pelos produtos (na época de realização da pesquisa); a falta de organização dos
produtores; a descentralização dos pontos de entrega dos produtos nos municípios, onerando o custo
o custo do agricultor. Salienta-se também para ações de assessoria técnica regular e direta, até porque
a formalização perante órgãos da vigilância sanitária e fiscalização tributária é uma crescente
demanda e fundamental para viabilizar o acesso ao PNAE e outros programas como PAA e
PRONAF.

5. CONCLUSÃO

Apesar de desafiadora, a aproximação da Agricultura Familiar com o Programa Nacional de
Alimentação Escolar é uma parceria que trás grandes avanços. Seu fortalecimento através do
compromisso dos gestores do ensino público tanto dos Secretários do Estado, quanto do município,
prefeitos, coordenadores, diretores, professores, agricultores, assim como a comunidade educativa
devem se unir para estimular o alcance do sucesso do programa a favor do desenvolvimento
socioeconômico local, resultando em uma política de segurança alimentar e nutricional que
intensifique o PNAE como um expressivo mercado consumidor e instrumento capaz de legitimar a
sustentabilidade, respeitando culturas, tradições e comportamentos alimentares tão diferenciados,
como também gerando emprego, renda e oportunizando o agricultor a manter sua família no campo.
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A pesquisa desvelou a relevância dessa parceria e trazer a tona debates sobre a importância de se
fomentar a organização das associações, cooperativas, e ações que contribuam com o
desenvolvimento agrícola das unidades, através da internalização, promoção de diálogos e debates
entre sociedade civil, gestores e representantes de agricultores familiares, assim como, evidenciou
que essa aproximação é primordial, na medida em que, aliada a capacitação incrementa o volume, a
regularidade na oferta, a diversidade e a qualidade da produção, levando-se em consideração que o
agricultor tem envolvido de fato toda sua família na agricultura familiar numa forma de dinamização
da renda e que o município em questão, tem evoluído na utilização do PNAE, demonstrando ser um
programa estratégico, embora como já mencionado enfrente algumas dificuldades.

Na caminhada dos agricultores, a renda insuficiente é ainda uma ameaça à reprodução da agricultura
familiar e uma das causas que levam centenas de jovens a saírem das comunidades, a procura de uma
melhoria de vida. Nesse contexto, ações educativas, coletivas de controle social de políticas públicas,
ações voltadas para o fortalecimento da organização comunitária e sindical da agricultura familiar,
devem ser desenvolvidas, assim como, essencialmente todos os atores do processo devem se
envolver e principalmente a Prefeitura no comprometimento com a execução de qualidade, alocando
corretamente as rubricas orçamentárias, intervindo quando necessário para que o programa seja
corretamente operacionalizado, disponibilizando recursos humanos engajados e com motivação.
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