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RESUMO 

 

Este trabalho analisa e investiga o fortalecimento da microeconomia e seu impacto na 

renda da comunidade; o fomento econômico, por meio dos programas da alimentação 

escolar; e o apoio à microeconomia, por meio dos gastos e despesas com a 

alimentação escolar oriundos das compras públicas. O objetivo do estudo é avaliar 

como os recursos provenientes dos programas da alimentação escolar contribuem 

com a microeconomia, agregando renda aos agricultores familiares, à comunidade e 

aos participantes da cadeia curta, trazendo retornos socioeconômicos para o 

município. Os gastos com as compras públicas para alimentação escolar devem ser 

realizados no próprio município, retroalimentando a economia local por meio de 

compras de materiais, equipamentos, serviços, manutenção e transporte, 

promovendo a cidadania alimentar, criando empregos, gerando renda e aumento de 

arrecadação dos impostos, além de benefícios sociais. A tese explora a relação entre 

alimentação escolar, desenvolvimento sustentável, agricultura familiar e geração de 

renda, mostrando a necessidade de iniciativas, que promovam o fomento econômico 

local, pelos diferentes agentes econômicos envolvidos no sistema de tomada de 

decisão em torno da alimentação escolar, dos produtores e fornecedores. Os efeitos 

econômicos, sociais e do desenvolvimento sustentável provenientes da alimentação 

escolar influenciam no desempenho econômico da região. Apesar das dificuldades 

políticas e econômicas que têm marcado a realidade nacional, os programas de 

alimentação pública fortalecem a alimentação escolar, por meio do uso de alimentos 

de qualidade e ricos em fibras, do fomento à microeconomia para a produção e 

fornecimento de alimentos, e da busca pelo desenvolvimento social. A pesquisa 

exploratória e o estudo de caso foram identificados como os mais apropriados para a 

investigação realizada. 

 

Palavras-chave: Alimentação Escolar; Agricultura Familiar; Microeconomia; 

Desenvolvimento Sustentável; Compras Públicas. 



ABSTRACT 

 

This paper analyzes and investigates the strengthening of the microeconomics and its 

impact on the community income; the economic promotion through school feeding 

programs; and the support to the microeconomics, through the expenditures and 

expenses with school feeding coming from public purchases. The objective of the study 

is to evaluate how the resources from school feeding programs contribute to the 

microeconomics, adding income to family farmers, the community, and the participants 

of the short chain, bringing socio-economic returns to the municipality. The 

expenditures with public purchases for school feeding should be made in the 

municipality itself, feeding back the local economy through purchases of materials, 

equipment, services, maintenance, and transportation, promoting food citizenship, 

creating jobs, generating income, and increasing tax collection, besides social benefits. 

The thesis explores the relationship between school feeding, sustainable development, 

family farming, and income generation, showing the need for initiatives that promote 

local economy promotion, by the different economic agents involved in the decision-

making system around school feeding, the producers, and suppliers. The economic, 

social, and sustainable development effects of school feeding influence the economic 

performance of the region. It is verified with the thesis that despite the political and 

economic difficulties that have marked the national reality, public feeding programs 

strengthen school feeding, using quality and fiber-rich foods, the promotion of 

microeconomics for the production and supply of food, and the search for social 

development. Exploratory research and case study were identified as the most 

appropriate for the investigation undertaken. 

 

Key-words: School Feeding; Citizenship; Communities; Employment; Local 

economics; Income; Food Security; Sustainability; Public Policy. 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUIÇÃO DA TESE 

 

Esta tese pretende contribuir com o desenvolvimento da microeconomia, dos 

municipios por meio dos gastos efetuados com a alimentação escolar. Usa o município 

de Itanhaém, para estudo de caso, em que se mostra essa possibilidade. O poder 

público é obrigado a prover a alimentação escolar no municipio por exigência de lei. 

Para a realização dessa atividade, efetua compras, obedecendo às necessidades do 

cardápio a ser oferecido aos alunos nas escolas. Esses alimentos podem ser adquidos 

da agricultura familiar e do mercado local ou externo. O município tem como orientar 

essas compras, os serviços necessários para que os alimentos estejam no refeitório 

da escola, a manutenção dos equipamentos, gás, transporte, utensilios de cozinha 

realizados no próprio município. Por meio de associações, cooperativas e a legislação, 

no caso da agricultura familiar, tais arranjos são legalmente possíveis 

O estudo mostra que os recursos oriundos dos programas da alimentação 

escolar e destinados às compras públicas incrementam as cadeias curtas de produção 

e serviços e a diversificação dos hábitos alimentares, fomentando a economia local e 

incrementando a agroindústria, o comércio e serviços, e, por fim, promovendo a 

geração de empregos e renda no município.  

É fundamental que o município promova a organização dos pequenos 

produtores para as compras governamentais para a melhoria da produção local de 

alimentos voltados para a alimentação escolar, causando mudanças econômicas na 

comunidade e melhorando a responsabilidade e interesse da sociedade pela 

alimentação escolar.  

A criação de uma parceria entre os agentes econômicos, que incentive o 

trabalho em rede, como forma de fortalecer a gestão e promover intercâmbio, se faz 

necessária, uma vez que o trabalho conjunto com as políticas públicas apresenta 

realidades e capacidades distintas, porém complementares e fundamentais para o 

crescimento da economia local, por meio do fomento à agricultura familiar voltada para 

a alimentação escolar.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apresenta-se aqui a contextualização da tese, com o intuito de expor a situação 

do fenômeno estudado com informações globais da tese. 

 

1.1 Introdução 

 

A presente tese analisa a relação entre a prática da oferta de alimentação 

escolar (merenda escolar) nas escolas públicas, por meio das compras 

governamentais dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares no próprio 

município. A compra dos alimentos é efetuada pelas prefeituras, utilizando recursos 

financeiros próprios e do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar.  

A gestão da alimentação escolar é de responsabilidade das prefeituras, que 

devem se organizar para comprar alimentos, preferencialmente in natura, para que os 

alunos com direito às refeições as recebam no refeitório da escola, durante todo o 

período letivo. Para que esse serviço seja prestado, há necessidade de que as 

prefeituras criem infraestrutura adequada, a fim de que possam executar as inúmeras 

atividades exigidas pela cadeia produtiva: licitações para as compras públicas, 

transporte e armazenamento e manutenção dos equipamentos utilizados no processo, 

entre outros.  

A pesquisa desta tese analisa a efetividade do uso dos recursos financeiros 

investidos na alimentação escolar, para que sejam utilizados na compra dos alimentos 

produzidos no município, dinamizando a microeconomia, uma vez que os produtos 

provenientes da agricultura familiar gozam de privilégios legais e fiscais. O Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) estimula as economias locais, e a 

promulgação da Lei nº 11.947/2009 determina que 30% dos alimentos para 

alimentação escolar sejam comprados diretamente dos agricultores familiares, 

causando impactos positivos no desenvolvimento da economia local. 

A expectativa é que possam ser elaborados arranjos em que parte dos recursos 

aplicados na alimentação escolar retorne ao município, contribuindo para políticas de 

desenvolvimento. A agricultura familiar desempenha papel vital na criação de 

empregos, geração de renda e diversificação da economia. 
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1.2 Justificativa 

 

A alimentação escolar, fator relevante para o desenvolvimento socioeconômico 

do município, implica em custo econômico e social para o municipio. Nos últimos anos, 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atende alunos, da infância à 

juventude, o que representa, aproximadamente, 40 milhões de pessoas, da ordem de 

20% da população brasileira. Parte dessa população frequenta a escola por conta da 

alimentação servida, e muitos desses alunos têm, nesse programa, sua única 

oportunidade de alimentação regular (FNDE, 2019b). O programa de alimentação 

escolar, se bem conduzido, graças à sua capilaridade, atinge todas as camadas 

econômicas da população e é a opção relevante para segurança alimentar e a 

manutenção do aluno na escola. 

Representa um vetor positivo para o desenvolvimento da microeconomia do 

município, gerando renda e promovendo negócios locais no comércio, indústria, 

transporte e outros serviços, contribuindo com a geração de empregos, renda e 

melhoria da cadeia produtiva. A organização das atividades para o fornecimento da 

alimentação escolar, quando realizada no próprio município faz retornar aos cofres 

públicos, em forma de impostos e benefícios sociais, parte dos recursos investidos. 

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

Como aumentar os retornos financeiros e socieconômicos, efetivando os 

gastos com a alimentação escolar no próprio município, agregando renda aos 

negócios e serviços locais e fomentando a microeconomia. 

 

1.4 Objetivo 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar como os recursos provenientes dos programas da alimentação escolar 

contribuem com a microeconomia, agregando renda aos agricultores familiares, à 

comunidade e aos participantes da cadeia curta, trazendo retornos socioeconômicos 

para o município. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar dentre as atividades necessárias para a produção de alimentos 

para a alimentação escolar, quais as que o município de Itanhaém tem 

potencial de realizar.  

 Investigar a cadeia curta para o fornecimento da alimentação escolar, 

visando à produção com maior qualidade nutricional. 

 Avaliar os impactos da geração de renda oriunda das compras públicas 

locais e o retorno socioeconômico para o município. 

 

1.5 Metodologia 

 

Para a realização da tese proposta, foram utilizadas as pesquisas: bibliográfica, 

documental, de campo com participações em eventos com conteúdo de interesses. O 

estudo de caso foi utilizado para a verificação prática das teorias expostas  

 A pesquisa se concentrou em estudo de caso, que, segundo Yin (2010), pode 

ser utilizado na investigação dos fenômenos da realidade, abrangendo conhecimentos 

teóricos e incluindo abordagens específicas à coleta e análise de dados.  

As fontes de dados foram: pesquisa bibliográfica, documental, visitas à cidade 

de Itanhaém, a uma aldeia indígena, a produtores rurais e a um banco de alimentos, 

além de reuniões e entrevistas com os responsáveis pela secretaria da educação, da 

agricultura, coordenação da alimentação escolar, a fim de entender como os 

produtores da região incrementam a produção de alimentos, fomentando a 

microeconomia e a cadeia curta produtiva voltadas à alimentação escolar no 

munícipio. 

A realização das entrevistas semiestruturadas aconteceu entre maio de 2019 e 

junho de 2020 com os representantes públicos locais e agricultores. Foram ainda 

realizadas visitas técnicas in loco na feira do produtor, sítios, associações e na 

prefeitura, para que se pudesse conhecer melhor a realidade local. 

As necessidades operacionais da alimentação escolar, como transportes, 

fornecedores de equipamentos de cozinha, refeitório, manuntenção, material de 

limpeza e higiene, entre outros, poderiam ser adquiridas no próprio municipio. 
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1.6 Composição da tese  

 

O estudo explora a relação entre o fortalecimento da economia local, por meio 

da alimentação escolar e da geração de renda para a comunidade, apresentando a 

necessidade de iniciativas, que promovem o desenvolvimento da cadeia produtiva e 

fornecimento, ocasionando a diversidade econômica dos diferentes agentes 

envolvidos.  

O trabalho é apresentado em sete capítulos. O capítulo I inicia-se pela 

introdução e traz considerações sobre o tema, ressaltando a relevância da pesquisa, 

os objetivos gerais e específicos com os respectivos métodos utilizados e a 

composição estrutural da tese.  

O capítulo II propõe o referencial teórico sobre alimentação escolar; economia 

e geração de renda; agricultura familiar e desenvolvimento sustentável, que são vistos 

como pivôs para o fortalecimento da economia local, gerando efeitos importantes 

sobre a renda da comunidade, sobre as famílias e sobre a arrecadação do município. 

O capítulo III aborda os fundamentos metodológicos, que são utilizados ao 

longo da tese, com destaque à pesquisa exploratória de observações in loco das 

experiências comunitárias com a alimentação escolar e sua evolução como solução 

para geração de renda e de desenvolvimento da economia local.  

O capítulo IV aborda o desenvolvimento da pesquisa, relatando as atividades 

realizadas.  

O capítulo V aborda os resultados e discussões da produção científica 

desenvolvida para elucidar os objetivos específicos. Foram elaborados artigos 

científicos e um capítulo de livro, além da realização de discussões sobre: alimentação 

escolar, agricultura familiar, educação alimentar e nutricional, políticas públicas e suas 

diretrizes para a promoção de uma alimentação saudável e adequada, o apoio à 

geração de renda, o desenvolvimento sustentável, e as limitações da pesquisa.  

O capítulo VI traz as conclusões, de forma contextualizada e as sugestões para 

estudos futuros. Por fim, apresenta eventuais efeitos proativos desse sistema, 

ressaltando os benefícios à economia local e à comunidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Alimentação Escolar  

 

A alimentação escolar (CONDON; CREPINSEK; FOX, 2009) tem atraído o 

interesse dos agentes econômicos e dos pesquisadores, porém sabe-se pouco sobre 

seu impacto no fomento econômico local. A alimentação escolar é também chamada 

de merenda escolar e consiste em uma ou mais refeições fornecidas aos alunos de 

escolas publicas, das creches, fundamental i e ii e ensino médio, além de agregados 

de instituiçoes de caridade e das minorias (quilombolas e indigenas). A Constituição 

Federal Brasileira de 1988 dispõe, em seu artigo 6º, a alimentação adequada como 

um direito fundamental do ser humano, constituindo-se como inerente à dignidade da 

pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados pela 

Constituição, devendo o poder público adotar as políticas e ações necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar da população (LEÃO et al., 2013).  

O Brasil tem sido exemplo em relação aos programas de alimentação escolar 

devido à sua efetividade no campo da geração de renda e da melhoria da alimentação 

escolar, estimulada pela lei 11.947, que prevê o mínimo 30% dos recursos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) seja investido no munícipio por 

meio das compras públicas. A alimentação escolar realizada em parceria com a 

agricultura familiar (AF) tende a fomentar as economias locais, possibilitando 

parcerias para a geração de emprego e renda (TARAS, 2005). 

A expressão segurança alimentar apareceu pela primeira vez, após o término 

da 1ª Guerra Mundial, quando mais da metade da Europa estava devastada e sem 

condições de produzir alimento (BELIK, 2012). De acordo com o artigo 3º da Lei nº 

11.346, de 15 de setembro de 2006, considera-se que segurança alimentar consiste 

na “realização do direito de todos ao acesso regular e permanente aos alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais”.  

O Brasil tem realizado grandes avanços no campo da segurança alimentar e 

nutricional (SAN) desde 2003, quando foi lançado o programa Fome Zero, como uma 

maneira para se atingir a segurança alimentar. Ao eleger como prioridade a geração 

de renda, o combate à fome e à pobreza, o Governo fortaleceu e criou políticas 

públicas que se mostraram efetivas para a melhoria das condições sociais. Para que 



18 

 

se tenha “segurança alimentar”, é preciso que haja para todos os cidadãos: i) 

disponibilidade (comida suficiente); ii) acessibilidade (acesso físico e econômico a 

alimentos); iii) adequação (acesso a alimentos nutritivos e produzidos de maneira 

ambientalmente sustentável); iv) aceitabilidade (acesso a alimentos culturalmente 

aceitáveis, produzidos e obtidos de maneiras, que não comprometam o respeito aos 

direitos humanos; e v) a regularidade na alimentação referente às necessidades 

nutricionais vi) fiscalização e controle (as políticas e processos, incluindo sanitários e 

higiênicos que permitem alcançar a segurança alimentar) (BELOT; JAMES; NOLEN, 

2016). 

Como forma de combater o desperdício de alimentos, foram criados os “Bancos 

de Alimentos”, cujo foco de atuação é recolher, selecionar e encaminhar alimentos 

para o consumo humano, comunitário ou individual. Os Bancos de Alimentos são 

organizações, encarregadas da arrecadação e armazenamento de alimentos que já 

perderam valor de prateleira no comércio e indústria, mas ainda estão aptos para 

consumo, distribuindo-os para entidades assistenciais que lutam contra a fome e o 

desperdício (BELIK; CUNHA; COSTA, 2012).  

O Banco de Alimentos estimula os produtores rurais, dando apoio ao 

abastecimento alimentar local por meio de integração com o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), realizando ações educativas, nutricionais e alimentares, 

estimulando a cadeia local de produção e fornecimento, contribuindo tanto para com 

a alimentação escolar quanto para a eliminação da insegurança alimentar no país 

(SEGALL-CORRÊA et al., 2007). A Figura 1 monstra a captação de alimentos, 

realizada pelo Banco de Alimentos.  

 

Figura 1 – Fluxograma de captação de alimentos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os alimentos captados seguem a ordem apresentada pelo fluxograma. Após 

seleção, separação, higienização e embalagem são distribuídos às escolas e à 

população em situação de vulnerabilidade social, por meio de entidades cadastradas 

nos programas sociais.  

No passado, a alimentação escolar no Brasil foi marcada pelo desrespeito aos 

hábitos alimentares regionais, pela prática de padronização alimentar e pelo 

clientelismo e favorecimento a grupos econômicos, em detrimento dos pequenos 

agricultores, que produzem alimentos frescos e locais (LOPES; DINIZ, 2018).  

As cadeias curtas representam uma importante estratégia de geração de renda 

e de melhores condições de consumo e alimentação para os produtores rurais e 

estudantes. O desafio é garantir que os agricultores familiares estejam inseridos nas 

compras públicas de alimentos (FOURNIER; TOUZARD, 2013). 

A cadeia curta de produção e fornecimento é um processo que conecta 

pessoas, produto e lugar e busca um elo entre produtor e o consumidor. É uma forma 

alternativa de relações e interações entre os espaços sociais e o poder público, 

criando ligações entre os produtores e consumidores. Essa dinâmica tem como 

característica fundamental a capacidade de ressocializar e reespacializar o alimento 

a partir do âmbito local (SCHNEIDER; FERRARI, 2015; SCHNEIDER; GAZOLLA, 

2017).  

Pode-se tomar como exemplo a contratação ou compra de um caminhão para 

o transporte da alimentação escolar, que direciona à contratação de um motorista para 

conduzi-lo, demandando o uso de combustível, de mecânico, de alimentação, entre 

outros elos da cadeia produtiva, que movimentam e geram uma economia mais forte. 

Ocorre também o fortalecimento de uma relação de confiança entre quem produz e 

quem consome, priorizando as cadeias produtivas locais, isto é, as cadeias curtas de 

produção e fornecimento, formando um elo em volta da cadeia de produção (DIEZ; 

MARANGÉ; LEVRAT, 2016; RIZOS et al., 2016; TOLIO et al., 2017). 

As cadeias curtas, por abordarem novas relações entre produtores e 

consumidores, buscam uma ruptura com o sistema agroalimentar dominante, 

podendo ser denominadas sistemas alimentares locais (DEVERRE; LAMINE, 2010). 

Levam os consumidores para mais perto das origens dos alimentos e dos hábitos 

culturais alimentares e constituem uma estratégia dinamizadora entre o Banco de 

Alimentos e as parcerias entre os agentes econômicos locais (BECKER; CABEDO, 

2012). O Quadro 1 mostra as dimensões da cadeia curta de abastecimento: 



20 

 

Quadro 1 – Dimensões de análise para Cadeias Curtas de Produção 

Dimensão Descrição 

Relações dos 

produtores 

Ênfase na qualidade ‑ produtores encontram estratégias para capturar 

o processo de produção, criar novas associações de produtores e 

novos nichos espaciais sociotécnicos, que geram novas capacidades, 

ativos e/ou relacionamentos. Em outras palavras, as inovações sociais 

são boas para a sociedade e aumentam a capacidade da sociedade 

de agir 

Relações dos 

consumidores 

Conhecimento do consumidor - local, produto e processo de produção 

que varia do espectro que vai da interação face a face às relações 

espaciais e temporais estendidas, como feiras livres, vendas em 

domicílio, casa do produtor. 

Processamento 

e varejo 

O termo short food supply chains tem sido utilizado para definir cadeias 

nas quais os alimentos são produzidos no entorno com maior grau de 

diversificação. A qualidade é espacialmente referenciada, os produtos 

são produzidos em pequenas agroindústrias rurais familiares e 

vendidos nos mercados locais e regionais, em pequenas casas de 

varejo, mercearias e restaurantes. 

Arquiteturas 

institucionais 

Apoio de programas e políticas públicas na cidade de Itanhaém, 

visando a facilitação na construção de uma nova rede de produção e 

abastecimento, com adequação jurídica e administrativa para que os 

agriculturores possam participar do mercado e institucional.  

Arquiteturas 

associativas 

Baseadas na relação de confiança, organizadas em rede e 

fundamentadas localmente com a existência de processo de 

competição e colaboração para uma construção de projetos 

integrados. 

Fonte: Sonnino e Marsden (2006). 

 

Segundo Sonnino e Marsden (2006), as atividades realizadas nas cadeias 

curtas de comercialização reformulam o espaço rural e criam nichos e novas 

estruturas e redes organizacionais espaciais, que competem com os sistemas de 

produção mais padronizados e contribuem para aumentar as relações de proximidade 

no espaço rural e reforçar aspectos organizacionais. 

A cadeia curta de produção, conhecida também como sistema alimentar, pode 

ser entendida como uma rede, que envolve diferentes geografias e níveis de atores 
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conectados em distintas relações socioeconômicas, políticas e sustentabilidade. 

Esses atores se distribuem por atividades relacionadas à produção, ao 

processamento, à distribuição, à preparação e ao consumo de alimentos em cada 

localidade, e estão organizados em grupos sociais, a partir das relações estabelecidas 

em seu mercado e em redes institucionais de governança (RUBEN; VERHAGEN; 

PLAISIER, 2018). 

No Quadro 2, estão relacionados os fatores que otimizam e agregam valor à 

produção. 

 

Quadro 2 – Fatores para otimizar a produção, agregação de valor e comercialização dos produtos no 
município 

Otimização a produção local 

de alimentos 

Agregação de valor aos 

produtos/serviços 

Facilitação da 

comercialização 

Estimar e otimizar a produção 

dos agricultores familiares.  

Melhorar preço. 

Beneficiamento dos 

produtos cultivados. 

Participação no PNAE 

Melhorar o sistema de 

produção, introduzindo maior 

aproveitamento dos alimentos in 

natura. 

Diversificação da produção, 

aumentando a renda dos 

agricultores familiares. 

Mercados de cadeia curta 

(proximidade, qualidade, 

imersão, informalidade) 

Expandir a produção para 

atender aos supermercados, 

comércio local e o Conab. 

Resgate da cultura 

alimentar local. 

Produzir o que o municipio 

consome. 

Implementação de assistência 

técnica adequada. 

Agilizar a produção  

Criação de associações de 

beneficiamento de produtos 

para obter mais renda para as 

famílias e para o município. 

Farinha de banana; farinha 

mandioca, bananada. 

Cadeias curtas de 

produção e fornecimento. 

Relação oferta-demanda 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os avanços com o PNAE colocaram na vanguarda os programas de 

alimentação escolar, no que diz respeito à qualidade dos alimentos. Há uma 

preocupação das cooperativas e associações em entregar produtos de qualidade de 
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forma que elas mesmas monitorem a qualidade, para que não aconteça de produtores 

entregarem alimentos fora dos padrões (SCHNEIDER; GAZOLLA, 2017).  

A alimentação escolar é a uma fonte de energia e de valores nutricionais 

básicos para muitos estudantes e é oferecida gratuitamente, paga com recursos de 

impostos arrecadados pelos governos. A cultura alimentar de um local carrega em si 

não só o combate à fome, mas uma forma de preparar os alimentos que fazem parte 

do inventário culinário da comunidade local. A alimentação escolar deve considerar a 

cultura alimentar local, mantida pelas comunidades (SKALLERUD; WIEN, 2019).  

O Brasil ajuda tecnicamente países mais pobres a organizarem a alimentação 

escolar, é o caso do Timor-Leste, pequeno país que foi colonizado pelos portugueses 

e viveu sob o domínio da Indonésia, e após anos de guerra pela independência, o país 

solicitou a ajuda de programas de alimentação escolar. O Brasil é um modelo em todo 

o mundo, no que toca à implementação do programa de alimentação escolar 

(IDDRISU et al., 2019).  

Para Carnevalli (2017), Jomaa, McDonnell, Probart (2011) e Nogueira et al. 

(2016), os programas de alimentação escolar devem constituir políticas de estado 

perenes. Nesse sentido, a importância da alimentação escolar transcende a mera 

ingestão de refeições, porque envolve temas fundamentais de segurança alimentar, 

econômicas, sociais e educacionais, e o PNAE tem o propósito de respeitar, 

promover, proteger, facilitar e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA): disseminar e consolidar o sistema de monitoramento e de avaliação, 

ampliando as possibilidades para fazer do programa um espaço efetivo para a 

promoção da alimentação saudável e para a formação de sujeitos íntegros é 

fundamental (BOCCHI et al., 2019).  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei nº 10.696, de 

2 de julho de 2003, possui muitas atribuições para a agricultura familiar, sendo as 

principais delas o encorajamento dessa agricultura para dar acesso a alimentos de 

qualidade e garantia do contrato de compra antecipada, possibilitando a 

comercialização dos produtos da agricultura familiar a preços praticados no mercado. 

No Quadro 3 apresenta-se o controle de qualidade para os programas de alimentação 

escolar. 
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Quadro 3 – Controle de qualidade para os programas de alimentação escolar 

Controle de Qualidade  

Para a avaliação e seleção dos alimentos os produtores deverão encaminhar amostras 

para serem submetidas aos testes necessários após a fase de habilitação. 

Seleção dos projetos de venda  

Terão prioridade os projetos do município. Os produtos da agricultura familiar devem atender à 

legislação sanitária; 

Limite individual de venda do agricultor familiar é de R$ 40 .000,00 por DAP/ano. 

Assinatura do Contrato  

O Contrato estabelece o cronograma de entrega dos produtos, data de pagamento dos 

agricultores familiares e cláusulas de compra e venda. 

Entrega dos produtos 

O Termo de Recebimento atesta que os produtos entregues estão de acordo com o 

contrato e com os padrões de qualidade; Documento fiscal. 

Fonte: Brasil (2011). 

 

A aquisição de alimentos por meio da agricultura familiar foi instaurada com o 

artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, que normatiza as compras públicas de alimentos para 

o PNAE, permitindo a aquisição de produtos da agricultura familiar sem a necessidade 

do processo licitatório, contribuindo para o crescimento regional e facilitando a 

aquisição de pelo menos 30% de produtos da agricultura familiar. A partir de 2009, 

passou a ser permitida a utilização de chamada pública para aquisição de gêneros 

alimentícios, priorizando fornecedores de pequeno porte (TRICHES; SCHNEIDER, 

2010). 

Para instaurar um mercado institucional de compras governamentais, são 

necessários investimentos de impacto e atendimento aos desafios socioeconômicos 

e ambientais. Para que os mercados funcionem melhor e os agricultores produzam de 

acordo com a demanda, é preciso melhorar os incentivos de preços pagos; aumentar 

a qualidade e a quantidade das compras governamentais; fazer com que os mercados 

funcionem melhor; melhorar o acesso aos serviços financeiros; reduzir a exposição 

aos riscos; ampliar o desempenho dos produtores e tornar a agricultura sustentável e 

fomentadora da microeconomia, pois a pobreza rural e a vulnerabilidade dos 

agricultores familiares significa o fracasso do desenvolvimento (SCHEJTMAN; 

BERDEGUÉ, 2004). 

Como destacam Führ e Triches (2017), a aquisição de produtos da agricultura 

familiar para a alimentação escolar, por intermédio do PNAE e do PAA, permite a 

aproximação entre a produção e o consumo; a transferência de recursos diretamente 

aos agricultores; a permanência de famílias de pequenos agricultores no campo com 
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qualidade de vida; a preservação da biodiversidade e o aquecimento e 

desenvolvimento da economia local, porém, para que isso ocorra deve haver uma 

flexibilidade com relação aos cardápios elaborados para a alimentação escolar.  

A alimentação escolar considera a inserção da agricultura familiar nos 

cardápios das escolas públicas, e essa ação fomenta as economias locais, 

possibilitando a diversificação na produção de alimentos, aumentando a renda dos 

agricultores familiares e melhorando o desempenho produtivo e a organização do 

sistema de produção que deve envolver as relações entre o poder público, a 

sociedade civil e os agricultores locais para fomentar a atividade microeconômica. É 

possível, nesse contexto, dizer que a agricultura familiar no Brasil surge como 

alternativa de produção para reforçar os impactos sociais, culturais e ambientais 

ocasionados pelo processo de modernização (GUILHOTO et al., 2007). 

De acordo com Bandeira de Mello (2000), o processo de licitação possui quatro 

fases distintas: requisição, proposição, compra e contratação. O desenvolvimento 

local sustentável deve ser fomentado pelo governo como comprador nas licitações de 

aquisição. A modalidade de licitação por intermédio de pregão permite a aquisição de 

gêneros alimentícios, podendo ser aplicada a qualquer valor estimado de contratação, 

levando em consideração para a classificação e habilitação o licitante que apresentar 

a proposta com menor preço, sendo esse o critério de julgamento (BRASIL, 2002).  

A inter-relação entre a alimentação escolar e a agricultura familiar está 

fundamentada nas diretrizes do PNAE e do PAA. Ambos estabelecem o emprego da 

alimentação saudável e adequada, e desde que se comprem os alimentos para a 

merenda escolar no município, essa ação fomenta a economia local, impulsionada 

pelas compras governamentais por intermédio da aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos pela agricultura familiar em âmbito local.  

Para que o município participe do programa de alimentação escolar, no mínimo 

30% da verba repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) deve ser utilizada na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 

sem necessidade de licitação, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária e 

as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Estabelecer ações conjuntas 

dos setores de alimentação escolar e de fomento à agricultura e à economia favorece 

a demanda por produtos in natura produzidos no município (BRASIL, 2009). 

No campo dos estudos da alimentação escolar, especialistas têm se dedicado 

a discutir experiências agroecológicas e circuitos curtos de comercialização. 

https://www.redalyc.org/journal/752/75260400011/html/#redalyc_75260400011_ref2
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Transformações sociais desenvolvidas, por meio das cadeias curtas, ocorrem 

mudança socioeconômica das famílias envolvidas, melhorando as condições 

econômicas, a organização de consumidores, multifuncionalidade da agricultura 

familiar, economia solidária e comércio justo, e depende de uma maior aproximação 

entre economia e ética como forma de trazer avanços em termos de segurança e 

soberania alimentar, porém, ainda é possível encontrar grande diversidade de práticas 

agrícolas e alimentares tradicionais. Nesse sentido, o cultivo dos alimentos e suas 

formas de preparo carregam diferentes sentidos e variam de acordo com a cultura de 

cada grupo social, orientando os saberes e práticas alimentares (FRANZONI, 2015). 

O foco na produção de alimentos tem se mostrado insuficiente para resolver os 

atuais desafios sociais e individuais, na redução da desnutrição em um contexto 

alimentar sustentável. A geração de renda no campo pressupõe o reencontro de 

consumidores com produtores, bem como o reconhecimento da qualidade dos 

produtos cultivados pela agricultura familiar e seus efeitos no incremento econômico. 

Para que tal processo ocorra, tem-se debatido a importância de se ampliar o acesso 

aos alimentos produzidos pela agricultura familiar (FRANÇA et al., 2018). 

O desenvolvimento da produção de alimentos reduziu o problema da segurança 

alimentar, já que permitiu que o foco dos programas de refeições escolares passasse 

da segurança alimentar para a qualidade dos alimentos. O propósito dos programas 

de alimentação escolar, como redes de segurança social direcionadas, fornecendo 

benefícios de educação e de saúde para as crianças mais vulneráveis, é contribuir 

para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial à aprendizagem, o rendimento 

escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis e para a melhoria da segurança 

alimentar. A alimentação escolar, portanto, deve se consolidar como uma estratégia 

de fomento econômico e geração de renda, além do enfrentamento da insegurança 

alimentar (BANCO MUNDIAL, 2015).  

A padronização dos hábitos alimentares em cardápios monótonos e 

desprovidos de referência local, em contraposição às infinitas possibilidades, que os 

biomas brasileiros e suas populações apresentam quanto à diversidade de alimentos 

e às maneiras de prepará-los, é um desafio a ser superado. A adequação ao cardápio 

de acordo com o que é produzido na agricultura familiar deve estar alinhada à cultura 

alimentar local, fazendo com que os produtos da agricultura familiar assumam o papel 

de condutores da geração de renda e da cultura local, trazendo de volta produtos que 

não eram consumidos no cotidiano (BELTRAME; PEREIRA, 2017).  
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Os benefícios sociais das refeições escolares variam de acordo com as 

necessidades econômicas. Nas regiões mais ricas e desenvolvidas, a alimentação 

escolar é uma fonte de refeições nutritivas, que complementa a alimentação oferecida 

pela família, já nas regiões e países mais pobres, é um incentivo para enviar as 

crianças à escola, sendo um fator relevante para garantir a segurança alimentar e a 

qualidade dos alimentos, assegurando que crianças vindas de famílias menos 

favorecidas possam receber alimentos nutritivos para o seu desenvolvimento 

(POLLITT; GERSOVITZ; GARGIULO, 1978). 

 

2.2 Economia e Geração de Renda  

 

As mudanças tecnológicas, a intensificação da competição, as crises 

econômicas e os altos índices de desemprego na economia fizeram surgir a 

necessidade de se formular políticas públicas para geração de renda e diminuição do 

desemprego. Diante desse quadro, todas as oportunidades que podem mitigar ou 

reduzir os efeitos dessa situação, oferecendo retorno a investimentos 

obrigatoriamente aplicado pelo poder público devem ser aplicados. As despesas 

ocorridas para a compra de alimentos, transporte, armazenamento e em 

equipamentos para o preparo da alimentação, manutenção e adaptação de 

ambientes, entre outros realizados com recursos com públicos podem ser canalizados 

para essas aquisições no próprio municipio (GHIZELINI, 2010). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, 2014), a agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas de 

base familiar e consiste em um meio de organização das produções agrícola. As 

prefeituras, aparentemente não se aperceberam dos beneficios que podem retornar 

ao municipio, nas mais diversas formas, favorecendo a economia local: como a 

organização da produção da agricultura familiar, do comércio e indústria locais, dos 

prestadores de serviços, entre outros, propiciando empregos e renda. O poder público, 

a economia e a sociedade devem refletir as características específicas e gerais, 

oriundos da alimentação escolar e seus reflexos para converter as despesas, os 

beneficios praticados para o atendimento dessas exigências em mecanismos, que 

propiciem atividades organizadas para a geração de emprego e melhorias de renda. 

A economia é um processo sistêmico, convivendo com cada fator que influencia 

e é influenciado numa atividade de ação e reação, e sinergicamente, não raro, 

modificando-se, deparando-se frequentemente com fatores, como: inflação, 
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desemprego, pobreza, governo, globalização e a geração de renda. A ciência 

econômica assenta-se em um modelo de produção, visando otimizar o fluxo de 

mercadorias, incrementando os recursos econômicos da região, ampliando a 

comercialização dos produtos cultivados pela comunidade e tornando o crescimento 

econômico positivo do ponto de vista social, com ênfase no fortalecimento econômico, 

de forma a fomentar a cidadania para todos. A eficiência e racionalização dos 

processos de produção, sobretudo, na cadeia produtiva local é um conjunto de 

elementos, interagindo em um processo produtivo para a oferta de produtos e serviços 

ao mercado (KOPNINA, 2019).  

As transações e os fluxos de produtos e serviços de uma economia incluem os 

insumos e os produtos dos setores, importações e exportações, os impostos, a 

geração de emprego, o valor adicionado através de salários, remuneração de capital 

e terra agrícola (GUILHOTO; SESSO FILHO, 2010). 

Os fluxos econômicos devem favorecer a distribuição de renda e trabalho, e, 

se bem-sucedidos, contribuem para outras dimensões do desenvolvimento 

econômico (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÄLÄ, 2018). Segundo Geissdoerfer et 

al. (2017), o fomento econômico local deve ser uma necessidade à geração de 

empregos com retorno social, financeiro e ambiental, para que a comunidade e o 

município possam gerar fluxo de renda e qualidade de vida. O fluxo de renda é um 

processo sistêmico que fortalece a economia local, por meio da alimentação escolar, 

com o envolvimento comunitário no sistema de produção, provocando resultados 

econômicos e contribuindo para a solução do escoamento da safra. Assim, o agricultor 

planta, colhe e realiza sua venda para a alimentação escolar por meio do PAA 

(LEITÃO, 2015). 

O fluxo monetário tem como base a renda da agricultura familiar, em direção 

da implementação de um projeto desenvolvimentista, sendo uma forma de aliança que 

visa sustentar os processos de melhoria na segurança alimentar e dos indicadores 

sociais e microeconômicos. Os recebimentos e pagamentos integram o fluxo 

monetário e a sua fluidez e consistência são a garantia de um sistema econômico 

equilibrado e sustentável. Um fluxo adequado que dê suporte à cadeia de produção, 

abastecimento e fornecimento, envolve o município, o agricultor familiar, os 

comerciantes, o beneficiamento de produtos cultivados na região e a implementação 

de pequenas agroindústrias, possibilitando aumentar a renda dos munícipes. O fluxo 

da renda deve construir um processo de desenvolvimento sustentável com a geração 
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de renda e de empregos para a comunidade (BARBOSA, 2013). 

O incentivo à economia local traz impactos positivos: i) geração de riqueza; ii) 

produção de alimentos no local; iii) mobilização dos agentes econômicos para 

construírem estratégias de compras governamentais; iv) promoção do fortalecimento 

da economia local, por meio dos incentivos à produção agrícola local, inclusive 

alterando processos de produção para oferecer um produto mais saudável aos 

consumidores (MACHADO; MACIEL; THIOLLENT, 2018). 

Os programas de alimentação escolar mostram-se como uma forma de 

organização econômica, que pode contribuir para o desenvolvimento local, gerando 

renda e ofertando produtos de qualidade voltados para o público estudantil. 

Programas institucionais do governo federal, como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) surgiram como forma de incrementar a 

alimentação dos estudantes e é uma oportunidade de aplicação dos recursos 

advindos da alimentação escolar e fomentar a economia local, na tentativa de reduzir 

número de intermediários entre a produção e o destino final dos alimentos, como 

também na tentativa de aumentar o retorno econômico para o produtor rural (REIS et 

al., 2019).  

O PNAE é acompanhado e fiscalizado pela sociedade, pelos Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE), pelo Governo Federal por meio do Tribunal de Contas da 

União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público 

(FNDE, 2019) e participam diretamente da execução do PNAE o FNDE, responsável 

pela transferência dos recursos e pela gestão do Programa em âmbito nacional: 

escolas federais de educação básica, também denominados de Entidades Executoras 

(EEx), responsáveis pela implantação do PNAE em suas respectivas jurisdições; 

Unidades Executoras (UEx), entidades privadas sem fins lucrativos, representativas 

da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros 

transferidos pela entidade executora. 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE), órgão deliberativo, fiscalizador e 

de assessoramento composto de, no mínimo, sete membros titulares mais suplentes 

tem papel decisivo para que o PNAE funcione efetivamente, sendo assim, deve haver 

uma parceira com as entidades executoras (EEx) e o conselho escolar, que deve ser 

visto como um parceiro, auxiliando a execução do programa, apontando sugestões e 

soluções para os problemas, e não como um conselho que serve apenas para apontar 
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os defeitos e irregularidades (FNDE, 2016). 

O CAE deve sensibilizar e estimular uma atuação articulada com os atores 

envolvidos com a segurança alimentar e nutricional essenciais, para a garantia do 

direito à alimentação saudável e adequada nas escolas (FNDE, 2019a). A Lei 

11.947/2009 prevê exigências às entidades executoras quanto a prestação de contas, 

o CAE deve fiscalizar, acompanhar a aplicação dos recursos e verificar a qualidade 

dos alimentos, usando suas prerrogativas de conselho deliberativo e assessoramento. 

O descumprimento da lei pelas seguintes situações: i) não prestação de contas por 

irregularidades cometidas, ii) não constituição do CAE, iii) não aplicação de 30% dos 

recursos nas compras de produtos da agricultura familiar, prevê a suspensão do 

repasse dos recursos do PNAE, segundo o artigo 20º da referida lei (BRASIL, 2009). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) estimula as economias 

locais, possibilitando a diversificação produtiva e o aumento de renda dos agricultores 

familiares, oferecendo mais e melhores alternativas de comercialização e valorização 

do agricultor local (MAIELLARO et al., 2020). A Figura 2 monstra a estrutura 

operacional do PNAE, oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), que beneficia milhões de estudantes. Esses recursos financeiros são 

alocados no PNAE, que, como entidade gestora, os repassam diretamente aos 

estados e municípios.  

 

Figura 2 – Estrutura Operacional FNDE/PNAE 

 
Fonte: FNDE (2020). 
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A transferência de recursos financeiros, por parte do FNDE, ocorre de forma 

automática, em até dez parcelas por ano (fevereiro a novembro), sem a necessidade 

de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento similar, e os recursos devem ser 

destinados exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios. A aprovação da 

Lei n. 11.947/2009 tem por propósito fazer com que os municípios adquiram pelo 

menos 30% do montante da alimentação escolar da agricultura familiar local que 

devem ser utilizados, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas (BRASIL, 2009).  

Para que os agricultores sejam considerados um dos pilares da economia local, 

é necessário extrapolar a dimensão político-institucional, pois o reconhecimento dos 

agricultores na qualidade de agentes econômicos deve estar articulado ao 

reconhecimento social e econômico por parte da sociedade em que estão inseridos. 

A melhoria de sua capacidade de interação social e inserção em mercados locais 

(alimentação escolar, feiras e programas sociais), em um contexto de geração de 

renda, fomentam a microeconomia e a construção social da percepção do que é 

desenvolvimento sustentável (SCHNEIDER, 2010). 

A produção de alimentos em escala familiar ganha destaque por se constituir 

em uma estratégia produtiva e de renda para os agricultores familiares, por meio da 

possibilidade de agregação de valor aos seus produtos, podendo ser relacionada à 

economia local, que está sempre em transformação. Trata-se de um caminho para o 

desenvolvimento local, pois aponta para vários caminhos que podem coexistir, assim 

como, os de natureza social, ambiental e cultural, por promoverem aspectos de 

inclusão do agricultor no consumo dos municípios da região (SILVA; SOUSA, 2013; 

SILVERIO; SOUSA, 2014). 

O conjunto torna-se positivo para gerar investimentos em busca propósitos 

sociais específicos, juntamente com retorno social e financeiro tanto para as famílias 

envolvidas como para a comunidade local. Desta forma, é possível obter vantagens 

econômicas, além de maior rentabilidade, por ser mais competitivo. Figura 3: 

Esquema de circuito econômico.  
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Figura 3 – Circuito econômico  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O circuito econômico pode ser simplificado no processo de transação 

econômica entre os agentes envolvidos, pois simplificar, reduzindo as etapas da 

compra governamental, gera renda. Assim, a reorganização da produção em um novo 

modelo do sistema econômico voltado à produção da alimentação escolar reduz 

gastos e gera renda interna na cidade. O sistema econômico aponta sempre o que 

produzir (mercado de bens e serviços); quando produzir (mercado de bens e serviços); 

como produzir (decisão de quem produz) e para quem produzir (mercado).  

A proposta de compras públicas mais centralizadas é caracterizada pela oferta 

de alimentos industrializados para a alimentação escolar, sendo assim, a 

descentralização deve ser vital para que ocorra o uso de alimentos in natura 

produzidos no município, já a entrega centralizada facilita para o agricultor participar 

do processo, reduzindo custos e dispêndio de tempo. As compras institucionais 

descentralizadas abrem a possibilidade de inserção da pequena empresa, do 

comércio local, do pequeno produtor e da compra de serviços no próprio município. A 

descentralização minimiza o desperdício de alimentos devido à cadeia curta de 

produção e distribuição, porém deve vir acompanhada do adequado treinamento de 

gestão que auxilie nos processos de controle, gerenciamento local (BACCARIN et al., 

2017). 

A gestão do PNAE deve ser composta em quatro níveis e etapas: (a) sobre o 

fluxo financeiro; (b) sobre a aquisição de insumos; (c) sobre a produção do serviço; e 

(d) sobre prestação de contas, e deve fazer parte de vários convênios e eventos, por 

ter uma abordagem sustentável, seguir os princípios da segurança alimentar e 
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nutricional e o princípio do direito humano à alimentação adequada (FNDE, 2019). No 

Quadro 4, passo a passo para a realização de compras públicas. 

 

Quadro 4 – Compra da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Planejamento dos gastos 

Estabelecer o quanto será gasto com compras da agricultura familiar (mínimo de 30% 
do recurso do FNDE). 

Cardápio  

Mapear os produtos da agricultura familiar local.  

Especificar produtos e quantidades. 

Informar à Entidade Executora (EE) a demanda.  

Elaborar cardápio respeitando a cultura alimentar local, a diversidade e a sazonalidade da 
produção da agricultura familiar da região.  

Pesquisa de preço  

A (EE) deverá considerar os preços de referência praticados pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos - PAA (CONAB); nas localidades em que não houver PAA, os preços de 
referência deverão ser calculados com base em critérios definidos a partir do valor gasto 
no ano para compra da agricultura familiar. 

Chamada pública  

A chamada pública é um tipo de edital para a efetivação da aquisição, com dispensa de 
licitação, de produtos da AF, e tem o dever de fornecer informações necessárias para que 
os fornecedores apresentem corretamente os projetos de venda, devendo ser divulgada em 
locais de ampla circulação. 

Projeto de venda 

É o documento que formaliza o interesse dos agricultores familiares em fornecer os 
alimentos para a alimentação escolar. Deve estar em conformidade com a chamada 
pública. 

Documentação exigida para habilitação dos fornecedores: 

Grupo Formal – Pessoa Jurídica: DAP jurídica, CNPJ, cópias das certidões negativas junto 
ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívidas Ativas da União e cópia do estatuto e projeto de 
venda. 

Grupo Informal - Pessoa Física: DAP de cada agricultor familiar, CPF e projeto de venda. 

Amostra para controle de qualidade  

Os produtores deverão encaminhar amostras de alimentos para avalição e seleção, que 
serão submetidas aos testes necessários após a fase de habilitação. 

Seleção dos projetos de venda  

Terão prioridade nesta ordem os projetos do município, da região, do território rural, do 
estado e do país; os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas. 

Contrato  

O Contrato estabelece os padrões de qualidade, o cronograma de entrega dos produtos, a 
data de pagamento dos agricultores familiares e cláusulas de compra e venda. 

Entrega dos produtos 

Os produtos são entregues de acordo com o contrato. 

Termo de Recebimento 

A testa que os produtos foram entregues eestão de acordo com o contrato e com os 
padrões de qualidade. 

Fonte: Adaptado Brasil (2011). 
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Nesse movimento, o governo federal repassa recursos financeiros para a 

execução do PNAE. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

repassa a verba diretamente para os municípios, sem necessidade de convênio, 

ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica, sendo 

dez parcelas mensais (de fevereiro a novembro). Esse dinheiro, depositado durante o 

ano escolar, tem como princípio prover alimentação durante 200 dias letivos por ano 

a alunos de escolas públicas federais, estaduais, municipais e distritais, creches, pré-

escolas, escolas primárias, escolas secundárias, escolas para jovens e adultos, 

instituições de caridade, escolas ligadas a igrejas, e escolas comunitárias 

(NOGUEIRA et al., 2016).  

O financiamento provém de duas fontes de recursos: da receita das loterias e 

dos recursos ordinários, constituindo a principal fonte do orçamento público que reúne 

impostos e contribuições como, por exemplo, imposto de renda, contribuições sobre 

serviços de telecomunicações e comercialização de petróleo e derivados de acordo 

com a Lei nº 9.934 de 20 de dezembro de 1996 das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e Resolução n° 26 do Conselho Deliberativo do FNDE. 

Os valores de repasse pelo governo, para cada aluno matriculado, são 

transferidos pelo FNDE via PNAE, para os municípios que “devem” complementar o 

valor recebido do governo federal, embora o montante investido por aluno seja ínfimo, 

no que tange ao agricultor familiar, é bastante positivo. Por exemplo, um município 

que tem aproximadamente 100 mil habitantes os agricultores familiares podem 

receber entre R$ 9.000,00 e R$ 20.000,00 reais por ano, valor que foi alterado em 

2021, para R$ 40.000,00 reais por agricultor.  

Pode ser considerado um valor baixo, porém, é uma garantia de renda “fixa” 

para o agricultor. Esse dinheiro também movimenta o comércio da cidade e é possível 

melhorar a qualidade da alimentação escolar e permitir trabalho e a geração de renda 

local, proporcionando oportunidade ao pequeno agricultor de ofertar a produção de 

alimentos aos educandos da rede de ensino na alimentação escolar, garantindo 

anualmente uma segunda e segura fonte de renda.  

As compras para a alimentação escolar realizada pelo Estado constituem 

oportunidades deliberadas para a comercialização, cumprindo os objetivos de 

fomentar a economia local, o melhoramento da qualidade da alimentação escolar e a 

possibilidade de renda aos agricultores familiares. Quanto ao tipo de produto 

comprado, além de se averiguar se é de origem animal ou vegetal, devem ser 
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considerados os níveis de beneficiamento, observando-se a transformação e 

higienização desses produtos realizadas pelo próprio agricultor, considerando as 

especificações legais em vigor. 

O PNAE pode estimular as economias locais, possibilitando a diversificação na 

cadeia produtiva e o consequente aumento de renda dos agricultores familiares, com 

mais alternativas de comercialização, pois o Estado passa a ser um grande comprador 

de seus produtos para a alimentação escolar e os alunos das escolas públicas 

recebem alimentos mais saudáveis, vinculados à safra e às culturas regionais. A 

existência de um conjunto de produtores locais de comercialização direta nas feiras e 

mercados de bairro possibilita a geração de renda, além de garantir a qualidade dos 

produtos e fomentar o consumo in natura em razão da proximidade entre as áreas de 

produção e consumo, diminuindo a necessidade de armazenamento, industrialização 

e transportes (HENDGES, 2010).  

Alocação de recursos do PNAE é calculada de acordo com o número de alunos 

em cada etapa e modalidade de ensino, com base no Censo Escolar do ano anterior, 

e o valor por aluno varia de R$ 0,32 a R$ 2,00. No total, o programa destinou R$ 3,9 

bilhões a Estados e municípios no ano de 2019, e as compras da agricultura familiar 

corresponderam a aproximadamente R$ 200 milhões. Na Tabela 1: os valores de 

repasse diário por aluno matriculado nas escolas públicas  

 

Tabela 1 – Valor de repasse financeiro diário por aluno 

MODALIDADE DE ENSINO Valor de repasse diário 

(R$) - Reais 

Creches 1,07 

Pré-escola 0,53 

Escolas indígenas e quilombolas 0,64 

Ensino fundamental e médio 0,36 

Educação de jovens e adultos  0,32 

Ensino integral 1,07 

Programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. 2,00 

Alunos do atendimento educacional especializado. 0,53 

Fonte: Com base em FNDE (2019c). 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae
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Cabe ao PNAE a execução do planejamento tácito, atuando como articulador 

entre os recursos vindos do Governo Federal e as Entidade Executora (EE). Os 

valores são distribuídos em caráter suplementar para cobertura dos 200 dias letivos, 

com base no censo escolar do ano anterior, de acordo com o número de matriculados 

em cada rede pública de ensino (FNDE, 2020). É direito de todos ter acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e sejam sociais, 

econômica e ambientalmente sustentáveis.  

A esses recursos do governo federal, que são complementares, são 

adicionados, pela prefeitura, valores que deveriam propiciar aos beneficados 

alimentos com nutrientes, frescor e qualidade. A Resolução nº 38, de julho de 2009 

do FNDE, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, veio 

garantir aos agricultores uma nova oportunidade, pois, a partir desta, os estados e 

municípios são orientados a comprar a produção de alimentos dos agricultores locais. 

Tal fato torna os agricultores detentores de uma certa exclusividade frente ao mercado 

local de hortifrutigranjeiros, pescados, entre outros (GOYAL; ESPOSITO; KAPOOR, 

2018). 

Considerando a importância da alimentação escolar e seus impactos na 

economia local, tendo em vista a segurança alimentar, busca-se fomentar as relações 

de consumo pautadas na solidariedade e responsabilidade. A ausência de segurança 

alimentar ou a presença de insegurança alimentar têm diversas causas, que merecem 

ser mais bem compreendidas, como, por exemplo, i) a pobreza (muitas vezes 

resultado de crises econômicas, aumento do desemprego e declínio dos salários, 

afetando o acesso à comida); ii) a geografia (falta de acesso a alimentos nutritivos e 

de qualidade em comunidades remotas); entre outros, tais circunstâncias 

possibilitariam que os agricultores familiares colocassem seus produtos no mercado 

com maior facilidade.  

A construção de parcerias colaborativas entre os agentes econômicos é 

necessária para que haja o incentivo ao trabalho em rede, como forma de fortalecer a 

gestão e promover intercâmbio na própria região, uma vez que o trabalho das políticas 

sociais apresenta realidades e capacidades distintas, porém complementares e 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável da economia local por meio do 

fomento à agricultura familiar voltada para a alimentação escolar. A agricultura familiar 
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necessita de articulações solidas entre os diferentes agentes, buscando entender as 

necessidades nutricionais da alimentação escolar versus a produção da agricultura 

familiar local, para que ocorra o fomento econômico local dos agricultores familiares, 

participando como fornecedores da refeição escolar (BAGDONIS; HINRICHS; 

SCHAFFT, 2018). 

A agricultura familiar é significativa para o investimento nas economias locais, 

gerando renda para a comunidade e desempenhando um papel no cumprimento do 

desenvolvimento sustentável. 

As atividades de geração de renda ainda se desenham, contudo reforçam as 

iniciativas de instituir hábitos e ações sustentáveis na geração de renda. A economia 

solidária reafirma a possibilidade de atividades coletivas com benefícios para os 

envolvidos (FERRO; DE MACEDO; LOUREIRO, 2015), pois vem de um movimento 

de renovação e de atualização da economia, apresentando outra maneira de a 

sociedade se relacionar com os problemas econômicos. Então, é considerada parte 

integrante de um programa social de desenvolvimento, que reflete estratégias, 

propiciando a grupos vulneráveis da sociedade que são excluídos.  

Fomentar a economia significa reconhecer uma possibilidade de sustentação 

das formas de vida de indivíduos em sociedade, não-centrada no mercado. Simboliza 

o ideal de transformação social de toda uma região, permitindo a multiplicação dessas 

experiências entre diversos membros de uma comunidade. 

 

2.3 Desenvolvimento Sustentável 

 

A definição de Desenvolvimento Sustentável explicita-se pelo seu envolvimento 

com o fomento econômico. Ocorre somente quando há a redefinição das relações 

entre os agentes econômicos e a sustentabilidade socioeconômica. A Economia pode 

ser uma solução transformadora para a reconciliação das necessidades sociais e do 

meio ambiente, e os valores sociais tornam-se uma parte essencial da agenda do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que as decisões não podem mais ser 

baseadas apenas em aspectos técnicos (MURRAY; SKENE; HAYNES, 2017).  

A relação entre a economia voltada para o fomento econômico via compras 

governamentais e a alimentação escolar é fundamental para criar cidadania para 

todos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é, então, apresentado como 

meio que possibilita a passagem do conceito para a ação, sendo um instrumento 
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capaz de impulsionar ações, envolvendo diversos agentes sociais na transformação 

da sua realidade social de forma consciente e no estabelecimento de novos valores. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa brasileira voltada, 

principalmente, para as questões do desenvolvimento sustentável, já o PNAE é um 

importante eixo de acesso à alimentação escolar suficiente e adequada por meio da 

oferta de refeições, que cubram as necessidades nutricionais dos escolares durante 

o período letivo. A partir de 2006, esse programa passou a incorporar, dentre suas 

diretrizes, o apoio ao desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2006).  

O PAA e o PNAE incorporam compras governamentais dirigidas à agricultura 

familiar. De forma geral, no município de Itanhaém, a população escolar corresponde 

ao número de beneficiários da alimentação escolar, portanto, ter um aumento 

significativo no consumo de alimentos produzidos no município traz muitos benefícios 

para cadeia produtiva local e seus agentes econômicos. Os programas de 

alimentação escolar têm por finalidade promover o acesso à alimentação para 

populações escolares, incentivando o desenvolvimento da cadeia produtiva do 

município. A ampliação do número de fornecedores locais, visando atender a 

demanda é vital para a economia, a falta desses fornecedores leva à aquisição de 

produtos fora das comunidades, não estimulando o desenvolvimento econômico e 

sustentável do município de Itanhaém como preconizado (BRASIL, 2010, 2011). 

A cadeia produtiva local remete as formas de comercialização, que expressam 

proximidade entre produtores e consumidores, não única e necessariamente no 

aspecto territorial, mas também na criação de uma conexão, permitindo provocar 

interatividade, facilitando que ambos conheçam os propósitos e desenvolvam-se com 

impactos sociais, econômicos e ambientais positivos na região (BRASIL, 2014).  

Dessa forma, promover o acesso dos pequenos agricultores às compras 

governamentais é de grande importância, pois a inclusão se dá pela participação no 

processo produtivo e intermédio de crédito acessível, propiciando a integração ao 

sistema econômico e promovendo o aumento da renda monetária das famílias mais 

pobres, inserindo-as no processo produtivo da região, o que atende aos vários 

requisitos de desenvolvimento sustentável da ONU.  

As Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável definiram 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a Agenda 2030 e devem guiar 

as políticas e o financiamento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), agência da ONU, que tem atuação em aproximadamente 
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170 países (PNUD, 2019). Estão contempladas metas até 2030, com a finalidade de 

acabar com a fome e garantir e assegurar o acesso a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes, e promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, visando 

geração de empregos e renda, promovendo o desenvolvimento. Na Figura 4 estão os 

objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Figura 4 – Infográfico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

 

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (FNDE, 2019a). 

 

Os 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável dividem-se em 

categorias como educação 18%, infraestrutura 15%, mudanças climáticas 21%, 

resíduos 18%, água 10% e transporte 18%. Os objetivos que abarcam a alimentação 

escolar e a geração de renda são oito e, para atingir essas metas, existe uma série 

de práticas que os agentes econômicos devem realizar, são elas: inclusão das 

compras públicas com alimentos provenientes do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA); implantação das cadeias curtas de produção e fornecimento, 

oriundas das compras públicas; geração de empregos; criação e revitalização de 

parcerias para o desenvolvimento sustentável; e geração de renda para o município. 

Abaixo estão os objetivos que abrangem de forma direta a alimentação escolar: 

(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012), 

Objetivo 2: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura familiar sustentável.  
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Objetivo 8: promover o desenvolvimento econômico com retorno financeiro 

para a região, com garantia de emprego pleno e produtivo para todos.  

Objetivo 9: construir infraestruturas resilientes, promover o beneficiamento da 

cadeia produtiva local inclusiva e sustentável.  

Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis.  

Objetivo 17: fortalecer os meios de implementação e revitalizar as parcerias 

para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015, p. 16). 

Quanto ao desenvolvimento sustentável e a alimentação escolar, foi 

estabelecido pela Resolução CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, que a aquisição 

de gêneros alimentícios deve ser proveniente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, fortalecendo a opção pela 

agricultura familiar local e valorizando os integrantes da microeconomia e das 

comunidades (BERDEGUÉ; REARDON; ESCOBAR, 2000).  

Os investimentos aplicados no desenvolvimento sustentável envolvem a 

política de compras governamentais para a alimentação escolar e devem ter como 

propósito o seu retorno para a economia do município, fomentando a arrecadação e 

a geração de renda. Esses são alguns fatores de competência do município, que 

devem ser implantados para que se alcancem os objetivos estipulados pela ONU.  

A Agenda 2030 estabelece uma visão ambiciosa para combater a pobreza e a 

fome e para ampliar a geração de renda. Alcançar os ODS requer a parceria de 

governos, setor privado, sociedade civil e cidadãos comuns com o propósito de 

assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e permita o 

desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável (SACHS, 2012).  

Alguns desses objetivos devem orientar as políticas públicas em todos os 

municípios, incentivando o desenvolvimento microeconômico sustentável, e precisam 

estar integrados para fomentar a cadeia produtiva curta de fornecimento para 

alimentação escolar. Busca-se encurtar as distâncias entre os agentes econômicos, 

resultando em uma aproximação entre o local, em que se está produzindo e o 

consumo dessa produção, tornando, assim, a relação vantajosa e igualitária entre o 

agricultor, o munícipio e o consumidor.  

A insegurança alimentar é classificada em quatro níveis: segurança alimentar 

e insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Quando não há “segurança 

alimentar”, há qualidade de vida menor para os moradores de uma determinada 
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comunidade ou região. Em localidades desérticas ou de muita seca, é mais provável 

que haja “insegurança alimentar”, pois, a população tem acesso dificultado a 

alimentos, incluindo água, que é um dos itens apontados pela ONU como objetivo a 

ser atingido em 2030, então, a alimentação escolar pode suprir boa parte dessa 

demanda por alimentos e diminuir a insegurança alimentar, por meio da utilização das 

políticas públicas.  

Para que se tenha segurança alimentar, é preciso que haja: i) disponibilidade 

(de comida suficiente para todas as pessoas, o tempo todo); ii) acessibilidade (acesso 

físico e econômico a alimentos para todos, em todos os momentos); iii) adequação 

(acesso a alimentos nutritivos e seguros e produzidos de maneira ambientalmente 

sustentável); iv) aceitabilidade (acesso a alimentos culturalmente aceitáveis, 

produzidos e obtidos de maneira que não comprometam a dignidade, o respeito 

próprio ou os direitos humanos das pessoas); e v) fiscalização e controle (as políticas 

e processos, incluindo sanitários e higiênicos, que permitem alcançar a segurança 

alimentar). Estabelecer uma política pública na construção de redes alimentares 

diferenciadas de produção de alimentos para a alimentação escolar passa pela 

articulação entre os envolvidos, não é só a criação de cadeias produtivas, mas a 

necessidade de assegurar o acesso ao mercado, e qualidade dos alimentos (TURPIN, 

2009). 

O PNAE pode ser um aliado do desenvolvimento sustentável, pois constitui um 

importante eixo de acesso à alimentação para o público escolar. Entre suas diretrizes, 

estão o apoio ao desenvolvimento sustentável, pelo incentivo à aquisição de gêneros 

alimentícios produzidos pela agricultura familiar, priorizando as cadeias produtivas 

locais, que são as cadeias curtas de produção e fornecimento; e o resgate da cultura 

alimentar local na educação nutricional com o uso adequado de ferramentas de 

tecnologia (LAIRON, 2012). 

O desenvolvimento sustentável é mais amplo do que apenas o meio ambiente, 

trata-se de assegurar uma sociedade mais justa, e isso significa satisfazer as 

necessidades das comunidades, promover o bem-estar, a inclusão social, criar 

igualdade de oportunidades e promover o fortalecimento da economia local. Os 

objetivos do desenvolvimento sustentável devem orientar as políticas públicas para 

incentivar a criação de cadeias curtas de produção e comercialização, pois privilegiam 

a menor distância entre o produto e o consumidor, corroborando com o fomento 
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econômico, a justiça social e as interações entre os agentes econômicos (TRAPANI; 

SGROI; TESTA, 2013). 

A política de desenvolvimento econômico sustentável para a agricultura familiar 

deve observar a produtividade e a diversidade de alimentos produzidos, para que se 

obtenha a segurança alimentar, além do fomento econômico e dos alimentos 

saudáveis para todos os estudantes de escolas públicas. O melhor caminho para a 

busca da sustentabilidade, segundo Morgan e Sonnino (2008), são as comunidades 

participarem do processo de produção de alimentos, do preparo, transporte e logística: 

a comunidade é convidada e “contratada” para fornecer e servir os alimentos na 

escola, aumentando o envolvimento local de agricultores, empresas de serviço, 

embalagens, cozinhas industriais, escolas, crianças, pais e formuladores de políticas 

públicas.  

A alimentação adequada e suficiente para todos faz parte da construção da 

cidadania, é um direito social. O desenvolvimento da cidadania alimentar passa pelos 

processos produtivos e de segurança alimentar, determinantes para a realização dos 

objetivos estipulados pela ONU, como, por exemplo, o beneficiamento de produtos 

cultivados na cidade, a mandioca e o milho são a base da alimentação caiçara (nome 

dado aos nascidos na região do litoral), é parte da cultura litorânea brasileira, 

principalmente na culinária, agregando valor e evitando que estraguem com facilidade. 

Para que ocorra o desenvolvimento da microeconomia é preciso incentivar a aquisição 

de serviços e de gêneros alimentícios diversificados, produzidos localmente (LEÃO et 

al., 2013).  

 

2.4 Agricultura familiar  

 

A partir da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), em 1996, a agricultura familiar foi eleita como a base social sobre a 

qual se pretendia implementar um novo modelo de desenvolvimento rural no Brasil. 

Restrições são impostas quanto ao tamanho da UFPA [Unidade Familiar de Produção 

Agrária] para que o agricultor faça parte da agricultura familiar, com isso, eliminam-se 

as famílias com grandes extensões de terra (BERGAMASCO, 2017) 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, estabelece os conceitos, princípios e 

instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à 

Agricultura Familiar e, em 2017, atendeu aos seguintes requisitos: I - possuir, a 
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qualquer título, área de até quatro módulos fiscais; II - utilizar, no mínimo, metade da 

força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda; III - auferir, no 

mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento 

ou empreendimento; e IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento 

estritamente familiar. A agricultura familiar tem papel importante para a economia 

local, na produção de alimentos, na geração de rendas para uma população bastante 

vulnerável, que pode ser beneficiada na venda de seus produtos para a alimentação 

escolar (FNDE, 2019).  

Agricultores familiares são identificados e classificados a partir de seus espaços 

de produção, chamados de Unidades Familiares de Produção Agrária, definidas, 

conforme o Decreto no 9.064/17, que estabelece como conjunto de indivíduos 

composto por família que explore uma combinação de fatores de produção, com a 

finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos 

e por outros bens e serviços, e que resida no estabelecimento ou em local próximo a 

ele (BRASIL, 2017).  

Considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, 

além de não possuir área maior do que quatro módulos fiscais, podendo variar de 

acordo com o município. Trata-se daqueles que utilizam mão-de-obra da própria 

família e tenham percentual mínimo da renda, originado de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento. Esses critérios permitiram ao governo 

agrupar todas as pequenas famílias rurais sob conceito único de agricultura familiar, 

visando promover fomento econômico local, integrado aos mercados (ANJOS; 

OLIVEIRA, 2016) 

O reconhecimento do agricultor familiar é feito por meio da DAP, Declaração 

de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Os agricultores familiares participantes devem estar enquadrados no 

PRONAF, para que sejam inseridos nas diversas políticas públicas. O surgimento do 

PRONAF deu-se pelas reivindicações de movimentos sociais, junto com os 

trabalhadores rurais, que evidenciaram a importância de se estabelecer diretrizes 

capazes de fortalecer a produção agrícola no município (DIAS et al., 2013).  

O PRONAF consagra-se como a principal política pública de apoio à agricultura 

familiar, favorecendo os municípios brasileiros, permitindo a geração de renda para a 

região. A Declaração de Aptidão (DAP) tem o cadastro feito no município em que a 
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propriedade está presente e é a porta de entrada do agricultor familiar para o acesso 

a políticas públicas específicas para a agricultura familiar.  

 Há dois tipos de DAP: pessoa física e jurídica. A física identifica o produtor 

individual e sua família, e a jurídica, as organizações formais dos agricultores, sendo 

associações ou cooperativas com o CNPJ e o número de DAP física de cada membro 

associado. O agricultor familiar, para se classificar legalmente, necessita obter a 

Declaração de Aptidão (DAP), emitida pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 

Abastecimento. Somente com essa credencial tem o direito de ser fornecedor do 

PNAE e do PAA. 

A partir de julho de 2009, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) regulamentou que, no mínimo, 30% do total de recursos 

repassados aos Estados e Municípios para a gestão do PNAE sejam destinados à 

compra de alimentos da agricultura familiar, preferencialmente orgânicos. A 

inviabilidade de fornecimento regular e constante, como justificativa para o não 

atendimento dos 30%, exige articulação entre quem compra (demanda de alimentos 

para as escolas dos municípios) e quem vende (oferta de alimentos produzidos pelos 

agricultores familiares) e deve levar em conta a construção de uma cadeia produtiva 

local, o desenvolvimento sustentável, a geração de renda e o fomento econômico e 

social (SARAIVA et al., 2013).  

A aplicação do percentual disposto na lei de 30% do total dos recursos 

repassados pelo FNDE está muito abaixo do recomendado e poucos municípios têm 

conseguido atingir percentuais melhores na aquisição de alimentos oriundos da 

agricultura familiar. A prioridade é que as aquisições desses alimentos devam ser 

provenientes dos assentamentos da reforma agrária, bem como das comunidades 

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. O artigo 14 da Lei nº 11.947 

(BRASIL, 2009) versa através do § 1º sobre a não obrigatoriedade de processo 

licitatório para aquisição de alimentos destinados à alimentação escolar, desde que 

os preços sejam compatíveis com valores do mercado local. A compra desses 

alimentos deve respeitar a produção local, regional ou nacional, exatamente nessa 

ordem. Conforme as análises de Triches e Schneider (2010), a estratégia de 

aproximação entre os agricultores e os gestores amplia a possibilidade da produção, 

consumo e comércio local de alimentos.  

Políticas públicas como as do PAA/PNAE são fundamentais para geração de 

renda dos agricultores familiares. São programas cuja estrutura norteiam as compras 
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governamentais, como instrumento de incentivo e criação de mercados para os 

produtos advindos da agricultura familiar, visando fortalecer economicamente o 

município, promovendo melhorias na qualidade da alimentação e na segurança 

alimentar da população em vulnerabilidade, gerando o bem-estar social (TRICHES; 

GRISA, 2015). 

O PNAE surge como um grande facilitador para a agricultura familiar, conforme 

o volume de recursos que circula na alimentação escolar, contribuindo com os 

objetivos da ONU para eliminação da insegurança alimentar. Em situações de 

“insegurança alimentar”, as pessoas são afetadas em sua saúde física, mental e no 

entrosamento social. Na presença da “insegurança alimentar”, observa-se maior 

presença de obesidade, diabetes, desnutrição e doenças crônicas. A falta de comida 

vai muito além da fome e afeta o ser holístico: o todo de uma pessoa.  

A ausência de “segurança alimentar” tem diversas causas, como i) a pobreza 

(muitas vezes resultado de crises econômicas, aumento do desemprego e declínio 

dos salários, afetando o acesso à comida); ii) a geografia (em comunidades remotas 

ou nos desertos alimentares falta acesso a nutrientes de qualidade); iii) o meio 

ambiente (mudanças climáticas podem dificultar o crescimento e o acesso aos 

alimentos), dentre outros.  

Entre os efeitos positivos apontados em relação aos mercados institucionais 

(PAA e PNAE), podem ser citados: 

 Garantia de mercado para os produtos da agricultura familiar; 

 Alteração na matriz produtiva com maior produção e diversificação; 

 Elevação dos preços locais para os agricultores; 

 Criação de novos mercados, a partir do fornecimento para esses 

programas; 

 Resgate e fortalecimento de práticas e produtos tradicionais e regionais; 

 Fortalecimento das organizações da agricultura familiar; 

 Melhoria da alimentação, tanto para produtores quanto para os 

beneficiários das instituições atendidas. 

 Agricultura familiar, indígena, quilombola e outras, aproximando 

agricultores familiares e os beneficiários da alimentação escolar, 

proporcionando a articulação entre os agentes econômicos e os alimentos 

frescos e orgânicos. 
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Para que os agricultores familiares possam usufruir dos benefícios oferecidos 

pelos programas de alimentação escolar, eles devem fazer parte de associações ou 

cooperativas de alimentos conforme estabelece a Lei nº 12.058 de 13 de outubro de 

2009 que caracteriza as possíveis formas de associação de produtores rurais. 

As associações melhoram as condições de participação em uma licitação, 

comparando com o agricultor que entra individualmente no processo licitatório, porque 

se esse não estiver inserido em uma associação, mesmo que não venda todos seus 

itens produzidos, perdendo para outros concorrentes, ainda conseguirá fornecer 

vários outros produtos. A falta de organização dos agricultores em associações surge 

como um limitador do fomento econômico, principalmente pensando na alimentação 

escolar. As associações favorecem a obtenção de melhores condições para a 

participação nas compras governamentais e para o aumento da produção e da venda 

por intermédio do vínculo com o PNAE.  

A aquisição pública para a alimentação escolar é um processo diferenciado, 

podendo ser realizado com dispensa do procedimento licitatório, por meio das 

chamadas públicas, via compras governamentais consideradas sustentáveis: as 

aquisições que promovem fomento econômico, alimentação escolar de boa qualidade, 

justiça social, benefícios ambientais e de saúde para a população.  

As compras de alimentos provenientes da agricultura familiar, além de 

aproximar os agentes econômicos locais, trazem variadas potencialidades para o 

fortalecimento da economia local e para a valorização de uma alimentação de 

qualidade que respeite os hábitos alimentares, contudo, trazem também diversos 

desafios frente à complexidade das relações entre agricultura familiar, alimentação 

escolar e compras governamentais (ASSIS et al., 2019).  

Na esfera política, a agricultura familiar recebe apoio por meio da inclusão de 

compras de alimentos pelo programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que utiliza 

processos de comercialização, favorecendo a compra de produtos de agricultores 

familiares ou de suas associações, por governos estaduais e municipais. Essa 

modalidade é conhecida por Compra Direta Local da Agricultura Familiar e busca 

promover a agregação de valor à produção (BRASIL, 2012). O passo a passo da 

compra governamental da agricultura familiar vincula-se à compra de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e envolve dez passos, descritos a seguir no Quadro 

5:  
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Quadro 5 – Realização das compras públicas 

Levantamento dos recursos disponíveis; 

Mapeamento dos produtos da agricultura familiar; 

Elaboração do cardápio; 

Realização de pesquisa de preços para composição da chamada pública; 

Elaboração e divulgação da chamada pública; 

Elaboração do projeto de venda pelos agricultores e associações; 

Recebimento e seleção dos projetos de venda pelo município; 

Verificação da amostra para controle de qualidade dos produtos cultivados pela agricultura 
familiar; 

Elaboração do contrato de compra; 

Entrega dos produtos, termo de recebimento e pagamento aos agricultores familiares. 

Fonte: Prefeitura de Itanhaém (2019). 

 

Os desafios encontrados para a realização das compras governamentais, para 

a alimentação escolar, referem-se à obtenção de uma unidade de recebimento mais 

centralizada, facilitando o trabalho do agricultor para cumprir as entregas, planejar 

melhor as questões logísticas e de transporte e, ainda, atender a distribuição dos 

alimentos para as escolas do município e região. A Tabela 2 mostra os produtos 

produzidos pela agricultura familiar em Itanahém. 

 

Tabela 2 – Gêneros alimentícios produzidos para alimentação escolar 

Item Produto 
Quantidad
e em Kg 

Unidade 
R$ 

Total 
R$ 

1 Banana prata 77.375 3,91 302.497,15 

2 Alface (lisa e crespa). 13.000 6,96  90.480,00 

3 Mandioca processada 10.950 4,99 54.640,50 

4 Palmito pupunha 12.300  17,38 213.774,00 

5 Batata doce  850 3,43 2.915,50 

6 Beterraba orgânica 6.000 4,53 27.180,00 

7 Repolho orgânico 5.000 4,19 20.950,00 

8 Milho guarani 146 8,25 1.204,50 

9 Batata doce guarani 300 3,43 1.029,00 

10 Mandioca tradicional guarani 260 4,16 1.081,60 

Fonte: Prefeitura de Itanhaém (2020). 



47 

 

As compras públicas modificaram o panorama de produção de alimentos com 

o auxílio da secretaria da agricultura e do Banco de Alimentos, fato decisivo para que, 

nos anos seguintes, os agricultores familiares mudassem da monocultura da banana 

para a produção de uma variedade muito maior de alimentos voltados para a 

alimentação escolar, propiciando maior oferta de alimentos in natura ou beneficiados, 

de procedência conhecida. 

A questão do volume/quantidade é importante para garantir a efetividade das 

operações. A efetividade é a combinação de ser eficaz (atender a demanda por 

alimentos e refeições) e, ao mesmo tempo, ser eficiente (produzir com custo menor). 

Com maiores volumes de produção, será possível a economia local ofertar produtos 

para além das escolas da própria comunidade, atendendo as necessidades do 

município não só na alimentação escolar, mas também aos hospitais, centros de 

acolhida, asilos e outras necessidades que o local possa ter. Na Tabela 3, estão os 

produtos, o volume e os recursos descritos no edital da chamada pública e 

disponibilizado aos interessados. 

 

Tabela 3 – Variedade de produtos cultivados e adquiridos dos agricultores em Itanhaém 

Ano da 
Chamada 

Pública Ano 

Volume/ 
Quantidade 

(kg) 

Recursos da 
Agricultura 

Familiar 
Produtos adquiridos 

2009/2010 29.995 R$ 314.947,50 Banana 

2011/2012 175.745 R$ 287.672,72 

Banana Nanica; Palmito Pupunha; 

Maracujá; Inhame; Banana Prata 

Couve; Chuchu. 

2013/2014 190.000 R$ 372.011,40 
Banana Prata; Couve; Palmito Pupunha 

Mandioca; Tomate; Chuchu. 

2015/2016 108.785 R$ 307.672,70 
Cação; Robalo Pequeno; Robalo Grande; 
Pescada Inglesa; Espada; Cenoura; 
Cebola; Pepino; Farinha de banana verde. 

2017/2018 198.785 R$ 494.000,00 

Banana Nanica; Banana Prata; Palmito 
Pupunha Banana Prata; Chuchu; Couve; 
pescada; Farinha de Banana Verde; 
Mandioca Processada; Alface Hidropônica 

Tomate (*); Tangerina (*). 

2019/... 208.785 R$ 774.214,00 

Couve Manteiga; Mandioca processada; 

Banana prata; Abobrinha Italiana; Alface 
(lisa e crespa) hidropônica; Palmito 
pupunha; Tomate salada; Beterraba 
Orgânica; Repolho Orgânico; Batata-doce 
Guarani; Milho Guarani. 

(*) Produtos comprados pelo município. 

Fonte: Adaptado pelo autor (PREFEITURA DE ITANHAÉM, 2020). 
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A importância do processo de diversificação da produção de alimentos, 

segundo Ellis (1998), é decorrente da relação entre as atividades agrícolas e 

comerciais. Essa questão surge quando o desenvolvimento agrícola estimula as 

atividades não-agrícolas e cresce de tal forma que os recursos decorrentes das 

compras governamentais para a alimentação escolar induzem transformações na 

agricultura familiar: base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 

mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da população 

economicamente ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a agricultura familiar 

tem um papel predominante para a economia, dessa forma, é uma abordagem 

holística, considerando a terra, a comunidade e a economia local como integradas e 

interdependentes, reconhecendo que todos devem ser considerados para que se 

desenvolva a geração de renda duradoura.  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com o propósito de conseguir informações acerca da 

geração de renda com a produção de alimentos, voltados para a alimentação escolar 

e para o conhecimento sobre o envolvimento dos agentes econômicos, objetivando 

obter informações com o intuito de descobrir fenômenos ou relações entre eles 

(LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Baseou-se na percepção do pesquisador e dos entrevistados envolvidos com 

a alimentação escolar e o que emergiu dos seus discursos. De modo geral, o discurso 

proferido pelos entrevistados corrobora com a proposta para as compras da 

alimentação escolar no município, proporcionando o fortalecimento da 

microeconomia.  

A compra governamental para a alimentação escolar justifica-se pelo fato de 

fomentar a economia local de forma eficiente, entregando resultados positivos ao 

município. Realizou-se uma pesquisa com abrangência múltipla de conhecimentos e 

ações, visando aproximar o objeto de estudo, por meio da compreensão de como o 

retorno dos investimentos públicos, para atender a alimentação escolar, pode ser 

revertido para o próprio município. 

Para entender a dinâmica administrativa do município, a pesquisa exploratória 

mostrou-se a mais indicada.  

O município de Itanhaém foi escolhido pela conveniência motivada por uma 

boa organização e disponibilidade de dados. A necessidade de visitas e contatos foi 

prejudicada pelas restrições impostas devido à pandemia. Em Itanhaém foi feito um 

estudo de caso, para analisar as premissas dos propósitos desta tese.  

A pesquisa bibliográfica mostrou-se reduzida para o escopo da tese, embora 

bastante ampla e motivadora ao tratar de assuntos pertinentes, como a composição 

de alimentos com nutrientes básicos para a saúde, que farão parte do cardápio, a 

cadeia da alimentação escolar, o armazenamento dos alimentos na escola, como 

evitar desperdícios, dentre muitos outros e sobre a possibilidade de o município 

elaborar um arranjo, que atenda a alimentação escolar e outras necessidades, com 

os recursos aplicados para essa finalidade. Os produtos e serviços, produzidos ou 

realizados no município, irão movimentar os negócios gerando emprego e renda.  

A pesquisa documental constituiu-se da análise de publicações de editais, no 

Portal Transparência (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/portaltransparencia1/), de 

http://www2.itanhaem.sp.gov.br/portaltransparencia1/
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reuniões entre representantes da agricultura familiar, para orientação de produtos a 

serem produzidos de acordo com a chamada pública, de outras iniciativas para 

orientação do cadastramento no DAP, para fornecimento de alimentos para 

alimentação escolar.  

A coleta de dados foi realizada a partir da análise documental, dos dados 

secundários dos sistemas oficiais de informação, de seminários/webnares e das 

reuniões e entrevistas. Foram contatados os secretários da agricultura, da educação, 

além de gestores e produtores agrícolas e seus familiares.  

Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário a fim de quantificar o 

volume de compras de alimentos realizado pelo município de Itanhaém, observar a 

cadeia de produção e fornecimento e a variabilidade de alimentos. Foram analisados 

os processos de compras governamentais e seus impactos para alimentação escolar 

na economia do município, com a compra pública efetuada dos produtores da 

agricultura familiar, cada família podendo receber até R$ 20.000,00 por ano com a 

venda para a alimentação escolar. Esse valor foi corrigido de acordo com o art. 14, do 

Anexo I, do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, e os arts. 3º, 5º e 6º do Anexo 

da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e nos incisos I e II, do art. 

16, da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 para R$40.000,00 ano.  

 

3.1 Estudo de caso 

 

O método utilizado foi a observação empírica, investigando fenômenos atuais, 

permitindo realizar uma análise em profundidade. Esse método possibilita a união de 

conhecimentos advindos de teorias com experiências práticas e pesquisas de campo 

(YIN, 2010).  

O estudo de caso é uma categoria de investigação que tem como objeto o 

estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, de 

um grupo de pessoas ou de uma comunidade. Nessa modalidade de pesquisa, busca-

se a investigação de um caso específico, bem delimitado, contextualizado em tempo 

e lugar, permitindo realizar uma busca circunstanciada de informações (PEREIRA et 

al., 2015). 
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3.2 Caracterização do local de estudo 

 

O critério para a escolha do município pautou-se no fato de o programa de 

alimentação escolar estar estruturado de acordo com a legislação vigente. Itanhaém 

está localizado no litoral sul do estado de São Paulo, entre os municípios de Peruíbe 

e Mongaguá. O nome Itanhaém vem do tupi-guarani e significa “pedra que canta”.  

O munícipio integra a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, 

englobando os municípios de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia 

Grande, Mongaguá e Peruíbe, uma área terrotorial de 601,711 Km2 conforme mostra 

a Figura 5 no mapa dos municípios da Baixada Santista. 

 

Figura 5 – Localização do município de Itanhaém na RMBS 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento (2011). 

 

Itanhaém possui uma população de, aproximadamente, 100.000 habitantes, 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,745, e a renda per capita 

estimada R$ 20.011,41 anual (IBGE, 2019). O comércio da região oferece uma grande 

variedade de serviços e produtos. O município possui uma grande diversidade de 

produção agrícola oriunda de pequenos agricultores familiares, situados na 

Microbacia do Rio Branco, que plantam banana, palmito, maracujá, batata doce, 

milho, chuchu, berinjela, tomate-cereja, alface e couve.  

O município tem Unidades de Produção Agropecuária (UPA), são propriedades 

que cultivam produtos para a alimentação escolar. A bananicultura é a atividade mais 

presente, no entanto, destacam-se também o cultivo da pupunheira e de hortaliças. A 
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Associação de Agricultores da cidade de Itanhaém conta até o momento (2022) com 

64 agricultores familiares inscritos na Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP, é um alcance baixo, mas positivo e 

o número pode aumentar, pois é possível abarcar outros agricultores a atuarem no 

plantio dos produtos para a alimentação escolar, produzindo em maior escala e com 

variedade necessária à alimentação escolar. Itanhaém está economicamente 

distribuída em – agropecuária 6,8 %; indústria de transformação 10,4%; comércio 

22,5%; serviços 42,3% e administração pública 18,0%. No ano de 2019, a prefeitura 

de Itanhaém gastou na agricultura familiar R$ 774.214,00 reais provenientes do 

programa de educação escolar do FNDE.  

 

3.3 Pesquisa bibliográfica 

 

O método propõe uma análise de estudo sobre diversos posicionamentos 

acerca de trabalhos já desenvolvidos (YIN, 2010). O processo de investigação de 

dados secundários pesquisa os acontecimentos que fornecem bases sólidas, 

coletadas em artigos acadêmicos e teses. Para revisão, foram utilizadas as principais 

bases de consulta, tais como: ScienceDirect, Scopus, Scielo, Portal de Periódicos da 

CAPES, teses, dissertações, livros impressos e eletrônicos alinhados ao tema, além 

de revistas e jornais acadêmicos. 

 

3.3.1 Pesquisa documental 

 

Foi realizado exame de materiais com o intuito de fundamentar interpretações 

sobre o fortalecimento da microeconomia por meio da alimentação escolar; a coleta 

de dados está fundamentada em documentos e fontes secundárias (LIMA, 2004). 

Dados públicos, como pesquisas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), foram utilizados para identificar o tema, sendo também importantes 

para se conhecer as características, que permitem entender as políticas públicas 

acerca da alimentação escolar no município de Itanhaém.  

 

3.4 Pesquisa de campo 

 

Consistiu-se na observação de uma aldeia indígena de etnia guarani e de 
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produtores rurais do município de Itanhaém, com a finalidade de saber dos 

agricultores se tinham interesse em participar do fornecimento de alimentos para o 

programa de alimentação escolar, por meio das compras governamentais. Conforme 

Lakatos e Marconi (2003), esse tipo de pesquisa é utilizado com o propósito de se 

obter informações e conhecimento para a descoberta de novos fenômenos. Com esse 

propósito, delineou-se a cadeia produtiva da alimentação escolar no município.  

Em Itanhaém, foram realizadas reuniões com a participação de diversos atores 

representando secretarias do município, agricultores familiares, gestores da 

alimentação escolar e do Banco de Alimentos para discutir processos de melhoria dos 

serviços de alimentação escolar e oferta e demanda de alimentos para alimentação 

escolar. 

Foi utilizada uma amostra com grupos de entrevistados com o propósito de 

conhecer o funcionamento da cadeia de alimentação escolar e o fomento da 

microeconomia, a fim de facilitar as percepções acerca do fenômeno estudado. As 

entrevistas foram realizadas no período de 2019 e início de 2020. Os entrevistados 

foram produtores rurais, indígenas, gestores e a coordenação da alimentação escolar, 

por meio de questionários semiestruturados, aplicados no Banco de Alimentos, 

atuando como interlocutor entre a sociedade civil e o poder público, na medida em 

que promove ações de fomento socioeconômico. Com isso, foi possível obter 

informações relevantes sobre o objeto de estudo. No Banco de Alimentos, todos os 

assuntos abordados foram publicados em murais e, na medida em que se repetiram, 

determinaram o grau de importância do tema discutido, ou seja, quanto maior o 

número de repetições, maior a necessidade de atenção.  

Questionário A: foi aplicado ao(s) agente(s) econômicos envolvidos com a 

alimentação escolar, como secretário da educação, agricultura e a coordenadora de 

alimentação escolar (Apêndice D). Questionário B: Agricultores familiares: foi aplicado 

aos produtores rurais que fornecem alimentação escolar ao município. 

Foram realizadas quatro visitas técnicas presenciais antes da pandemia no 

município de Itanhaém. Nessas visitas, houve encontros com os produtores familiares, 

gestores públicos e com o departamento da prefeitura responsável pelo Banco de 

Alimentos. A seguir apresenta-se o Quadro 6 de entrevistas. 
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Quadro 6 – Entrevistas  

Entrevistas Local Entrevistados 

1 a 4 Comunidade de 

agricultores 

Produtores rurais 

5 e 6 Comunidade 

indígena 

Produtores indígenas 

7 Banco de 

Alimentos 

Coordenador da gestão anterior 

8 Banco de 

Alimentos/ 

Associação 

Comercial 

Coordenador da gestão atual/ Representantes 

da Assossiação Comercial 

9 Prefeitura Secretário 1 

10 Prefeitura Secretário 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante as visitas ao município de Itanhaém, procurou-se aproveitar a 

presença em eventos, reuniões, feiras e visitas a propriedades agrícolas, para uma 

aproximação com os envolvidos na alimentação escolar. Os contatos foram realizados 

sem o uso do roteiro de entrevistas, o que permitiu observar e aprofundar a 

compreensão da dinâmica do cotidiano dos envolvidos na alimentação escolar. As 

observações do pesquisador foram importantes para o entendimento de como as 

relações se processam, a partir dos recursos despendidos nas compras de insumos 

do comércio, da indústria e de serviços locais, para a elaboração da alimentação 

escolar, e como esses recursos podem retornar ao município em forma de benefícios 

socioeconômicos (FLICK, 2009). 
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A execução da pesquisa ocorreu de forma a atender os itens socioeconômicos 

por meio do fortalecimento da microeconomia, com base na alimentação escolar no 

município de Itanhaém, que possui uma demanda de bens e serviços para a 

alimentação escolar, sendo preciso desenvolver e ampliar sua oferta local. A 

alimentação escolar é oferecida, aproximadamente, a 25 mil alunos distribuídos entre 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico e projetos 

educacionais, além das escolas indígenas da Aldeia do Rio Branco e Tangará. Na 

Figura 6 apresenta-se a produção local da agricultura familiar incentivada por políticas 

públicas, na aldeia indígena do município. 

 

Figura 6 – Produção local de milho guarani 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 7, o produtor rural colhe hortaliças para a alimentação escolar / 

produção do palmito pupunha junto à mata da região.  
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Figura 7 – Produtor rural e sua plantação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 8 – Povo indígena plantando milho 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Plantação de milho guarani realizada pelos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades 

tradicionais.  

A pesquisa é oportuna para propiciar conhecimentos e procedimentos 

investigados. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas 

com grupos diferentes: o primeiro composto pelos agricultores familiares da 

Associação dos Produtores Rurais, participantes do PNAE e o segundo, pelos agentes 

econômicos.  

No Quadro 7, observa-se a agenda de entrevistas e respectivas observações 

diagnósticas.  
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Quadro 7 – Reuniões, entrevistas e visitas realizadas 

Agenda Participação Procedimentos Ações a serem adotadas 

Reunião e 
entrevista 

09/04/2019 

Secretários da 
Agricultura e da 

Educação. 

Entrevista 
exploratória com a 
liderança da área. 

 Incentivar o desenvolvimento da cadeia 
curta de produção e fornecimento com 
enfoque no fomento microeconômico.  

Reunião e 
entrevista 

09/06/2019 

Agricultores locais 
e comunidades 

indígenas. 

Entrevista 
exploratória com o 

grupo de agricultores. 

 Indicar possíveis políticas de 
desenvolvimento sustentável, visando a 
geração de renda no município, e garantir 
uma agricultura inclusiva e sustentável. 

Reunião 
Extraordinária 

(Virtual) – 
15/07/2019 

Coordenadora da 
alimentação 

escolar e 
Secretários da 
Agricultura e da 

Educação 

Pesquisa 
exploratória com as 
lideranças de área. 

 Incentivar a agricultura familiar voltada 
para a alimentação escolar com vistas à 
geração de renda.  

Reunião 
extraordinária 

15/01/2020 

Agentes 
econômicos 
envolvidos. 

Assossiação 
Comercial 

Discussão sobre o 
fortalecimento da 
economia local. 

 Diversificar a produção e incentivar o 
beneficamento dos alimentos.  

Reunião 
22/03/2020 

Secretários da 
Agricultura e da 

Educação 

Levantamento de 
dados 

 Agregar valor aos produtos para ampliar 
a aceitação e comercialização.  

 Aumentar o interesse dos agricultores 
familiares em fornecer gêneros 
alimentícios para a alimentação escolar. 

Reunião com a 
Assossiação 
Comercial 
16/02/2020 

Assossiação 
Comercial 

Discussão e 
levantamento, por 

parte dos agricultores, 
sobre o fomento 
econômico e a 

agricultura familiar. 

 Garantir a venda segura dos alimentos 
produzidos para alimentação escolar, por 
intermédio do PNAE.  

 Compras públicas de serviços 
 

 

Reunião com 
agricultores 
16/02/2020 

Agricultores locais 
e comunidades 

indígenas 

Tomada de 
depoimentos sobre a 

inserção dos 
agricultores familiares 

no mercado 
institucional. 

 Garantir o direito à verba pública por meio 
da inserção dos agricultures familiares 
nas chamadas públicas. 

 

Reunião com 
os agentes 
econômicos 
16/02/2020 

Agentes 
econômicos 

Discussão sobre a 
produção de outros 

gêneros alimentícios. 

 Incentivar que mais agricultores 
participem do programa do PNAE.  

Reunião com 
os pais dos 

alunos 
16/02/2020 

Pais de alunos Discussão sobre o 
impacto da merenda 

escolar na saúde. 

 Criar uma cultura de educação e incentivo 
ao consumo de produtos in natura na 
alimentação escolar.  

Reunião com 
membros da 
comunidade 
16/02/2020 

Agricultores locais Dicussão sobre o 
acesso dos 

agricultores familiares 
aos programas de 

alimentação escolar. 

 Ampliar os recursos financeiros para 
alimentação escolar. 

 Reduzir a burocracia que dificulta o 
acesso dos agricultores familiares aos 
programas de alimentação escolar. 

 Incentivar a segurança alimentar por 
intermédio da alimentação escolar, 
trocando alimentos pouco saudáveis por 
fibras, frutas e verduras produzidos na 
cidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Secretaria da Educação é a responsável por fazer chegar a alimentação 

escolar aos alunos. Os recursos financeiros são geridos pelas secretarias, e a compra 

de produtos dos produtores familiares é gerida pela Secretária da Agricultura do 

município e os fornecedores são os agricultores familiares, pequeno comércio, 

indústria, prestadores de serviço e oficinas de manutenção.  

Os entrevistados relataram que, no município, existe a preocupação de apoiar 

a compra de gêneros alimentícios, já que há um esforço em utilizar os recursos 

financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE. Alguns entrevistados 

apontaram uma conexão entre as compras públicas e o fomento à economia local, 

gerando movimentação no comércio e serviços, devido ao aumento do fluxo 

econômico por meio da demanda de produtos produzidos no local. 

Durante as entrevistas, buscou-se investigar o processo para as compras 

governamentais voltados à alimentação escolar, com a finalidade de aumentar os 

benefícios e retornos socieconômicos para a microeconomia. O desafio encontrado 

para a realização das compras governamentais é o de alavancar a diversificação de 

gêneros alimentícios da produção local com impactos no comércio e serviços, que 

juntos representam mais de 50% da economia local.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos trabalhos publicados para análise e apresentação de dados, foi utilizado 

o método qualitativo, por meio de entrevistas semiestruturadas. Para apoiar o 

embasamento da pesquisa, houve a participação em eventos científicos. O foco foi 

participar de discussões e entrar em contato com publicações sobre a agricultura 

familiar, economia, cadeias curtas de alimentos e a alimentação escolar. No 

desenvolvimento da tese, resultados parciais foram publicados na forma de artigos e 

capítulo de livro sobre a alimentação escolar, agricultura familiar, fornecedores locais 

e geração de emprego e renda, conforme a Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Síntese dos artigos alinhados com os objetivos da tese 

Autores Título Objetivo Resultados Alinhados 

Estender, A. C; 

Vendrametto, O. 

 

Proceedings of the Second 

Asia Pacific International 

Conference on Industrial 

Engineering and 

Operations Management, 

Surakarta, Indonesia. 

 

Strenthening local 

microeconomics 

through school 

feeding. 

Verificar como os 

agentes econômicos 

são atraídos e passam 

a integrar o sistema 

produtivo local em prol 

da redução das 

desigualdades e da 

oferta de produtos e 

serviços para a 

alimentação escolar. 

A contribuição do PNAE 

para com o 

desenvolvimento local e à 

segurança alimentar é um 

instrumento para a 

redução das 

desigualdades 

econômicas e sociais. 

 

Estender, A. C; 

Vendrametto, O. 

Alimentação Alimentação 

Escolar: Vamos colocar os 

Pratos à Mesa - Uma 

Obrigação do Estado, um 

Dever da Sociedade. Ed. 

BLUCHER LTDA, 2022 – 

Capítulo 10. 

Alimentação Escolar 

como fomento para a 

economia local. 

“alimentação escolar: 

vamos colocar os 

pratos à mesa - uma 

obrigação do estado, 

um dever da 

sociedade”. 

Analisar de que forma 

a aplicação do PNAE 

fomenta a economia 

local, incrementando a 

produção da 

alimentação escolar 

com o auxílio do PAA. 

 

Obtenção de uma 

alimentação de qualidade 

para os alunos. 

Aumento da geração de 

renda dos agricultores, 

fomentando a economia 

local com o apoio do 

PNAE. 

 

Estender, A. C.; 

Vendrametto, O. 

 

Revista RSE 

Research, Society and 

Development, v. 10, n. 4 

Alimentação escolar e 

a geração de renda 

na agricultura familiar. 

Entender a 

alimentação escolar, 

no âmbito do 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, 

por meio do 

fortalecimento da 

agricultura familiar. 

Os principais resultados 

monstram que é 

necessária a criação de 

uma articulação entre o 

poder público, 

associações e os 

agricultores, buscando 

entender as necessidades 

de produção da 

agricultura familiar e do 

consumo nas escolas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os trabalhos citados na Tabela 4 estão relacionados ao problema de pesquisa 

e aos objetivos específicos desta tese.  

 

5.1 Artigos e capítulo do livro  

 

Artigo I  

 

Este artigo tem como objetivo verificar como os agentes econômicos são 

atraídos e passam a integrar o sistema produtivo local em prol da redução das 

desigualdades e da oferta de produtos e serviços para a alimentação escolar, 

estimulando a diversificação da produção de alimentos no município, fomentando a 

economia na comunidade local e, otimizando os recursos empregados na produção e 

nos rendimentos dos agricultores participantes do programa (apêndice A). 

 

Capítulo de livro  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar de que forma a aplicação do PNAE 

fomenta a economia local, incrementando a produção da alimentação escolar com o 

auxílio do PAA, promover o fomento econômico, por meio da agricultura familiar, e o 

aumento da renda e da melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares 

(apêndice B). 

 

Artigo II 

 

Este artigo tem como objetivo entender o fortalecimento da agricultura familiar 

e o aumento da renda dos agricultores familiares, por meio do fornecimento da 

alimentação escolar, favorecendo o envolvimento comunitário no sistema de produção 

e tendo como base o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e as 

compras governamentais (apêndice C). 

Os resultados das publicações revelam que os recursos investidos em compras 

governamentais da agricultura familiar, no escopo do PNAE e do PAA, provocam 

efeitos econômicos intersetoriais e impactos positivos no produto interno bruto (PIB) 

dos municípios.  
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Em Itanhaém, a prefeitura criou um grupo de apoio, para facilitar o 

cadastramento dos agricultores familiares para que pudessem se inscrever no DAP e 

participar ativamente das compras realizadas, por meio do programa de alimentação 

escolar existentes. A DAP pessoa física, formalizada pelo órgão emissor estadual, 

remete a uma providência necessária junto à Receita Federal e Junta Comercial do 

Estado relativa à obtenção de CNPJ, para que a Nota Fiscal de produtor rural o 

qualifique para as chamadas públicas de forma individual, como é permitido no caso 

do PNAE, e várias modalidades do PAA. Tal formalização é condicionante para o 

processo de integração em arranjos organizacionais como associações e 

cooperativas, que também serão atribuídas à DAP na forma jurídica, CNPJ e nota 

fiscal correspondente (ESTENDER; VENDRAMETTO; MELO, 2021). 

Os produtores participantes das licitações públicas, inscritos na DAP, podem 

também participar de feiras orgânicas com isenção de impostos e da emissão da nota 

fiscal, motivando a participação. Com a implementação da feira de alimentos in natura, 

há maior inserção desses produtos na região, gerando renda com a venda dos 

produtos cultivados pelos agricultores. Dessa forma, as feiras se encaixam no 

conceito de cadeias curtas de produção e fornecimento, fato esse que, por se tratar 

de agricultores familiares, torna-se uma escolha vantajosa, de acordo com Pozzebon, 

Rambo e Gazolla (2018), Scarabelot e Schneider (2012) e Darolt (2016). 

Em média, os agricultores familiares gastam, no município, aproximadamente, 

80% dos recursos recebidos pelo PNAE, movimentando o comércio local, 

aumentando a capilaridade econômica e a renda dos mais diversos setores da 

economia local, que ganham com o apoio dos agentes econômicos aos agricultores 

familiares. Na operacionalização do PNAE na cidade de Itanhaém, a fase de 

implementação foi um sucesso porque se realizou de baixo para cima. Para a 

implementação das políticas públicas, observou-se, primeiramente, o que os 

agricultores locais poderiam produzir, para depois realizar a chamada pública desses 

produtos, instruindo os agricultores e discutindo o que seria possível produzir; 

contactando um técnico e consultando os técnicos da FUNAI, para introduzir e 

reintroduzir variedades de produtos que são necessários para uma alimentação 

escolar balanceada e nutritiva. Processos transparentes, com informações confiáveis 

e em tempo hábil para averiguação e correção, garantem o sucesso da alimentação 

escolar e da geração de renda em toda a região. 
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O programa de alimentação escolar, quando bem conduzido, promove uma boa 

relação entre fornecedores locais e a demanda local, incentivando o movimento de 

produtos e serviços localmente. Garantir a alimentação escolar dentro dos padrões 

estabelecidos pelo PNAE é de suma importância e, para isso, é necessário estar 

atento às características culturais e socioeconômicas locais. As tradições das 

comunidades têm muito a ensinar quando se pensa em qualidade de vida, 

preservação da cultura local e respeito aos conhecimentos clássicos, e isso pode ser 

resgatado por meio da alimentação escolar. 

A aquisição de gêneros alimentícios produzidos no local promove o 

estreitamento das relações entre os agentes econômicos; um exemplo é a boa relação 

entre responsáveis diretos pela gestão das compras públicas, nutricionistas, e o 

produtor rural, promovendo a organização dos agricultores, da produção e da cadeia 

curta de fornecimento. O resultado é a melhora dos hábitos alimentares e da qualidade 

na alimentação escolar, além do aumento do emprego e renda na região, impactando 

de forma bastante positiva a produção de produtos orgânicos socialmente 

responsáveis. Esses produtos se diferenciam e facilitam acesso aos mercados, pois 

funcionam como um meio para se construir uma relação de confiabilidade entre o 

agricultor familiar e seus clientes diretos (feiras; supermercados), além do Estado. 

Os recursos direcionados à agricultura familiar correspondem a um mecanismo 

de geração de renda proveniente dos produtos adquiridos pelas compras 

governamentais contínuas de gêneros alimentícios, provocando transações 

econômicas e maior dinamismo às economias locais. A organização dos produtores, 

em torno das licitações públicas para o fornecimento da alimentação escolar, leva a 

uma expansão da produção e da variedade de produtos cultivados por esses 

agricultores. As chamadas públicas vêm realizando um trabalho de esclarecimento e 

aceitação da dispensa licitatória nos moldes tradicionais, desativando o funil da 

monocultura. A parceria entre as Secretarias da Agricultura e da Educação e os 

agricultores familiares foi determinante para que rapidamente houvesse um novo 

arranjo organizacional diversificado, fazendo com que os agricultores familiares 

pudessem ter acesso ao mercado institucional. 

Com essa política, podem-se analisar alguns pontos como: a efetivação da 

geração de emprego e renda, para a população e para as comunidades locais, em 

virtude da manutenção dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) no município. 
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As discussões acerca do papel e do potencial da agricultura familiar para o 

desenvolvimento local ganham espaço quanto ao fomento econômico e às políticas 

públicas de compras governamentais, impactando de forma positiva o 

desenvolvimento sustentável e abarcando o município (LIMA FILHO, 2011).  

O desenvolvimento econômico acontece quando a economia local tem 

condições de realizar um sistema mais solidário para fomentar a microeconomia do 

município, incentivando a relação entre a produção e os fornecedores locais.  

A capilaridade econômica apresenta-se como uma solução alternativa para 

atingir o desenvolvimento sustentável nos municípios, que compõem a cadeia curta 

para a compra da alimentação escolar, e tem como propósito auxiliar no 

desenvolvimento de uma economia local mais forte, adquirindo diversos produtos para 

a alimentação escolar no próprio município ou nos municípios adjacentes, que fazem 

parte da cadeia curta. Esse movimento ocorre por meio das chamadas públicas, 

gerando um efeito cascata na economia local, pois o dinheiro circula com maior 

facilidade no município.  

O aporte do município para a alimentação escolar e o crescimento dos aportes 

do PAA e do PNAE geram novos empregos, impactando na renda do município e 

aumentando a arrecadação de impostos, além de trazer benefícios sociais, reduzindo 

gastos com saúde e medicamentos (SACHS, 2009).  

Conforme observado no universo estudado, a venda de produtos da agricultura 

familiar ocorre por intermédio dos programas de alimentação escolar, pioneiros na 

adoção da obrigatoriedade legal de incluir alimentos comprados da agricultura familiar 

na alimentação escolar, gerando mudanças nas práticas produtivas e políticas da 

comunidade, em suas formas de sociabilidade e de fomento econômico local, pois, à 

medida que a venda para o PAA se mostra certa e viável do ponto de vista 

socioeconômico, os agricultores familiares se mobilizam para garantir a 

disponibilidade de produtos para ofertar e entregar.  

O apoio aos agricultores familiares estimula a produção de alimentos e é 

considerado essencial para o desenvolvimento sustentável. O processo viabiliza não 

só o trabalho e renda desses agricultores, como também a diversidade da oferta de 

alimentos de qualidade, o menor custo com transporte, a confiabilidade do produto, o 

beneficiamento dos produtos cultivados e a preservação do hábito, promovendo uma 

conexão entre o campo e a cidade. 
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O projeto de alimentação escolar tem por finalidade conectar produtores 

agrícolas, fornecedores de produtos beneficiados e consumidores com a intenção de:  

i) Construir o acesso dos agentes econômicos às compras públicas; 

ii) Buscar a soberania alimentar da região; 

iii) Agregar valor à produção; 

iv) Incentivar as ações integradas de cadeia curta de produção, fornecimento 

e cosumo; 

v) Estimular o desenvolvimento sustentável e a importância da participação 

da comunidade local, no diagnóstico e planejamento do conjunto de ações 

necessárias para melhorar as condições de vida da população.  

 

A observação do diagnóstico participativo sugere a criação de um orçamento, 

na prefeitura, voltado para a melhoria social dos munícipes, que tenha o propósito de 

fomentar a alimentação escolar e o desenvolvimento sustentável, a partir de políticas 

públicas, envolvendo compras para a alimentação escolar realizadas no município. As 

políticas públicas são essenciais para que haja uma transformação no comportamento 

dos agricultores. A participação ativa da prefeitura nas compras institucionais causa 

impactos positivos no processo de fornecimento à alimentação escolar. Essa 

participação só foi possível por intermédio da construção de uma cadeia curta de 

fornecimento, que se deu por meio de parcerias, consultas, integração, negociação e 

empoderamento dos agricultures.  

A aquisição de produtos para a alimentação escolar deve fomentar à 

microeconomia, à empregabilidade e à nutrição de boa qualidade, além de introduzir 

uma alimentação in natura para as comunidades, valorizando e apoiando o 

desenvolvimento sustentável dos municípios com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios mais diversificados, produzidos em âmbito local e regional, 

porém, também é necessária a prestação de serviços de orientação técnica por parte 

dos órgãos públicos.  

A alimentação escolar, quando utilizada como cadeia curta de produção e 

fornecimento, impacta toda a rede de produção, comercialização e consumo, pois 

prepara os agricultores para produzirem de acordo com as regras estipuladas nas 

chamadas públicas, evitando o desperdício, melhorando a renda, aguçando as 

preocupações sociais e distribuindo alimentação nutritiva aos mais necessitados do 

município, como os asilos e as creches, além das escolas. Muitos produtores 
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familiares encontravam dificuldades em comercializar seus produtos, o que os 

obrigava a realizar a venda para intermediários, achatando o valor recebido pelos 

produtos e deixando-os em situação de vulnerabilidade social. 

A implementação da cadeia curta veio para impactar de forma positiva o 

comércio, a indústria e os serviços locais, e para contribuir com a economia por meio 

do retorno dos investimentos realizados para prover a alimentação escolar de 

qualidade no município. Para se estruturar a produção familiar e a comercialização, 

foi preciso fiscalizar a produção e exigir alimentos saudáveis e de qualidade, cuja 

produção, fornecimento e distribuição estivessem em sintonia com o desenvolvimento 

sustentável, prevendo, dentre outros objetivos, dirimir a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura familiar sustentável, voltada 

para uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. 

Simonetti et al. (2011) abordam a diversificação como uma agregação de valor 

aos produtos cultivados para alimentação escolar, além de melhorar a renda da 

comunidade. Os modos de produção vêm ganhando melhorias, como o incentivo à 

produção e oferta de produtos orgânicos e a ampliação de mercados institucionais. A 

construção de alternativas de renda tem efeitos na pluralidade de produtos e serviços. 

Diante disso, a tentativa de gerar novos produtos contribui para o processo de 

diversificação e crescimento da atividade (TRICHES; SCHNEIDER, 2015).  

O município de Itanhaém baseou-se em características alimentares locais e 

regionais, priorizando a produção de bananas, a associação de produtores buscou 

diversificar os produtos e os agricultores, o que favoreceu o cultivo de diversos 

alimentos utilizados na alimentação escolar. A partir dessa organização, houve um 

crescimento exponencial da produção e outros produtores iniciaram suas atividades 

com vistas ao fornecimento de alimentos para a merenda escolar da região. A 

participação de novos empreendedores rurais também contribuiu para a geração de 

renda e do crescimento da produção de pequenos produtores.  

A chamada pública 001/2021 expressa essa premissa já consolidada no 

município, conforme a Tabela 5, identificando-se a prioridade dada aos produtos e 

produtores, além do respeito pelos cultivares das comunidades.  
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Tabela 5 – Chamada pública 001/2021 - PNAE 

Produto   Unidade Quantidade 

 

Preço 

Unitário  

Valor Total 

      R$ 

Banana Prata Kg 50.000   3,20  160.000,00 

Banana Nanica  Kg 60.167    3,00  180.501,00 

Alface Kg 24.104 10,00 241.040,00 

Mandioca Processada Kg 11.000   7,00   77.000,00 

Repolho Orgânico 

Beterraba Orgânica                

Batata Doce  

Inhame  

Batata Doce Guarani 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

10.000 

10.100 

10.000 

10.000 

     300 

  5,50 

  5,20 

  3,60 

  4,00 

  8,80 

  55.000,00 

  52.520,00 

  36.000,00 

  40.000,00 

    2.640,00 

Milho Guarani                                   Kg        90    8,88       799,20 

Fonte: Prefeitura de Itanhaém (2019, 2020). 

 

O PNAE é um instrumento de promoção social e distribuição de renda, 

articulado de forma harmônica pelos órgãos públicos em equilibrio com as demandas 

da alimentação escolar. O programa alcança a plenitude de seus objetivos, 

promovendo a segurança alimentar e qualidade nutricional das refeições oferecidas 

nas escolas, estimulando a variedade de produtos oferecidos. 

A Figura 9 mostra o repasse de recursos por parte de orgãos que apoiam a 

agricultura familiar. Os recursos aplicados na alimentação escolar movem os negócios 

e os serviços de transporte, e ampliam a renda dos trabalhadores mais frágeis e 

vulneráveis, colocando-os no mercado de consumo. 

 

Figura 9 – Recursos diretos destinados aos agricultores familiares para a Município de Itanhaém-SP 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

PAA 2008 A 2020 
– R$ 

5.650.394,69 

PNAE 2009 A 2020 R$ 
5.842.863,22 

PAA - CONAB 
2019/2020 – R$ 

143.000,00 
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As compras governamentais, por intermédio das chamadas públicas, abrem a 

possibilidade de inserção do agricultor familiar, do comércio familiar e da pequena 

empresa no mercado institucional, e o CAE, por sua vez, possibilita aos membros da 

comunidade escolar uma maior proximidade em relação à gestão do PNAE. Com as 

políticas de aquisição para alimentação escolar, no próprio município, a agricultura 

familiar apresenta melhores condições de desenvolvimento sustentável pelo fato de 

incorporar estratégias de equilíbrio entre os parâmetros econômicos, sociais e 

ambientais. O amparo dado pelas compras públicas para a alimentação escolar, 

proveniente dos pequenos estabelecimentos, no próprio município representa 

estímulo para a microeconomia. 

Embora o propósito do PNAE seja a melhoria da qualidade da alimentação 

escolar, por intemédio da exigência de compras governamentais de 30% da 

agricultura familiar, acaba interferindo na sociedade e na economia local. Sua 

execução e princípios são convergentes com os objetivos dos programas de 

desenvolvimento sustentável da ONU, por conta da tríplice exigência legal de i) 

respeito à vocação agrícola e hábitos alimentares regionais; ii) compras dentro dos 

limites geográficos regionais; e iii) uso de produtos in natura, típicos da produção local. 

Essa tríplice exigência legal, embora tenha flexibilidade sob certas circunstâncias, não 

ocorre na maior parte dos municipios, que não estimulam os agricultores, mesmo em 

condições a ter a titularidade como agricultores familiares. 

O PNAE tem participado de vários convênios e eventos como um dos exemplos 

a serem seguidos, sobretudo por ter uma abordagem sustentável, por seguir os 

princípios da segurança alimentar e nutricional e, sobretudo, o princípio do direito 

humano à alimentação adequada (FNDE, 2019). O estímulo e o apoio à agricultura 

familiar têm se mostrado relevantes para a formulação e implementação de ações 

municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e de desenvolvimento local, 

visando promover o direito à alimentação adequada. 

O estudo foi realizado no município de Itanhaém/SP, junto ao Banco de 

Alimento de Itanhaém (BAI) e a AMIBRA, uma associação de agricultores, que 

congrega 64 produtores familiares. Em 2019, a chamada pública para aquisição do 

PNAE, foi de R$ 715.752,25, referente à compra de 126.171 kg de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, fornecidos pelos agricultores familiares. O Banco 

de Alimentos desenvolveu um projeto, objetivando a prospecção e inclusão de 

agricultores familiares, como fornecedores do PNAE. Desde sua criação em 2007, o 
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BA vem realizando ações para identificar e mitigar situações de insegurança alimentar 

nas comunidades produtoras. A Figura 10 mostra o repasse de recursos para 

montagem da estrutura da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN. 

 

Figura 10 – Recursos para montagem da estrutura de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, no 
municipio de Itanhaém 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Banco de Alimentos de Itanhaém foi montado com o propósito social de 

atender a segurança alimentar em pessoas com vulnerabilidade social e também a 

alimentação escolar local. Com isso crendenciou-se a utilizar os recursos do PNAE e 

do PAA. Promoveu o crescimento da agricultura familiar, a diversificação de produtos 

e tornou-se o principal fornecedor. Com isso propiciou sensivel melhoria de renda para 

os agricultores familiares, colocando-os como cidadãos inclusos no consumo. 

O Banco de Alimentos operacionaliza os recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, com a participação de boa parte dos agricultores familiares, e 

os alimentos são ofertados para mais de 18 mil alunos. A chamada pública do 

município, destinada à agricultura familiar, foi de mais de R$ 800 mil em 2021, sendo 

o valor máximo anual de R$ 40 mil por agricultor.  

O Banco de Alimentos de Itanhaém é o executor do PAA, modalidade de 

compras para doação simultânea (CDS) desde 2008. Foi o BA o fio condutor da 

aproximação entre o agricultor familiar, a elaboração do cardápio e da elaboração da 

chamada pública da alimentação escolar, estabelecendo uma cogestão salutar para 

a execução da PNAE no município de Itanhaém. O Banco de Alimentos de Itanhaém 

tem uma função social que é a chave para a política de segurança alimentar e 



69 

 

nutricional do município, pois arrecada alimentos provenientes dos agricultores 

familiares. Após seleção, separação, higienização e embalagem, são distribuídas às 

escolas de Itanhaém e à população em situação de vulnerabilidade social, por meio 

de entidades cadastradas nos programas sociais. Os alimentos podem ser entregues 

no Banco de Alimentos de Itanhaém, que depois realiza a distribuição para as escolas 

municipais, na maioria dos casos uma vez por semana.  

Outra consequência importante em Itanhaém foi a criação de uma feira de 

produtos orgânicos pelos agricultores familiares. Essa oportunidade foi percebida com 

o aumento e variedade de produtos dos agricultores familiares, trazendo-lhes ganhos 

significativos de renda, além de cumprir o papel de escoar a produção e garantir 

melhores preços e renda, possibilitando a aproximação com os consumidores. As 

feiras são importantes para os agricultores familiares, pois cumprem os papéis de 

escoar a produção e garantir melhores preços e renda, possibilitando a aproximação 

com os consumidores. A AMIBRA, organização dos agricultores familiares na cidade 

de Itanhaém, com seu trabalho e conscientização, assim como as feiras, melhorou a 

diversificação da produção agrícola e o acesso ao PAA.  

A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB - contribui para a 

regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor rural, participando da 

formulação e execução das políticas agrícola e de abastecimento. É uma empresa 

que visa contribuir com a qualidade de vida do produtor agrícola e manter políticas de 

abastecimento, para que a população do país não sofra com a escassez de produtos. 

O termo de cooperação técnica da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 

por meio do Decreto 5.873, de 15 de agosto de 2006, disponibiliza recursos para 

aquisições de alimentos, destacando que a maior parte do abastecimento da mesa 

dos brasileiros seja proveniente da agricultura familiar.  

Assim, há benefícios para todos os agentes envolvidos na alimentação escolar, 

isto é, dos agricultores familiares às comunidades. Esse arranjo organizacional exige 

um planejamento mais dinâmico e com mais velocidade de informação para permitir 

o desenvolvimento econômico local. Nesse sentido, houve um crescimento no número 

de agricultores associados registrados no DAP, passando por uma fase de 

aprendizado e começando a cultivar uma maior variedade de produtos voltados à 

alimentação escolar, recebendo até R$ 40.000,00 ao ano.  

A colaboração se faz necessária para desenvolver os fluxos de produção e 

fornecimento da cidade de Itanhaém, utilizando os recursos existentes, aproveitando 
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a demanda gerada pela alimentação escolar e ofertando os produtos da agricultura 

familiar, em uma cadeia curta de abastecimento. É importante incentivar a atividade 

de processamento e beneficiamento dos produtos cultivados e a construção de 

relações de proximidade entre produtores e consumidores, reduzindo distâncias 

percorridas, dificuldades logísticas e impactos ambientais. 

Quando se adota a produção e fornecimento de alimentação escolar, deve-se 

observar e incentivar a cadeia curta de produção e fornecimento (BRASIL, 2009). O 

modelo de cooperativas deveria evoluir para o modelo de consócio, o que fomentaria 

a agricultura familiar nos municípios participantes, aumentando a segurança e a 

soberania alimentar, possibilitando uma melhor programação produtiva e financeira.  

É necessário incentivar o beneficiamento de alguns produtos como a farinha, o 

doce de banana, de mandioca, pães (mandioca, milho), tapioca, bolos e biscoitos, por 

meio de arranjos organizacionais, expandindo o fornecimento dos produtos da 

agricultura familiar, em benefício dos munícipes e da cidade de Itanhaém. 

Vários benefícios são apontados na aquisição de alimentos da agricultura 

familiar para a alimentação escolar, tais como a frequência do consumo de frutas e 

verduras e a inclusão de novos alimentos. A aproximação entre a produção e o 

consumo, por meio da compra da agricultura pelo PNAE, consiste em um benefício 

econômico e social para os todos os setores envolvidos. 

Observou-se, nesta pesquisa, que as políticas do PNAE têm favorecido a 

criação e a organização de cadeias curtas de fornecimento, além do aumento da renda 

dos agricultores, agregando valor aos produtos cultivados. Ao aproximar o ponto de 

consumo ao de produção, reduzem-se os custos de manutenção e estoque, e o tempo 

de transporte e armazenamento; essa aproximação demanda entregas mais 

frequentes, em quantidades menores, diminuindo os descartes, principalmente de 

hortaliças e frutas, produzindo menos poluição e menor gastos com combustíveis.  

Observou-se, durante as reuniões e entrevistas, que facilitar e construir o 

acesso dos agentes econômicos às compras públicas estabelece relações de 

compreensão entre eles, favorecendo o entendimento sobre o ciclo econômico e 

fomentando a microeconomia, pois todos participam do fornecimento de alimentos e 

de bens e serviços. Com base nas entrevistas e relatos, as observações realizadas 

sugerem o incentivo à tradição agrícola, por meio da produção de alimentos saudáveis 

para alimentação escolar e para o próprio consumo, gerando renda para o município 

com a comercialização da produção. 
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As cadeias de alimentação de Itanhaém devem ser curtas para garantir o 

frescor e a qualidade dos alimentos, respeitando os hábitos alimentares regionais e 

gerando uma modificação quanto à aceitação de alimentos mais saudáveis e nutritivos 

por parte dos estudantes.  

Os produtores rurais, na chamada pública para o fornecimento de alimentos, 

padecem da falta de uma assistência técnica, que contribua para a elevação da 

produção, produtividade e da qualidade dos produtos e serviços rurais, a fim de 

atender a demanda de alimentos, numa oferta ampla e diversificada, exigidos para a 

alimentação escolar. A qualidade dos cardápios oferecidos aos escolares melhorou 

significativamente, após a implementação das compras públicas no município, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, motor e físico dos alunos, e para a 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis.  

Os recursos aplicados na alimentação escolar deve criar uma economia local, 

promovendo a geração de empregos na região. As feiras estão ligadas ao comércio 

justo e são uma alternativa rentável para os agricultores familiares se inserirem nesse 

modelo de comércio, como uma parceria entre os agricultores familiares e 

consumidores, gerando a articulação dos agricultores e dos gestores, além das 

merendeiras e nutricionistas, no processo de desenvolvimento sustentado e de 

geração de renda local.  

Isso mostra a necessidade de incentivar o empoderamento dos agricultores 

familiares, consumidores e da comunidade, que estão em desvantagem no sistema 

convencional de comércio. A proposta do comércio justo, ético e solidário engloba 

identidades históricas e culturais, locais e regionais. Atua sobre aspectos relativos à 

gestão da cadeia curta de produção e fornecimento, que compõem o o processo 

produtivo. Os investimentos aplicados na construção do consórcio e no comércio justo 

para a alimentação escolar retornam aos cofres públicos na forma de arrecadação de 

impostos (DAROLT, 2016). 

A principal justificativa para a criação das cadeias curtas de produção foi a 

redução da compra de alimentos do cardápio da alimentação escolar provenientes de 

outras regiões, promovendo uma simetria econômica com os pequenos produtores, 

pois todo o investimento empregado na compra da alimentação escolar circula 

internamente no município, fortalecendo a cooperação e integração entre os agentes 

econômicos e a economia local (DALLABRIDA; ZIMERMANN, 2009). 
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Há oportunidades de melhorias, no campo da alimentação servida nas escolas, 

que podem agregar benefícios ao município, trazendo o retorno de investimentos 

empregados para o atendimento desse serviço. Dentre elas, há a integração da cadeia 

curta de produção e fornecimento, o incentivo a compras públicas locais e o resgate 

da cultura alimentar local, indicando que a demanda para atender a alimentação 

escolar deve ser realizada no próprio município para produzir essas melhorias.  

A cadeia curta de produção por proximidade gerou diversos benefícios aos 

agricultores de Itanhaém, principalmente econômicos. Provavelmente, o mais 

importante é a independência adquirida em relação aos intermediários. A compra 

direta realizada pela prefeitura de Itanhaén aumentou a margem de lucro dos produtos 

vendidos pelos agricultores familiares, reduziu os custos de transporte embutidos no 

preço, já que os produtos são entregues diretamente ao Banco de Alimentos de 

Itanhaém, às feiras orgânicas e ao consumidor final. Esses benefícios geraram uma 

transformação da realidade socioeconômica da comunidade de produtores, uma vez 

que alteraram suas relações de trabalho e produção, diminuindo a situação de 

exclusão, marginalização pela qual alguns produtores passavam.  

A cadeia curta formada para atender à alimentação escolar de Itanhaém tem 

possibilitado aos produtores uma maior liberdade de escolha do que produzir, visto 

que a boa relação com o setor de nutrição abre a possibilidade de sugestão da relação 

de produtos que serão fornecidos, e, após análise pelo referido setor, podem entrar 

na chamada pública realizada periodicamente, o inverso também é presente, uma vez 

que o setor de nutrição pode solicitar aos produtores alimentos considerados mais 

nutritivos. 

As constatações empíricas desta tese comprovam que as comunidades de 

produtores devem se comprometer e ter alto engajamento com a geração de renda 

dos beneficiários dos programas de alimentação escolar e, sobretudo, com a questão 

do fomento econômico. As compras públicas de alimentos oriundos da produção 

agrícola local permitem unir os agentes econômicos na tarefa de promover uma 

alimentação escolar nutritiva e de qualidade, proporcionando o desenvolvimento da 

comunidade e do entorno, visando à inclusão socioeconômica de todos os envolvidos 

e amenizando a insegurança alimentar e nutricional de pessoas em vulnerabilidade 

alimentar. As compras públicas promovem o abastecimento alimentar e fomentam as 

cadeias curtas: importantes catalizadores do desenvolvimento local. 
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A realização das compras governamentais, via chamada pública, seguindo as 

diretrizes do PNAE, fortalecem a economia local e a agricultura familiar, criando um 

mercado consumidor cativo para a produção local e gerando renda, melhorando a 

segurança alimentar, respeitando e estimulando os hábitos alimentares locais. 

Dentre as limitações da tese, está a ausência, na literatura científica, de artigos 

que façam referência ao fomento econômico local por meio das compras 

governamentais. Torna-se difícil estabelecer uma comparação entre a produção da 

agricultura familiar com a produção voltada a abastecer o mercado de alimentação 

escolar. De maneira similar a outros indicadores de fomento socioeconômicos, esse 

não consiste em proposta acabada, e sim, em trabalho em permanente construção. 

Também, como limitações do estudo, destacam-se as dificuldades de se conseguir 

documentos oficiais nos sites da prefeitura de Itanhaém, bem como a falta de acesso 

às prestações de conta dos municípios no período da pesquisa.  

A limitação científica deste trabalho destaca a necessidade de mais estudos, 

abordando as características da gestão local, explorando as demandas dos 

municípios em relação à assessoria técnica na área de gestão das políticas públicas 

e na área do desenvolvimento da agricultura familiar, para que se efetive o 

desenvolvimento sustentável no município. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresenta uma contribuição, partindo de lacunas de trabalhos 

acerca dos impactos das compras públicas dos alimentos provenientes da agricultura 

familiar, assim como do comércio e serviços para a alimentação escolar, quando 

realizados no próprio município. Os recursos investidos em compras no município 

provocam efeitos econômicos intersetoriais e impactos positivos na economia local, 

pois incrementam a agroindústria, a criação de empresas, o comércio e os serviços, 

além disso, promovem a geração de empregos e renda.  

Os recursos empregados na alimentação escolar contribuem com a economia 

local, agregando renda à comunidade, trazendo retornos sociais para o município. O 

fomento econômico passa pela construção de cadeias curtas de produção e 

abastecimento que têm como pontos fundamentais i) produção de alimentos nutritivos 

e saudáveis, ii) organização de feiras, circuitos, eventos, e outros mercados, que 

valorizam aspectos sociais, ambientais, culturais e nutricionais dos alimentos, iii) 

organização de consumidores, iv) acesso a esses alimentos por ampla parcela da 

população, incluindo segmentos em vulnerabilidade social.  

As cadeias curtas de produção beneficiam a agricultura familiar por intermédio 

da alimentação escolar, com o fornecimento de alimentos frescos produzidos no 

município de Itanhaém, eliminando o atravessador e estimulando a cadeia produtiva 

local com o aumento da varidedade de produtos e quantidade.  

Como consequência da organização dos trabalhadores, foi criada uma feira do 

produtor, valorizando os aspectos sociais, ambientais, culturais e nutricionais dos 

alimentos, através do apoio aos pequenos produtores. Esses agricultores fazem a 

ponte entre a demanda e a oferta com negociação rápida e direta, para o pequeno 

agricultor familiar. Muitas de suas propriedades estão localizadas em áreas remotas 

com acesso à infraestrutura de escoamento deficitária, elevando os custos de 

transação. Além das perdas de qualidade por meio de práticas inadequadas de 

manuseio e armazenagem pós-colheita, geram dificuldades para agricultores no 

cumprimento de requisitos de qualidade (MAIELLARO et al., 2022) 

Em Itanhaém, devido às políticas públicas e ao projeto social dos agentes 

econômicos, ocorreu o crescimento do número de famílias de agricultores 

fornecedoras da alimentação escolar, chegando, em 2021, a 64 famílias, que 

começaram a usufruir regularmente da renda gerada pela inclusão no projeto. Os 
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recursos que permitiram essa evolução dos trabalhadores foram aqueles provindos 

do PNAE e do PAA, estimulando programas dessa natureza. As políticas de compras 

governamentais geraram um esforço colaborativo para construção de economias 

alimentares autossustentadas.  

Em Itanhaém, produção, transformação, distribuição e consumo acontecem de 

forma razoavelmente integrados, promovendo melhorias para a economia. Essa 

política voltada à alimentação saudável inclui mecanismos de participação de 

agricultores, comerciantes, beneficiadores de pequeno e médio porte e consumidores.  

Um exemplo é a Feira do Produtor, criada pelos agricultores familiares, com o 

apoio do poder público do município, cumprindo um papel importante no 

desenvolvimento econômico e com estímulos financeiros e organizacionais da 

comunidade que, por sua vez, ganha em qualidade e variedade de produtos frescos 

e livres de agrotóxicos. 

As aplicações das políticas de compras governamentais representam um 

importante mecanismo de desenvolvimento local. A Prefeitura de Itanhaém, assim 

como, o Banco de Alimentos e a AMIBRA criaram dispositivos institucionais e 

interações sociais de acordo com o contexto local, que particularizam a 

implementação dessa política pública. O Banco de Alimentos de Itanhaém contribuiu 

para desenvolver as cadeias curtas no município, transformando-se no único agente 

intermediário entre a oferta e a demanda de alimentos produzidos para a alimentação 

escolar.  

A venda institucional ao PAA é uma oportunidade de diversificação do mercado 

para a agricultura familiar, assegurando a capacitação socioeconômica do agricultor 

familiar. A prefeitura de Itanhaém, como principal compradora, tem papel fundamental 

na geração de renda no município, através da aquisição de gêneros alimentícios, 

oriundos da agricultura familiar, estimulando o fortalecimento da economia local, o 

desenvolvimento econômico e sustentável, gerando uma redução da desigualdade 

social e promovendo a soberania alimentar.  

As políticas públicas favoreceram as práticas do comércio justo e solidário, que 

estabeleceram relações entre produtores e consumidores, baseadas na equidade, 

parceria, confiança e interesses compartilhados. Tais praticas tornaram-se possíveis 

produzir com maior desenvolvimento sustentável, a implementação das cadeias 

curtas de produção e fornecimento, aumentando o consumo de produtos de maior 
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qualidade e valor nutricional, fortalecendo a economia local. O objetivo geral ficou 

bastante evidente a partir das informações aqui mostradas.  

O estudo mostra que o conhecimento sobre o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar explicita aspectos relacionados ao fomento microeconômico na 

perspectiva da inclusão dos gêneros alimentícios da agricultura familiar local. Fator 

que proporcionou a diversificação da produção incentivada e adotada pelos 

agricultores familiares, considerada uma estratégia de redução de riscos, 

possibilitando maior estabilidade quanto a fenômenos naturais, fianceiros e oscilações 

de preços.  

O processo de compra e venda de mercadorias da agricultura familiar, por meio 

dos programas governamentais para a alimentação escolar, requereu modificações 

na organização produtiva, envolvidos com a finalidade de trazer retorno dos 

investimentos. Coube ao poder público gerar mecanismos de estimulos quanto aos 

produtos e à produção, à logística, utilização de serviços, do reconhecimento de 

produtores como agricultores familiares. 

Há uma demanda preexistente a atender, nos municípios, na alimentação 

escolar, que pode ser atendida pela produção local, desde que aja interesses por parte 

das autoridades municipais. 

Conhecer a potencialidade da produção rural local, dos serviços, do comércio 

possibilita o planejamento entre os setores, para que os benefícios da melhora da 

microeconomia, gerados com as compras locais realmente ocorram. Em Itanhaém, as 

formulações que levaram a criação do Banco de Alimentos e as compras previstas 

com recursos da alimentação escolar decorreram da mobilização do poder público. O 

Banco de Alimentos de Itanhaém foi o fio condutor da aproximação e diálogo entre o 

planejamento de cardápios, a produção agrícola familiar e a elaboração da chamada 

pública para alimentação escolar. O planejamento de cardápios é apontado como 

principal ferramenta para a produção dos alimentos que constarão na chamada 

pública.  

Os programas de alimentação escolar funcionam de forma satisfatória, servindo 

refeições com qualidade e em boa quantidade para os estudantes, no município de 

Itanhaém. A compra de produtos in natura e com qualidade e segurança alimentar 

nutricional, só foi possível devido à descentralização e à união da elaboração do 

cardápio, da produção local e da chamada pública.  

A prefeitura deve promover a capilaridade econômica do município, visando a 
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segurança alimentar, além da qualidade das refeições oferecidas, reduzindo 

desperdícios, planejando as compras junto aos fornecedores locais, monitorando a 

produção, consumo e qualidade do alimento. 

 O retorno socioeconômico para o município gera prosperidade e faz com que 

os agricultores se organizem e passem a ser fornecedores, não só para alimentação 

escolar, mas também para mercado, movimentando os serviços e o comércio 

assegurando que os recursos circulem no município.  

Esta tese levantou uma questão relevante na colaboração de que os recursos 

públicos, ao serem aplicados no próprio município, traz como retorno benefícios para 

a microeconomia local, refletindo na melhoria de condições humanas, principalmente 

quanto a emprego e renda. 

A realização da pesquisa evidenciou alguns pontos a serem trabalhados em 

estudos futuros. O comprometimento dos órgãos executores em dispor de corpo 

técnico e estrutura para promover a aquisição de gêneros e o estreitamento das 

relações com os fornecedores, como a divulgação das chamadas públicas, o apoio e 

incentivo aos nutricionistas e demais responsáveis diretos pela gestão, suporte ao 

planejamento e execução da produção o desenvolvimento de arranjos conjuntos, que 

promovam a organização da logística de distribuição de seus produtos, superando o 

entrave de escala, que coloca limitações para o suprimento contínuo e regular dos 

gêneros alimentícios, a abertura de outros canais de comercialização, a administração 

compartilhada, o local para reunião e troca de informações, entre outros. 

Esta tese levantou questões relevantes com relação à utilização dos recursos 

públicos aplicados no próprio município e seu retorno para a microeconomia, refletindo 

na melhoria das condições socioeconômicas, principalmente quanto ao emprego e à 

renda. 

A realização da pesquisa evidenciou alguns pontos a serem trabalhados em 

estudos futuros. O comprometimento dos órgãos executores em dispor de corpo 

técnico e estrutura para promover a aquisição de gêneros alimentícios, melhorar a 

divulgação das chamadas públicas, apoiar os responsáveis pela gestão dos bancos 

de alimentos para o suporte, planejamento e execução da produção, promovendo a 

superação do entrave de escala que coloca limitações para o suprimento contínuo e 

regular dos gêneros alimentícios. 
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APÊNDICE A 

 

Strengthening Local Economy through School Feeding 

 

Abstract: the world faces the need to achieve sustainable agricultural 

production, which will increase income generation in family farming, through the pro-

motion of school meals. The purpose of this article to understand how the PNAE can 

help in the diversification of food production in the municipality, fomenting the economy 

in the local community and optimizing the resources used in production and 

consequently the income of the farmers participating in the program. The research 

carried out through a case study, in which interviews of a qualitative and exploratory 

nature carried out, and the data collection carried out through observations and 

coexistence. In view of the above, the most relevant implications were the supply of 

food with the support of the National School Meal Program, which provides for a 

reorganization of production,  

Qualifying and increasing the amount of food, and the support of the city hall to 

local farmers, making direct purchases and the delivery of these foods, leading to an 

improvement in the income of the community. 

Keywords: Local production, Family Farm, income, school feeding.  

 

Introduction  

A Food security is a major concern in large parts of the developing world. Food 

production must clearly increase significantly to meet the future demands of an increasing and 

more affluent world population. In developing countries, school feeding is a key factor for food 

security during childhood, Maiellaro et al. (2019), School meals that consider the insertion of 

fam-ily farming in the menus tend to foster local economies, enabling productive diversification 

and an increase in the income of family farmers. The National School Feeding Program 

(PNAE) stimulates local economies, enabling productive diversification and increased in-come 

for family farmers, offering more and better alternatives for marketing and valuing the local 

farmer, “food produced on the spot” for people who reside in the region, Maiellaro et al. (2020).  

The effectiveness of school meals will be expressive the greater the involvement of the 

community in the food production system and the greater the contribution of the local economy 

to the configuration of the food supply, generating, in parallel, the advantage of sustainability, 

with an impact on the environment and the quality of life of the residents of the community. It 

is important to emphasize that school meals are not only about observing the number of 
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students, but also the financial conditions of the place. The purpose of this article is to 

understand how the PNAE can help in the diversification of food production in the municipality, 

improving the life of the local community and increasing the income of farmers participating in 

the program. 

The Research was carried out with the family farming communities in the city of 

Itanhaem - Brazil, through interviews and on-site observation, the total annual family income 

of the farmers grew with the school feeding program, the program caused a significant positive 

impact on the farmers' income, 

Brazil has been an example in relation to school feeding programs, due to their 

effectiveness, in the field of income generation and improvement of school feeding, stimulated 

by law 11947, which provides that at least 30% of the resources of the National Program 

School Supply (PNAE), are intended for the purchase of food from family farming. As family 

farming improves income generation in the countryside and throughout the environment, the 

benefits go beyond the direct beneficiaries, income generation increases consumption, which 

creates a multiplier effect, attracting investments in local commerce and industry. I must note 

that with the increase in the quality and production of farmers, non-monetary income occurs, 

which is equal to the food security of these farmers. 

The National School Feeding Program – PNAE, Lopes and Diniz (2018) for local 

development and food security is a powerful instrument for reducing economic and social 

inequality, which promotes the triple legal requirement. i) respect for the agricultural vocation 

and regional eating habits; ii) purchases within regional geographic limits; and iii) use of fresh 

products, typical of local production, despite the political and economic difficulties that marked 

the national reality, in addition. 

PNAE, as it has specific legislation, strengthened in the country, regarding to school 

meals, the purpose of PNAE is to recognize and value local production, in addition to 

guaranteeing a stable product offer, always observing the season of harvesting each product 

to build a healthy menu. The increasing use of high quality, fiber-rich foods, the strengthening 

of the local economy for food production, and the delivery of food are a systematic quest to 

ensure sustainability in the area (Reis et al., 2019; Miguel, 2007; WFP, 2015; Bagdonis et al., 

2018). 

Of great importance for family farming is the National School Food Program, which, 

according to the Ministry of Education, was created to encourage school meals for students 

enrolled in basic education in public and philanthropic schools, which also serve communities 

indigenous and “quilombola” communities, whose purpose is to contribute to biopsychosocial 

growth and development, learning, school performance and the formation of healthy food 

practices for students (Brazil, 2012b; Brasil, 2018). To understand how the PNAE can help in 

the diversification of food production in the municipality, fomenting the economy in the local 



91 

 

community and optimizing the resources used in production and consequently the income of 

the farmers participating in the program. 

 

Literature Review 

 

2.1 School Feeding  

In Brazil, the federal government encourages adequate nutrition in public 

schools and the associated purchase of 30% of the vegetables and fruits from local 

family farms (Brasil, 2018). The programmer, called the ‘National School Feeding 

Programmer’, is a system that provides food and nutrition to students in all stages of 

basic education.  

School feeding programmers have been used in several countries to confront 

malnutrition and keep children in school Maiellaro et al. (2021), promoting healthy feeding for 

children at the school-age Maiellaro et al. (2020). 

In the context of school feeding, this has become an absolute priority. In developing 

countries (peripheral, emerging, or underdeveloped), the World Bank defines the purpose of 

school feeding programs as "targeted social safety nets that provide educational and health 

benefits for the most vulnerable children”, Reis et al. (2019). Thus, increasing enrollment rates, 

reducing absenteeism, and improving food security in the region, Humphrey; Schmitz (2008); 

Glewwe, (2005); Skallerud; Wien, (2019). These programs must be financed and implemented 

by the government, as, for example, happened in Brazil, where the local government initially 

received aid and donations from the federal government, which in return received assistance 

from international institutions to implement PNAE operations, however, currently the Brazilian 

government depends little on this aid, MORGAN; SONNINO (2008).  

For the local implementation of school meals, it is necessary to observe the National 

Fund for the Development of Education (FNDE), an autarchy created by Federal Law nº 5.537, 

of 1968, which is responsible for the implementation of educational policies of the Ministry of 

Education - MEC, having as mission provides technical and financial assistance to states and 

municipalities, as a way to contribute to the implementation of part of the educational actions. 

Brasil (2012).  

For a certain "neo-liberalization" of the economy to meet the demand of local schools 

and even neighboring communities, making the economy revolve when the volume produced 

is not fully absorbed by the existing school units, it is important to promote sustainable 

practices, incentives to the food chain and healthy food acts, Pollitt; Gersovitz; Gargiulo (2018). 

The volume issue is important to ensure the efficiency of operations, meet the demand 

for food and meals and, at the same time, and produce at the lowest possible cost. For this, it 
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will not always be feasible to offer products to only a few schools in the community itself, but it 

is necessary to serve communities located close to this production system, Morgan; Sonnino 

(2008); Humphrey; Schmitz (2008). 

Assis et al. (2019) ponder that if, on the one hand, the purchase of food from family 

farming, in addition to bringing together local economic agents, brings various potentialities for 

the strengthening of the local economy and for the valorization of quality food that respects 

eating habits, on the other hand, it brings several challenges facing the complexity of the 

relationships between family farming, school meals, and government purchases. One point to 

highlight is that government purchases generate income and have an influence on tax 

collection. Municipalities with agricultural potential and with access to government funds such 

as PAA and PNAE can increase school feeding, generating income in the community and 

strengthening the economy. 

School feeding, in turn, can affect learning by increasing attendance, development. 

Cognitive process and school performance. Bundy et al. (2016); Bagdonis; Hinrichs; Schafft 

(2018), Law No. 11947 decided that at least 30% of school meal expenses must be spent 

without intermediaries and with the exemption from bidding processes, Bidding Law No. 8,666 

/ 93, this amount can reach up to 100% of the FNDE credit line. This decision will deliver 

healthier food to students, in addition to strengthening the local economy, as the farmer will 

have a guaranteed fixed income, however for this to happen, farmers must organize 

themselves with cooperatives and associations. Brasil (2009).  

 

Income generation  

The literature discusses concepts of Local Food Production often. It is difficult to draw 

conclusions about the local economic impact of local foods systems. Many studies perform 

narrow geographic and market scope FNDE (2017).  

The economic, social and local development effects of school feeding influence the 

performance of the local economy, it appears that the National School Feeding Program 

(PNAE), popularly known as the “school lunch” program, helps in the economic capillarity of 

small municipalities because the amount received by farmers will also reverberate in small 

commerce and in the increase of tax collection in the municipality. 

The supply of products from family farming, by farmers, helps them to have a 

supplementary income, to participate in the school feeding program it is necessary that 

the farmer is registered with the FNDE, which does not prevent him from selling his 

products outside the country. Program. For this to happen and for agriculture to have 

types of products, quantity, delivery schedule, the interest of the community must 

target and the prices to be paid for food must be defined. The reference prices must 
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serve as parameters so that the products can have a fair and balanced price for both 

sides, prices that can be researched and collected in local markets and fairs and must 

be updated every six months. 

To accompany the market with low or high of commodity prices, which will result 

in a sales project that needs to be elaborated by a formal and / or informal group formed 

by associations, cooperatives and rural producers who must formalize a document that 

presents the interest of rural producers in selling their products to the school meals. 

In this document, the producer will say which products and quantities he will 

make available in the next semester for school meals, the receipt by farmers after the 

delivery of the sale project will be able to supply food to schools. Miguel (2007); 

Morgan; Sonnino (2008). Sharing concepts of local food advances as social and 

cultural sharing of values and direct incomes for families are benefits of promoting the 

Strengthening Local economy. 

 

Methods 

To meet the objectives of this article, we have opted for an exploratory and 

descriptive methodological approach. The study applied in the city of Itanhaém (SP) 

on the coast of São Paulo state. Data collection carried out at the Itanhaém Food Bank, 

to quantify the volume of production and commercialization of local producers, in 12 

months between March 2019 and March 2020. The studied population is composed of 

family farmers from the Association of the Rural Producers of the Rio Branco River 

Basin, Artisanal Fishermen, Aquaculture, and Indigenous People of Itanhaém and 

Region (64 families in total) - AMIBRA, created in July 2007. The intermediation 

between family farmers and the city hall made by the producers' cooperative in the 

region. The food delivered to the headquarters of the Association of Producers 

(AMIBRA), where cooperatives operate and distribute food in schools (Royer et al., 

2017). The collected datcompiled into an electronic database of the Microsoft Excel 

program. From there it was possible to structure and understand a model of Short Agri-

Food Chains and analyze the structure of the local productive arrangement 

The effects of economic, social, and local development, with school meals, influence 

students' school performance; and can analyzed through on-site observation. The research 

carried out with 64 family farmers affiliated with the farmers’ association in the municipality of 

Itanhaém - SP who deliver food to the city and associations linked to the PNAE.  
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The first step was an analysis of the literature to select the measures to study to meet 

the purposes of understanding how the producers in the region were able to increase food 

production with the help of the PNAE and its attributions. The exploratory case study approach 

chosen. The study applied in the city of Itanhaém (SP) on the coast of São Paulo.  

The research conducted with family farmers of the Association of Rural 

Producers of the Rio Branco Watershed (AMIBRA) in the municipality of Itanhaém - 

SP, who deliver foodstuffs to the PNAE. The effects of economic, social, and local 

development, with school feeding, influence the generation of income for economic 

agents PNAE (2018). The purpose of this article is to understand the strengthening of 

family farming and the increase of family farmers' income through the provision of 

school feeding, favoring community involvement in the production system having as a 

basis. 

The National School Feeding Program (PNAE) and government purchases, 

favoring community involvement in the production system having as a basis the 

National School Feeding Program (PNAE) and government purchases of food. To 

meet the purpose of this article, an exploratory and descriptive methodological 

approach chosen.  

 

Figure 1 - Map of the Metropolitan Region of Baixada Santista.  

 

Source: Map of the metropolitan region of Baixada.html> accessed on June 13, 2021. 
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The study applied in the city of Itanhaém (SP) in Baixada Santista. The total 

value of the resources earmarked for the purchase of foodstuffs from Family 

Agriculture and the Rural Family Entrepreneur for school meals for the fiscal year 2019 

is R$ 715,779.83 (seven hundred and fifteen thousand, seven hundred and seventy-

nine reais and eighty-three cents).  

The population studied is composed of family farmers from the Association of 

Rural Producers of the Rio Branco Basin, Artisanal Fishermen, Aquaculture, and 

Indigenous Peoples of Itanhaém and Region - AMIBRA.  

The collected data compiled in an electronic database of the Microsoft Excel 

program. It was possible to structure and understand the region's income generation 

model. Among the traditional productive activities is the cultivation of bananas, which 

was the product that provided the farmers with the best income, as, reported by the 

farmers, as the region is known as excellent for banana production, the research data, 

being the main source of generation. 

The field research consisted of observing the workers in a meeting at the 

association. Visits made to farmers at the Food Bank with the purpose of obtaining 

information about school feeding practices as well as the improvement of their living 

conditions (income, quality of life and food, promoted by PNAE. 

This study conducted through interviews with the team of the city food bank. To 

identify general aspects of the school feeding, they asked to turn information available 

about the role of the government of the city in managing and supporting the school 

feeding production. In addition, they asked to demonstrate studies, researchers and 

developed statistics by the local government in the past years. Documental research 

also conducted including data such as food production, income generation and 

employment.  

 

Results and Discussion  

The results described below are based on the information collected in jute 

interviews with farmers, information was also obtained “on site” that contributed to 

complement the study. At first, the program based only on banana production, but with 

the incentive to diversify production, many other products start produced.  

Table 1: Foodstuffs acquired from Family Farming for the PNAE, and the 

diversity of products produced by farmer’s year by year.  
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2009/2010 Banana 

2011/2012 Banana nanica; palm heart; passion fruit 

2013/2014 Yam; plantain; chayote; cabbage 

2015/2016 Pupunha palm heart of palm 
Manioc; tomato; melanda;  

2017/2018 Hydroponic lettuce; hake;  
Green banana flour; tangerine; red bell 
pepper; green bell pepper. 

2019/2020 Yellow bell pepper; potato; apple 
Persimmon; cherry tomato 
Manioc guarani; cabbage; beet;  
Hydroponic lettuce. 

 
Figure1 (Source: Prepared by the authors).  

 

Adapting the menu according to what produced in family farming must aligned 

so that family farming products assume the role of conductor of local culture, 

revitalizing products that not consumed in daily life. Based on the results found in the 

present study, it concluded that the farmers participating in the program presented 

improvements in family income; the program had a significant positive impact on 

farmers' income. Itanhaém based on local and regional dietary characteristics that 

prioritized banana production. The Producers Association sought to diversify products 

and producers, which favored the cultivation of various products that are, used in food 

and that form school meals. From this organization that occurred in 2018, there was 

an exponential growth in production and other producers began their activities with a 

view to providing food for school meals in the region. The participation of new 

entrepreneurs in the region also contributed to the generation of income and the growth 

of the production of small producers, for this, it is important that farmers organize 

themselves through local farmers' associations. The benefits intended by the program 

include direct transfer to family farmers annually since 2009, values ranging between 

R $ 9,000.00 and R $ 20,000.00 per family farmer. Collaboration between government 

and farmers promotes food security and income generation, Pollitt; Gersovitz; Gargiulo 

(2018), as the city has 64 registered farmers who produce for school meals,  

While school meals have improved, there has been a generation of extra for 

income approximately: R $ 3,000,000.00 per year, which drives all local commerce and 

industry, Brasil (2009); Belik, Souza, (2009); Amato (2009). The advantages of family 
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farming lie in the production of a variety of agricultural products, in the benefits of 

cooperative cooperation, and in the complementarity and holistic development that 

generate an additional income for the city. 

Among the factors that would facilitate the commercialization of production, we 

highlight the improvement of the sale price and the improvement of transport, as the 

PNAE values a healthy, fresh, varied, and sufficient diet. It is important to add value to 

foodstuffs that enable the generation of income for their producers, so the construction 

of an industrial kitchen and the processing of some products are examples of some 

factors that, combined with an adequate transport system, could improve the price paid 

and, consequently, its commercialization in the region, thinking about it. Producers who 

depend on public transport, to drain their production, have the option of using it three 

times a week, if it is not raining, because, in this case, the bus does not travel on the 

roads, a fact that is very harmful to the production. 

The total value of the resources earmarked for the purchase of foodstuffs from 

Family Agriculture and the Rural Family Entrepreneur for school meals for the 2019 

fiscal year is R$715,779.83 (seven hundred and fifteen thousand, seven hundred and 

seventy-nine reais and eighty-three cents). The following are 10 items purchased by 

the Itanhaém City Hall. 

 

Table 1: Foodstuffs to deliver that produced by the members/cooperators of 

the school feeding program. 

item Product kilo Quantity Unit Total 

1 Organic cabbage Kilo 77.375 3,91 302.497,15 

2 Silver banana Kilo 13.000 6,96 90.480,00 

3 Lettuce (plain and curly) 
hydroponic 

Kilo 10.950 4,99 54.640,50 

4 Processed manioc Kilo 12.300 17,38 213.774,00 

5 Pupunha Palm Heart of Palm Kilo 850 3,43 2.915,50 

6 Sweet potato Kilo 6.000 4,53 27.180,00 

7 Organic beet Kilo 5.000 4,19 20.950,00 

8 Guarani sweet potato Kilo 146 8,25 1.204,50 

9 Traditional Guarani cassava Kilo 300 3,43 1.029,00 

10 Guarani corn kilo 260 4,16 1.081,60 
 

Source: city government data in 2019. 
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Assis et al. (2019) ponder that the purchase of food from family farming, in 

addition to bringing local economic agents closer together, brings varied potentialities 

for strengthening the local economy and for valuing quality food that respects eating 

habits. 

The municipality should have based on local and regional characteristics that 

favored the production of food, it sought to diversify the food and producers, which 

favored the production of several other products that used in school meals. 

With this practice, there was an exponential growth of food production and 

other producers started their activities with a view to supplying food for school meals 

in the region. The engagement of new producers in the region has also contributed to 

the growth of income and production of small producers, however, it is important to 

emphasize that farmers must organize themselves through a local farmers' 

association in order to participate in government purchases and enjoy the benefits 

offered by them. Government purchases encourage diversification in food production 

to meet the demand of the municipality and promote the strengthening of the local 

economy, providing new marketing alternatives and improving the quality of life of the 

community. 

 

Figure 2: Family farmers (Source: Prepared by the authors). 

 

Figure 1 illustrates the organization, structure, and production of family farming in the 

researched community. Wang et al. (2014). The inclusion of family farmers in public programs 

promotes the strengthening of family farming, generating income in the countryside, in addition 

to reducing rural exodus, contributing to the reduction of poverty. Public purchases for school 

meals stimulate income generation; influence the quality of life and food security of students 

and farmers themselves. 
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The work confirms that, despite the political and economic difficulties that have marked 

the national reality, the PNAE, by having a specific legislation, strengthened in the country, 

regarding school feeding. 

 Milestones that are adopted today by countries already developed and that have more 

than a century of experience in the area, especially in the fight in the fight in favor of PNAE for 

the diversification of food production in the municipality. 

 Improvement of the life of the local community, increase in the income of farmers 

participating in the program, the increasing use of high-quality, high-fiber foods, the 

strengthening of the local economy for food production and food delivery, and a systematic 

search for ensuring sustainability. 

 

Conclusion 

 

The purpose of this article is to understand how the PNAE can help in the diversification 

of food production in the municipality, fomenting the economy in the local community and 

optimizing the resources used in production and consequently the income of the farmers 

participating in the program. The provision of food for PNAE, with the support of the city hall, 

helps local farmers through direct purchase, promoting the improvement of their incomes that 

are guaranteed for a certain period of time, resulting in changes such as greater job generation.  

Increase in the share of resources earmarked for work remuneration and an increase 

in the economic movement throughout the region, providing a reorganization in the food 

generation process, increasing its production and encouraging the consumption of fresher and 

healthier products by students, developing thus family farming 

 Theview to improving school meals, which is one of the pillars of the PNAE. School 

meals offered by PNAE can be an important contribution to introduce or increase the 

consumption of products of greater nutritional value for children and adolescents, since the 

proportion of fruits and vegetables consumed in these school meals programs among low-

income children and young people, since the consumption of fresh products is traditionally low 

in this income bracket. Family farmers obtain both economic advantages and social benefits 

bring economic benefits because they allow better value added and reduces the farmers’ risks, 

through a decrease in the quantity of intermediaries, through a higher range of products and 

consumers, and through improved control of prices (Richard, Chevallier, Dellier, & Lagarde, 

2014; Uematsu & Mishra, 2011). School meals (Belot & James, 2011; Condon, Crepinsek, & 

Fox, 2009; França et al., 2018) and school feeding programs (Carnevalli, 2017; Chauhan, 

2015; Jomaa, McDonnell, & Probart, 2011; Kristjansson et al., 2016; López-Olmedo et al., 

2018) have been attracting interest of researchers. Despite of that, we know surprisingly little 

about their impact on education, income in the communities and on economic promotion 
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(McEwan, 2013). The importance of PNAE, which directly or indirectly linked to the promotion 

of income generation in small municipalities, combats hunger and promotes the emancipation 

of families, in addition to contributing to the settlement of men in the countryside, improves 

school meals. Preliminary data indicate that the impact on farmers' total income is positive and 

significant. The study concludes that PNAE is necessary to increase farmers' income. School 

feeding programmes are essential actions to promote healthy feeding and better education 

indicators. In Brazil, the law 11947 guarantees the purchase of local family farming for school 

meals. 

As all research has limitations, since the results found in school meals cannot 

generalized to the universe of all cities, considering the size and organization of the 

municipalities, it is important to continue the studies that have proved to be of such relevance. 

For society in the region. Given the relevance of the topic, as a proposal for future studies, it 

recommended to analyze how municipalities can collaborate to generate income from adjacent 

regions. 
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APÊNDICE B 

 

Capítulo do livro ESTENDER, A. C.; SANTOS; N.A. Alimentação escolar 

como fomento para a economia local. in: VENDRAMETTO, O. (org.). “alimentação 

escolar: vamos colocar os pratos à mesa - uma obrigação do estado, um dever da 

sociedade”. são paulo: editora Blucher Ltda, 2021. 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO FOMENTO PARA A ECONOMIA LOCAL 

SCHOOL FEEDING AS A PROMOTION FOR THE LOCAL ECONOMY 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os meios de produção são fundamentais à sobrevivência de toda e qualquer 

sociedade, mas nem sempre são divididos de forma igualitária ou se estabelecem com 

a eficiência necessária. Isso ocorre, provavelmente, porque a economia tem no seu 

estudo primeiro a questão da escassez de recursos. Entretanto, apesar da importância 

da economia na vida das pessoas, o conhecimento e compreensão sobre fatos 

econômicos não são comuns à sociedade em geral. Assim, observa-se que essas 

ponderações por si só se traduzem em motivos mais que suficientes para se estudar 

o assunto, pois uma percepção mais aprofundada sobre o tema pode contribuir para 

formação de opiniões e busca de soluções para problemas deste e de outros tempos. 

A economia analisa fenômenos e busca encontrar os mecanismos necessários 

ao gerenciamento e controle dos mesmos, oportunizando o equilíbrio social. Nesse 

contexto, a economia solidária surge como um movimento de renovação e de 

reatualização, apresentando uma nova maneira de a sociedade se relacionar com os 

problemas econômicos. Considerada parte integrante de um programa social de 

desenvolvimento local, pode refletir novas estratégias às organizações, propiciando 

garantia de sobrevivência a grupos populares em sociedades marcadas por processos 

de exclusão social.  

Fomentar a economia solidária significa, portanto, reconhecer uma outra 

possibilidade de sustentação das formas de vida de indivíduos em sociedade, 

simbolizando, na prática, o ideal de transformação social de toda uma região, 

permitind, assim, o a multiplicação dessas experiências entre diversos membros de 

uma comunidade.  
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É preciso uma educação para a economia, pensando no presente, mas com 

um olhar para o futuro. Para isso, é necessário ter em mente o desenvolvimento 

sustentável, isto é, o entendimento, por parte da sociedade, de que administrar a 

economia é buscar o equilíbrio entre oferta e demanda, no qual os meios de produção 

devem ser menos concentrados e a produção mais coletiva, utilizando-se os 

mecanismos de formação de preços e estruturas de mercado. 

A economia local é fundamentalmente composta por agentes econômicos 

(pessoas disponíveis para trabalhar e que integram, portanto, o mercado de trabalho 

e as empresas, formais ou informais, constituídas para explorar determinado 

segmento, como o da produção de bens, da comercialização ou o da prestação de 

serviços). A economia solidária deve unir os meios de produção com a distribuição 

dos recursos. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por sua vez, estimula 

as economias locais, possibilitando a diversificação produtiva e o aumento de renda 

dos agricultores familiares, oferecendo, para tanto, mais e melhores alternativas de 

comercialização e valorização do agricultor local (MAIELLARO et al., 2020). O 

programa que dá suporte ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), para concessão dos recursos financeiros, tem por objetivo fazer com que os 

municípios adquiram pelo menos 30% do montante da alimentação escolar da 

agricultura familiar.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) estimula a economia 

local, possibilitando a diversificação produtiva e o aumento de renda dos agricultores 

familiares, oferecendo mais alternativas de comercialização e valorização do agricultor 

local (MAIELLARO et al., 2020). Na esfera política, a agricultura familiar recebe apoio 

por meio da inclusão de compras de alimentos pelo programa Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), que utiliza processos de comercialização que favorecem a 

compra de produtos de agricultores familiares ou de suas associações, por governos 

estaduais e municipais. Essa modalidade é conhecida por Compra Direta Local da 

Agricultura Familiar e busca promover a agregação de valor à produção (BRASIL, 

2012). 

O objetivo deste capítulo é analisar de que forma a aplicação do PNAE fomenta 

a economia local, incrementando a produção da alimentação escolar com o auxílio do 

PAA. 
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2. Referencial teorico 

 2.1 Agricultura familiar 

 

 A alimentação escolar é também chamada de merenda escolar e consiste em 

uma refeição fornecida aos alunos e, havendo sobra, também aos professores e 

funcionários da escola. A Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe, em seu 

artigo 6º, a alimentação adequada como um direito fundamental do ser humano, 

constituindo-se como inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos consagrados pela Constituição, devendo o poder público 

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

segurança alimentar da população (LEÃO et al., 2013). O PNAE tem, portanto, o 

propósito de respeitar, promover, proteger, facilitar e prover o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). Nesse contexto, é importante disseminar e consolidar 

o sistema de monitoramento e de avaliação, ampliando as possibilidades para fazer 

do programa um espaço efetivo para a promoção da alimentação saudável e para a 

formação de sujeitos íntegros (BOCCHI et al., 2019). 

O importante papel da agricultura familiar na sociedade brasileira foi enfatizado 

por Vilpoux e Oliveira (2011). Ambos mostraram que as propriedades familiares eram 

as principais responsáveis pela geração de renda das famílias no campo, além da 

criação postos de trabalho. Com isso, as unidades produtivas de pequeno porte 

representam uma forma de diminuir as desigualdades sociais encontradas no país. 

Além disso, a agricultura familiar está mais perto da sustentabilidade ecológica por 

meio da diversificação de produtos e do aproveitamento de todos os recursos 

disponíveis no estabelecimento. 

A promoção da agricultura familiar é fundamental para fortalecer o sistema de 

produção alimentar local. A economia solidária pode criar alternativas para a 

organização econômica, estabelecendo diferentes relações de trabalho, 

particularmente, no setor agrícola. Colabora também com o comércio local, 

promovendo serviços da própria comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo a 

segurança, a qualidade alimentar, incentivando e melhorando o processo educacional 

nas comunidades, oportunizando cidadania. A agricultura familiar recebeu apoio por 

meio da inclusão de compras governamentais de alimentos pelo Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) (GUANZIROLI & DI SABBATO, 2014). Observa-se que, dentre as ações 
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governamentais para se garantir a segurança alimentar, uma das mais impactantes é 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Para ser enquadrado como agricultor familiar, o produtor deve desenvolver 

suas práticas nas áreas rurais. A característica básica da agricultura familiar é, dessa 

forma, o fato de a gestão ocorrer de forma compartilhada entre diversos membros de 

uma comunidade (MEDINA et al., 2015). Além do trabalho coletivo e solidário, a 

agricultura familiar combate a exclusão, o desemprego e a marginalização. 

Um bom exemplo de gestão compartilhada pode ser encontrado na região de 

Mondragón, que reuniu, desde a década de 1960, quatro cooperativas agrícolas e 

outras de consumo que foram agrupadas, originando a Eroski, Cooperativa de 

Consumo da área de alimentação. Considerando a totalidade de cooperativas, elas 

compreendem 2.400 pontos de vendas e mais de 48 mil funcionários, dos quais 

aproximadamente 9 mil são sócios-trabalhadores que produzem, gerando renda.  

Na busca de entender como se organiza e funciona um projeto de agricultura 

familiar, foram realizadas visitas a agricultores que fornecem produtos para 

alimentação escolar na cidade de Itanhaém em São Paulo. O local escolhido para 

pesquisa foi uma comunidade indígena, participante do projeto de agricultura familiar 

voltado para alimentação escolar, das aldeias Rio Branco e Tangará, que receberam 

orientações de órgãos públicos ligados à alimentação escolar para impulsionar o 

cultivo do milho e de outros tipos de alimentos nativos e também para incluí-los no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os registros dessas visitas são 

monstrados nas figuras abaixo.  

 

Fig 1: Agricultura Familiar 

 

Fonte: autoria própria (2021). 
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A aproximação entre os agricultores familiares promove o fortalecimento da 

economia local, gerando renda e uma alimentação escolar de qualidade, que atenda 

aos princípios de uma alimentação saudável e adequada, contribuindo também para 

a diminuição da pobreza da comunidade. 

 

2.2 Economia Solidária 

 

A economia solidária oferece novas oportunidades de trabalho e renda, 

possibilitando acesso dos trabalhadores cooperados aos meios de produção. Para 

tanto, a comunidade deve adotar, entre outras, providências facilitadoras do processo: 

a capacitação de pequenos e médios agricultores e micros e pequenos empresários 

rurais e a adoção de características sustentáveis aos bens e serviços que serão 

ofertados por eles. 

Os programas de alimentação escolar mostram-se, portanto, como uma forma 

de organização econômica que pode contribuir para o desenvolvimento local, gerando 

renda e ofertando produtos de qualidade voltados para o público estudantil. 

Programas institucionais do governo federal, como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) surgiram 

como forma de buscar incrementar a economia local, na tentativa de reduzir número 

de intermediários entre a produção e o destino final dos alimentos, como também de 

aumentar o retorno econômico para o produtor rural.  

O PNAE, como programa que dá suporte ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para concessão dos recursos financeiros tem 

por objetivo fazer com que os municípios adquiram pelo menos 30% do montante da 

alimentação escolar da produção da agricultura familiar. O programa de aquisição de 

alimentos da agricultura familiar utiliza processos de comercialização que favorecem 

a compra direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, 

promovendo a agregação de valor à produção (BRASIL, 2012).  

Para que participem dos programas de alimentação escolar e promovam o 

desenvolvimento econômico regional, como forma de diminuição dos custos de 

aquisição de insumos e incremento da regionalização, a produção gerada pela 

agricultura familiar deve utilizar o modelo de compra compartilhada. Os efeitos 

positivos em relação aos mercados institucionais (PAA e PNAE) podem ser citados: 
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1) Garantia de mercado para os produtos da agricultura familiar; 

2) Alteração na matriz produtiva e de consumo dos beneficiários, com maior 

diversificação; 

3) Elevação dos preços pagos para os agricultores; 

4) Criação de novos mercados a partir das compras governamentais para o 

fornecimento de programas voltados a alimentação escolar; 

5) Resgate e fortalecimento de práticas e produtos tradicionais e regionais; 

6) Fortalecimento das organizações da comunidade e da agricultura familiar; 

7) Melhoria da alimentação tanto para produtores quanto para os beneficiários 

das instituições atendidas. 

 A efetividade da alimentação escolar será tanto maior quanto maiores forem o 

envolvimento comunitário no sistema de produção alimentar e a contribuição da 

economia solidária local para a configuração da oferta alimentar, gerando, em 

paralelo, a vantagem da sustentabilidade com impacto no meio ambiente e na 

qualidade de vida dos residentes do entorno, além de aumento da renda familiar. 

Constata-se, assim, que a alimentação escolar pode causar impactos 

econômicos, sociais e de desenvolvimento local positivos, influenciando no 

desempenho educacional do estudante. Os efeitos proativos da produção da 

alimentação escolar no município trazem benefícios no curto e longo prazo para a 

economia e para a sociedade. A “economia local” é fundamentalmente composta por 

agentes e instituições econômicos de uma região ou de uma comunidade. 

Nesse sentido, ações de fomento ao crédito (microcrédito) dirigidas 

prioritariamente aos pequenos agricultores, iniciativas de capacitação de produtores 

locais e ações de apoio à comercialização dos produtos fortalecem a comunidade 

local, criando condições efetivas para a autogestão e promovendo o desenvolvimento 

de redes sociais e relações financeiras de proximidade. Pode-se utilizar como 

exemplo de sucesso a feira orgânica que acontece no centro da cidade de Itanhaém, 

que promove melhoria na qualidade de vida da comunidade, por meio da geração de 

renda e de vínculos criados entre as diferentes formas de associação de grupos. 

A sinergia entre o privado e poder público por suas interações fortalece a 

oportunidade de sobrevivência e crescimento, constituindo-se uma importante fonte 

de vantagens competitivas de longo prazo. 

Outro componente essencial para a realização da compra de alimentos 

oriundos da produção agrícola local é a escola pública de ensino fundamental e médio. 
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Considerando aspectos legais da aquisição de bens e serviços pelo setor público, 

quando se tem a possibilidade de unir escola pública e pequenos produtores rurais 

locais, na tarefa de promover alimentação escolar, pode-se ter como resultados uma 

alimentação de qualidade para os alunos e membros participantes da referida escola 

e geração de renda comunitária para os produtores, fomentando a economia local e 

promovendo desenvolvimento da comunidade do entorno. 

Também se faz importante o redirecionamento de fatores de produção como 

capital, competência de gestão e tecnologia, que geralmente não são pertencentes 

dos pequenos produtores, pois a maioria detêm pequenos lotes de terras e força de 

trabalho. A renda em economia é gerada pelo pagamento da utilização dos recursos 

produtivos. Entretanto na forma de organização por associação, como no caso da 

agricultura familiar, a renda oriunda da utilização dos fatores de produção não é paga 

individualmente, é dividida por critérios definidos pelo agrupamento de produtores que 

são os donos de parte dos recursos de produção. Cabe ressaltar que a geração de 

renda se configura como um dos principais objetivos para o fomento da agricultura 

familiar. 

A renda de uma família pode ser gerada ou composta por programas de 

transferência de renda, embora a situação ideal deva ser a renda gerada pelos meios 

de produção e não por transferência, já que a medida de riqueza de um país é dada 

pela sua produção.  

Programas de transferência de renda podem ser um primeiro passo para o 

desenvolvimento de regiões mais pobres, mas não encerram esse processo que deve 

vir seguido de programa de geração de renda. Por meio da alimentação escolar, 

promove-se o envolvimento da comunidade, gerando-se também o aumento da renda 

familiar de forma positiva, pois o envolvimento do produtor agrícola com a alimentação 

escolar garante uma renda básica todos os meses a todos os participantes da cadeia 

produtiva, obtendo-se, desta forma, a manutenção e a continuidade da renda. Porém 

observam-se algumas dificuldades para implementação do aumento de renda que tem 

por base a alimentação escolar, por exemplo, a redução do crédito à agricultura 

familiar, que tem sua origem no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF – órgão responsável pela autorização dos créditos para os produtores com 

o objetivo principal de melhorar a produtividade por meio do crédito rural. O PRONAF 

apresenta dificuldades relacionadas a limitações de recursos humanos pelo reduzido 

número de agentes e ao limite no número de contratações mensais, além da 
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dificuldade de comunicação pela ausência de divulgação do processo, pelas 

restrições cadastrais, redução no prazo de pagamento, exigência de notas fiscais e 

exames antecipados, além da burocracia para renovação. Para que isso seja evitado, 

o poder público deve ter um envolvimento mais profundo no processo, fornecendo 

suporte técnico para auxiliar no preenchimento da documentação, o que resultaria 

menos tempo para obtenção do acesso ao crédito, já que esse processo está ligado 

ao microcrédito, que já é sabido ser moroso e cansativo. 

Constata-se, então, a ausência de uma assistência técnica especializada que 

contribua com o know how para solução de problemas existentes que os produtores 

podem enfrentar por falta de acesso a novas tecnologias. Assim, o envio de uma 

equipe técnica ao local, instruindo e orientando com novas técnicas, pode aumentar a 

produtividade e qualidade da produção.  

 O programa de alimentação escolar, nesse sentido, apresenta-se como um 

importante aliado para que o desenvolvimento econômico possa ocorrer de forma 

mais sustentada. Só isso já seria justificativa mais que suficiente para a 

implementação de programas como o de alimentação escolar. 

 

2. 3 Renda Comunitária  

 

A renda comunitária é a construção da economia local na qual se aproveitam 

as mudanças nas relações de produção e lançam-se os alicerces de novas formas de 

organização da produção.  

 Do mesmo modo, quando se fala em sustentabilidade econômica, deve-se 

pensar em como os entes comunitários, integrantes da economia local, estão 

produzindo alimentos de boa qualidade em quantidades suficientes para as gerações 

atuais, preocupando-se também em preservar os recursos necessários, isto é, o meio 

ambiente e as estruturas produtivas, para permitir que as gerações futuras também 

usufruam da mesma oferta.  

Aumentar o crescimento econômico de um país, necessariamente, não denota 

que está havendo melhoria no padrão de vida de sua população. Isso só ocorre se 

houver também o aumento da renda per capita, o que pode acontecer com a melhora 

nos indicadores sociais (pobreza, desemprego, meio ambiente, moradia, entre 

outros). Por exemplo, uma região que não se favorecia do programa de alimentação 

escolar do governo, quando passa a se beneficiar, recebe uma renda extra 
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representada pelos recursos federais que são transferidos à população local para 

adquirir insumos e produzir produtos alimentares, transportá-los, prepará-los e 

entregá-los para os estudantes na escola.  

Quando a produção é gerada pela utilização de recursos de produção da 

própria região, favorece ainda mais o aumento da renda local. Em economia, quando 

são utilizados recursos produtivos, gera-se renda que leva ao consumo e, 

consequentemente, atrai mais investimento em produção. Esse círculo torna-se 

virtuoso, podendo propiciar desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que a 

realização de investimento depende de fontes de financiamento que podem ser 

públicas, privada ou como no caso em questão, onde o financiamento pode ser 

realizado pela própria população local, quando parte da renda gerada for destinada 

para investir em produção de produtos regionais voltados à alimentação escolar. 

No Brasil, apenas 20% das terras agricultáveis pertencem aos pequenos 

produtores familiares, segundo dados do último Censo Agropecuário realizado em 

2015, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo assim, a 

agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no campo, 

o que evidencia sua importância ao propiciar renda local, fixar o homem no campo e 

diminuir, consideravelmente as demandas nas cidades por saúde, educação, 

saneamento básico, entre outras. 

Anjos e Oliveira (2016) relatam que mesmo que as formas associativas da 

agricultura familiar sejam atribuídas, como condição irredutível, à inserção da 

produção familiar no mercado, propiciam a formação de organizações para garantir 

direitos básicos de cidadania que não são assegurados pelo Estado brasileiro, 

principalmente nos territórios rurais.  

A produção de alimentos em escala familiar ganha destaque por se constituir 

uma estratégia produtiva e de renda para os agricultores familiares, por meio da 

possibilidade de agregação de valor aos seus produtos. A natureza social, ambiental 

e cultural também é importante, tendo em vista que promove aspectos de inclusão do 

agricultor no consumo da região, movimento este que gera um conjunto positivo para 

novos investimentos, tanto para as famílias envolvidas como para a comunidade local. 

Desta forma, é possível obter vantagens econômicas além de se obter maior 

rentabilidade e ser mais competitivo. 

A figura 2, disposta a seguir, ilustra a vivência de agricultores que produzem 

para a alimentação escolar, respeitando, inclusive, a cultura local. Tal fato pode ser 
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observado na imagem da matriarca responsável pelo cultivo, que propaga a crença 

regional da fertilidade aos membros jovens da aldeia, o que reforça a ideia de que o 

projeto de agricultura familiar oportuniza a melhoria da qualidade de vida das famílias 

participantes e o respeito às origens e tradições da região, da colheita de milho 

guarani, além da geração de renda. 

 

Fig. 2: Indígenas plantando e o fruto da colheita com destino à alimentação 

escolar.  

 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

Muitos são os benefícios advindos da agricultura familiar, entretanto Foster et 

al. (2013), apontam como pontos desfavoráveis a baixa produtividade, os altos custos 

e os riscos elevados de produção. A principal preocupação reflete-se pela ideia de 

que a agricultura familiar não poderia atender a demanda de alimentos, em virtude de 

sua escala de produção ser menor em relação à agricultura convencional. Apesar das 

dificuldades apontadas, é preciso levar-se em conta a possiblidade da geração e 

aumento da renda familiar, aliada a um estado de bem-estar social. 

Assim, embora nem sempre se tenha precisão de quanto variou a renda 

comunitária, aumentando ou diminuindo (dada a ausência de registros oficiais), é 

intuitivo constatar que um aumento ou diminuição de renda comunitária pode ocorrer 

a partir de determinado ato ou decisão capaz de alterar as relações econômicas locais.  

É importante destacar que, dentre os produtos plantados, a mandioca e o milho 

são a base da alimentação caiçara (nome dado aos nascidos na região), pois, com os 

conhecimentos advindos da herança indígena, as caiçaras fabricam cestos, redes, 

panelas de barro e vários utensílios domésticos. Com o tempo, essas técnicas foram 
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deixadas de lado pelos membros mais jovens. A população caiçara faz parte da cultura 

litorânea brasileira, principalmente na culinária.  

Segundo Branco (2005), nos últimos anos, muitas famílias abandonaram a 

pesca e a agricultura em busca de novas oportunidades, mas, apesar disso, a 

agricultura familiar sobrevive, pois, muitos jovens querem retornar às suas origens 

trabalhando com os pais. Assim, o reconhecimento dos agricultores enquanto atores 

deve estar articulado ao reconhecimento social e econômicos por parte da sociedade 

em que estes se inscrevem. 

Para muitos, a renda proveniente desse modelo de desenvolvimento e bem-

estar constitui a única fonte de renda da comunidade. A organização social é 

decorrente da implantação (ato de implantar, fixar, enraizar, introduzir, estabelecer) e 

da implementação (pôr em prática, executar ou assegurar a realização) do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA) nos moldes corretos, ou seja, o município deve produzir, no mínimo, 

30% de sua alimentação escolar em seu território, o que impacta a economia local, 

pois o mesmo incentiva de forma indireta uma nova forma de comercialização 

Essa organização tem se constituído como um exemplo para todos dentro da 

comunidade onde estão inseridos e tem incentivado os jovens que antes queriam ir 

morar fora da cidade a permanecerem e produzirem, além de fortalecer o respeito a 

essa comunidade e a melhoria de conduta para suas famílias. A satisfação pessoal 

dos trabalhadores verificada no desenvolvimento das ações coletivas tem contribuído 

para a continuidade do sistema, além do aperfeiçoamento do mesmo. 

 

2.4 Segurança Alimentar e a Economia Local 

A Segurança alimentar é um conceito muito utilizado, sobretudo quando se tem 

uma visão global do mundo e quando se percebe que há agrupamentos humanos em 

risco por questão alimentar, seja por falta (causando fome), seja por abundância 

(causando, por exemplo, obesidade - quando se consomem alimentos ricos em 

gordura, açúcares e de baixo teor nutritivo).  

Dessa forma, pode-se afirmar que há segurança alimentar quando todas as 

pessoas de uma vila, de uma cidade, de uma comunidade ou até mesmo de um país 

ou região, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos 
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suficientes, seguros e nutritivos para atender às necessidades e preferências 

alimentares de uma vida ativa e saudável. 

Para que se tenha segurança alimentar, portanto, é preciso que haja i) 

disponibilidade (comida suficiente para todas as pessoas o tempo todo); ii) 

acessibilidade (acesso físico e econômico a alimentos para todos, em todos os 

momentos); iii) adequação (acesso a alimentos nutritivos e seguros e produzidos de 

maneira ambientalmente sustentável); iv) aceitabilidade (acesso a alimentos 

culturalmente aceitáveis, produzidos e obtidos de maneiras que não comprometam a 

dignidade, o respeito próprio ou os direitos humanos das pessoas; e v) fiscalização e 

controle. 

Quando um ou mais desses fatores essenciais para a segurança alimentar não 

estão presentes, pode ocorrer a insegurança alimentar, algo que, segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO; 2019), atinge 

26,4% da população mundial, totalizando aproximadamente 2 bilhões de pessoas.  

O conceito de insegurança alimentar, dessa forma, é utilizado quando não se 

tem acesso físico ou econômico a necessidades suficientes, seguras e nutritivas, ou 

seja, trata-se exatamente do contrário do conceito de segurança alimentar. A 

insegurança alimentar revela-se, assim, como um processo progressivo, gerenciado 

por meio de táticas nos níveis domiciliar e individual. Inicialmente, a insegurança é 

sentida em nível do domicílio e depois, quando a situação piora, em nível individual. 

Primeiro os adultos começam a pular refeições, ou a diminuir as porções de alimentos 

e, por último, as crianças começam a passar por essa experiência, o que indica uma 

situação ainda mais grave no âmbito da família. 

Quando não há segurança alimentar, há, certamente, qualidade de vida menor para 

os moradores de uma determinada comunidade ou região. Em regiões desérticas ou 

de muita seca, é mais provável que haja insegurança alimentar, pois, a população tem 

acesso dificultado a alimentos, incluindo a água. 

Desse modo, constata-se que, em situações de insegurança alimentar, as 

pessoas são afetadas negativamente em sua saúde física, mental e no entrosamento 

social. Com a insegurança alimentar, observa-se também maior presença de 

obesidade, diabetes, desnutrição e doenças crônicas. A falta de alimentação 

adequada, portanto, vai muito além da fome e afeta o ser holístico, a pessoa em sua 

integralidade. 
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Fig 3: insegurança alimentar / Pobreza 

  

Fonte: autoria própria (2021). 

 

A insegurança alimentar tem diversas causas, não necessariamente diretas, 

por exemplo, i) a pobreza (muitas vezes resultado de crises econômicas, aumento do 

desemprego e declínio dos salários, o que afeta negativamente o acesso à comida); 

ii a geografia (em algumas comunidades, o acesso a alimentos in natura ou 

minimamente processados é escasso ou impossível); o meio ambiente (mudanças 

climáticas, por exemplo, podem trazer um aumento de gases de efeito estufa, 

inundações e mudanças de temperatura que podem dificultar o crescimento e o 

acesso aos alimentos); dentre outros. 

 

 3. Considerações Finais 

 

Os resultados monstram que é necessária a articulação entre do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) pode fomentar a economia local, buscando 

entender as possibilidades de produção da agricultura familiar e da demanda da 

alimentação escolar, para que efetivamente atinja-se o objetivo deste capítulo, que foi 

analisar de que forma a aplicação do PNAE fomenta a economia local, incrementando 

a produção da alimentação escolar com o auxílio do PAA. 

Portanto, conclui-se que promover a agricultura familiar, reorganizar os 

pequenos produtores e efetivar as compras para alimentação escolar no próprio 

município são ações fundamentais para a melhoria da alimentação escolar. Participar 

do PAA para a agricultura familiar é a garantia da comercialização dos produtos 

cultivados pelos agricultores a preços praticados no mercado, fortalecendo a renda 
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dos produtores, impactando positivamente o comércio e possibilitando que o 

investimento permaneça no município, tanto pela compra governamental da produção 

dos agricultores quanto pelo fortalecimento da economia local. 

O que se verificou é que o PNAE possibilita o aumento da renda dos 

agricultores e agrega valor aos produtos cultivados. Dessa forma, na identificação e 

análise dos resultados relatados que compõem o segmento de alimentação escolar, 

pode-se dizer que muitos são os desafios para se promover ações que fortaleçam 

uma política pública de compras governamentais inovadora e saudável que traga 

retornos para a sociedade, com grande efeito multiplicador na renda das famílias e 

das comunidades em geral. 

O presente capítulo foi realizado, levando-se em consideração toda cautela na 

interpretação, análise e apresentação dos dados, de modo que fosse possível garantir 

os resultados apresentados, todavia, não podem ser generalizados para o universo 

dos municípios, pela limitação do tamanho da amostra e porque outras pesquisas 

realizadas em outros momentos ou em diferentes segmentos podem apresentar 

resultados distintos. 
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APÊNDICE C 

 

Fortalecimento da microeconomia por meio da alimentação escolar  

Strengthening the local economy through school meals 

Fortalecimiento de la economía local a través de comidas escolares 

 

Resumo: alimentação exerce papel fundamental na vida do ser humano. Este 

trabalho tem como objetivo entender a alimentação escolar via compras 

governamentais, bem como o aumento da renda dos agricultores familiares, 

contribuindo para fortalecer a microeconomia do município. O artigo foi elaborado por 

meio de estudo de caso da Associação dos Produtores Rurais da Microbacia 

Hidrográfica do Rio Branco (AMIBRA) do município de Itanhaém – SP, onde foram 

realizadas entrevistas de natureza exploratória e qualitativa junto aos agentes 

econômicos da região, possibilitando a coleta de dados e de informações. Diante do 

exposto, a colaboração mais relevante foi a constatação de que as compras 

governamentais, quando adquiridas na própria cidade, podem ser uma nova forma de 

comercialização dos produtos agrícolas, o que resulta no retorno de investimentos ao 

município e gera empregos e renda que fomentam a economia local. A expansão da 

diversificação e da quantidade de alimentos produzidos pelos agricultores para a 

alimentação escolar no município impulsionaria a economia e melhoraria a renda da 

comunidade.  

Palavras-chave: Alimentação escolar; Desenvolvimento econômico; Produção de 

alimentos; Renda. 

Abstract: food plays a fundamental role in the life of the human being, this work 

aims to understand school feeding via government purchases and the increase in the 

income of family farmers, contributing to strengthen the micro-economy of the 

municipality. The article elaborated by means of a case study in the Rural Producers 

Association of the Micro watershed do Rio Branco (AMIBRA) in the municipality of 

Itanhaém - SP, where interviews of an exploratory and qualitative nature carried out 

with the economic agents of the region, enabling the collection of data and information. 

In view of the above, the most relevant contribution was the finding that government 

purchases can be a new way of marketing agricultural products, which would result in 

the return of investments to the municipality and generate income that would boost the 

local economy. The expansion of the diversification and quantity of food produced by 
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farmers for school meals in the municipality would foster the economy and improve the 

income of the community.  

Keywords: School feeding; Economic development; Food production; Income. 

Resumen: la alimentación juega un papel fundamental en la vida de los seres 

humanos, este trabajo tiene como objetivo entender la alimentación escolar a través 

de las compras del gobierno y el aumento de los ingresos de los agricultores 

familiares, contribuyendo a fortalecer la microeconomía del municipio. El artículo fue 

elaborado a través de un estudio de caso en la Asociación de Productores Rurales de 

la Cuenca del Río Branco (AMIBRA) en el municipio de Itanhaém - SP, donde se 

realizaron entrevistas de carácter exploratorio y cualitativo con los agentes 

económicos de la región, lo que permitió la recolección de datos e informaciones. En 

vista de lo anterior, la colaboración más relevante fue la constatación de que las 

compras gubernamentales pueden ser una nueva forma de comercializar los 

productos agrícolas, lo que redundaría en el retorno de las inversiones al municipio y 

generaría ingresos que fomentarían la economía local. La ampliación de la 

diversificación y la cantidad de alimentos producidos por los agricultores para las 

comidas escolares del municipio fomentaría la economía y mejoraría los ingresos de 

la comunidad.  

Palabras clave: Alimentación escolar; Desarrollo económico; Producción de 

alimentos; Renta. 

 

1. Introdução  

 

A economia local caracteriza-se pelo processo de desenvolvimento econômico, 

e os protagonistas são o governo, as associações, as comunidades e o comércio local. 

A alimentação escolar é importante para o desenvolvimento dos pequenos municípios 

e do fortalecimento da economia, e quando realizada com o estímulo à geração de 

renda familiar, tende a fomentar as economias locais, possibilitando a diversificação 

produtiva e o aumento de renda dos agentes envolvidos. A alimentação escolar no 

Brasil foi marcada pelo desrespeito aos hábitos alimentares regionais, pela prática de 

padronização alimentar e pelo favorecimento a grupos econômicos em detrimento dos 

agricultores familiares.  

Os agentes econômicos são pessoas de natureza física ou jurídica que, através 

de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico. O governo, 
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por sua vez, inclui todas as organizações, que direta ou indiretamente, estão sob o 

controle do Estado, nas suas esferas federais, estaduais e municipais; as 

associações/empresas são unidades encarregadas de organizar as documentações 

necessárias junto aos produtores para as compras governamentais e também 

comercializar bens e serviços; e as comunidades incluem todos os indivíduos de um 

grupo e suas unidades familiares, que possuem o papel de produtores e consumidores 

os quais adquirem os mais diversos tipos de bens e serviços, objetivando o 

atendimento de suas necessidades. Com o propósito de implementar as políticas 

públicas locais para a comunidade, os agentes econômicos devem comprar uns dos 

outros na região, gerando maiores vendas e compras, fortalecendo assim a 

microeconomia, a agricultura familiar e o próprio município.  

Este trabalho tem como objetivo entender a alimentação escolar via compras 

governamentais, bem como o aumento da renda dos agricultores familiares, 

contribuindo para alavancar a economia do município. É importante salientar que a 

alimentação escolar não se baseia apenas em observar a quantidade de alunos, mas 

também na gestão dos gastos públicos com a compra de alimentos no município. O 

Brasil tem sido exemplo em relação aos programas de alimentação escolar, devido à 

sua efetividade no campo da geração de renda e da melhoria da alimentação escolar, 

estimulada pela lei 11947/2009 que também prevê que, no mínimo, 30% dos recursos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2006) sejam 

utilizados para a compra direta de alimentos provenientes da agricultura familiar. Esse 

movimento permite a aproximação entre a produção e o consumo por meio da 

transferência de recursos diretamente aos agricultores, impactando positivamente a 

economia local.  

 

2. Metodologia 

 

Para a investigação dessa temática, empregou-se o estudo de caso e 

documentos com abordagem qualitativa. Foram utilizados dados bibliográficos, 

documentos oficiais e legislações a fim de que se pudesse contextualizar o panorama 

da alimentação escolar e as compras governamentais relativas ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar.  

O método escolhido foi o estudo de caso, que, segundo Yin (2014), pode ser 

utilizado na investigação dos fenômenos da realidade, abrangendo conhecimentos 
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teóricos e incluindo abordagens específicas à coleta e análise de dados. A principal 

fonte de dados da pesquisa é o ambiente natural onde foi realizada. A pesquisa de 

campo consistiu na observação de fatos e fenômenos da maneira que ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de dados 

relevantes para analisá-los.  

O estudo foi aplicado na cidade de Itanhaém (SP). A pesquisa foi realizada com 

agricultores familiares da Associação dos Produtores Rurais da Microbacia 

Hidrográfica do Rio Branco (AMIBRA) do município de Itanhaém – SP, que realizam 

a entrega de gêneros alimentícios para o PNAE.  

Constata-se que os efeitos do desenvolvimento econômico, social e local, com 

a alimentação escolar, influenciam na geração de renda para os agentes econômicos 

PNAE (2018). O objetivo desse artigo, então, é entender a alimentação escolar via 

compras governamentais, bem como o aumento da renda dos agricultores familiares, 

contribuindo, assim, para fortalecer a microeconomia do município e favorecendo o 

envolvimento comunitário no sistema de produção, de modo para alavancar a 

microeconomia regional, tendo como base o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

A coleta de dados foi realizada no Banco de Alimentos de Itanhaém, com o 

propósito de analisar a relação entre o fortalecimento da economia, a geração de 

renda e a alimentação escolar com a comercialização de alimentos dos produtores 

locais, em um período de 12 meses. A população estudada, por sua vez, é composta 

por agricultores familiares da Associação dos Produtores Rurais da Bacia Microbacia 

Hidrográfica do Rio Branco (AMIBRA) de Itanhaém e região. A coleta de dados e 

avaliação sistêmica ocorreu de forma espontânea ao longo do processo a partir de 

pesquisa qualitativa por meio da condução de entrevistas semiestruturadas com a 

comunidade e agentes locais para conhecer a relação entre o fortalecimento da 

alimentação escolar e a geração de renda. A realização das entrevistas aconteceu 

entre junho de 2020 e junho de 2021 com os representantes públicos locais e 

agricultores (2017). Os dados coletados foram compilados em um banco de dados 

eletrônico do programa Microsoft Excel e, a partir daí, foi possível estruturar e entender 

o fortalecimento da economia local, por meio do incentivo da produção de alimentos 

para a alimentação escolar.  

Por fim, foi elaborado um diagnóstico participativo por meio de visitas à 

prefeitura e foram também realizadas entrevistas com os representantes da secretaria 
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da agricultura, educação e da coordenação da alimentação escolar, como também 

visitas in loco aos agricultores familiares e seus representantes. Nesse diagnóstico, 

foi proposto um protocolo de pesquisa sobre o fomento da economia por meio da 

alimentação escolar.  

 

3. Referencial teórico 

 

3.1 Alimentação Escolar 

A alimentação escolar KRISTJANSSON et al., 2016; LÓPEZ-OLMEDO et al., 

2018; MCEWAN, 2013) têm atraído o interesse dos agentes econômicos e dos 

pesquisadores, porém sabe-se pouco sobre o impacto da alimentação escolar para o 

fomento econômico local, para a educação e para a capacidade de gerar renda nas 

comunidades. A alimentação escolar tem sido adotada em vários países ao redor do 

mundo, especialmente em países em desenvolvimento, para promover a segurança 

alimentar. Mesmo em países mais desenvolvidos, prevenir a fome e os efeitos da fome 

é um propósito fundamental dos programas de alimentação escola (BRASIL, 2006).  

Constata-se, assim, que a alimentação escolar deve dialogar com outros 

setores relacionados, como, por exemplo, a agricultura, a economia local, o governo 

e a assistência social. Esse caráter multidisciplinar é que vai ampliar as possibilidades 

de retornos sociais, geração de renda e fomento da economia. Alguns destes retornos 

podem ser claramente previstos como: i) exigência de que a aquisição dos alimentos 

seja realizada localmente, o que fixa os recursos na região, possibilitando a geração 

de renda local; ii) priorização de uma alimentação saudável, que contribua para 

melhorar a qualidade de vida; e iii) fortalecimento da economia local e aumento da 

produção, o que fortalece a geração de renda.  

No Brasil, a alimentação escolar existe a mais de 70 anos, porém o 

financiamento para apoiar programas de alimentação escolar foi estabelecido pela 

Constituição em 1988. A alimentação escolar é financiada por recursos das 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Para a implementação local da 

alimentação escolar, é necessário observar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), autarquia criada pela Lei Federal nº 5.537, de 1968, que é 

responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação – 

MEC, tendo como missão prestar assistência técnica e financeira aos estados e 
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municípios, como forma de contribuir para a implementação de parcela das ações 

educacionais (MÉSZÁROS, 2011).  

 Os programas de alimentação pública devem ser financiados e implementados 

pelo governo local, como, por exemplo, aconteceu no Brasil, onde a preocupação com 

alimentação escolar começou na época do Estado Novo, no governo de Getúlio 

Vargas, responsável pela grande onda de industrialização do país. O PNAE tem sua 

origem nessa época, no início da década de 40, quando o então Instituto de Nutrição 

defendia a proposta de o Governo Federal oferecer alimentação aos estudantes 

(GLEWWE; 2005; TRICHES; 2010). O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é, então, uma estratégia de promoção da alimentação saudável que leva em 

conta o fortalecimento da economia local por meio da alimentação escolar a qual 

possui um caráter relacionado à segurança alimentar e à geração de renda para 

muitos municípios. 

É importante mencionar, nesse sentido, que o PNAE é o maior programa de 

alimentação escolar da América Latina, tendo em vista o tempo de atuação, a 

continuidade e o compromisso constitucional desde 1988. O PNAE foi pensado com 

o propósito de atender aos hábitos alimentares e a seus contextos sociais e é 

considerado uma política alimentar no Brasil, impactando o desenvolvimento 

econômico local por meio da aquisição de alimentos no município. Com a 

promulgação da Lei 11.947/2009, que prevê que 30% dos recursos do PNAE seja 

investido localmente e que determina que os agentes econômicos devem dar 

preferência aos produtores locais com recursos do FNDE. No estado de São Paulo, a 

alimentação escolar passa a ser municipalizada, operando as compras públicas 

através da Lei 8.666 de 1993 (Lei das Licitações), que trabalha com a lógica de 

“menores custos” (PAIVA 2012; GRISA; 2010). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído em 2003 como uma 

das ações estratégicas do Programa Fome Zero. Criado como um instrumento de 

acesso aos alimentos, viabilizou a articulação entre produção e consumo adequado à 

realidade local e contribuiu para o fortalecimento da agricultura familiar e para o 

desenvolvimento da economia local visando uma maior geração de renda (PAGANINI, 

2010). Considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, 

não possui área maior que quatro módulos fiscais, utiliza mão de obra da própria 

família e tem percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento. Seu reconhecimento é feito por meio da 
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DAP, que é Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar PRONAF, que consiste num programa de financiamento de 

atividades agropecuárias e não agropecuárias, de agricultores familiares. Os créditos 

oferecidos podem ser para custeio (financiamento de despesas, os chamados custos 

variáveis, como insumos, tratos culturais, produção de mudas, sementes, mas 

também inclui atividades não agropecuárias); investimento (aquisição de máquinas, 

tratores, construção de benfeitorias nas propriedades); industrialização (agroindústria) 

ou integralização de cotas-partes pelos beneficiários nas cooperativas de produção 

agropecuária.  

Assim, constata-se que a DAP física, formalizada pelo órgão emissor estadual, 

remete a outra providência necessária junto a Receita Federal e Junta Comercial do 

Estado relativa à obtenção de CNPJ, identificação de pessoa jurídica individual, para 

que a Nota Fiscal de produtor rural o qualifique caso responda a chamadas públicas 

de forma individual, como é permitido no caso do PNAE e várias modalidades do PAA. 

Tal formalização é condicionante, também, para o processo de integração em arranjos 

formais como Associações e Cooperativas, as quais também serão atribuídos DAP na 

forma jurídica, CNPJ e NF correspondentes. A falta de documentações para a 

obtenção da DAP por parte dos agricultores familiares com intenção de participar das 

vendas de seus produtos para a alimentação escolar, para atender a todas as 

Chamadas Públicas de Compras (CPC), das Secretarias de Educação Estaduais 

(SEEs) e das Secretarias Municipais de Educação (SMEs), impede a participação dos 

agricultores nas chamadas públicas (GOMES & AMORIM, 2018). 

O PAA compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, tendo como 

finalidades precípuas promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 

familiar. O PAA é um programa que beneficia não apenas as entidades 

socioassistenciais e agricultores familiares, mas toda uma rede de relações 

estabelecidas entre a produção e o consumo, sendo muito importante para a 

economia, pois promove a inclusão e aproxima sobremaneira a produção local e o 

público consumidor, além de apontar acessos para nichos de aquisição e consumo do 

comércio alimentício e feiras livres de agricultura. O caminho institucional que se 

pavimenta para o sucesso da agricultura familiar e da geração de renda apoia-se nas 

políticas públicas fomentadas pelas ações estratégicas como o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), que representam um grande avanço ao trazer como obrigatoriedade que ao 
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menos 30% do investimento oferecido, conforme repasse de recurso anual do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE; 2019) aos municípios, sejam 

utilizados para a compra direta de alimentos provenientes da agricultura familiar, com 

o intuito de promover uma alimentação escolar mais saudável e com mais alimentos 

in natura e orgânicos adquiridos dos agricultores familiares que são critérios da 

seleção para as compras governamentais (MAIELLARO et al., 2021).  

A aquisição pública para a alimentação escolar é um processo diferenciado que 

pode ser realizado com dispensa do procedimento licitatório, por meio das chamadas 

públicas, via compras governamentais consideradas sustentáveis, que são as 

aquisições que promovem fomento econômico, alimentação escolar de boa qualidade, 

justiça social e benefícios ambientais e de saúde para a população. As compras de 

alimentos provenientes da agricultura familiar, além de aproximarem os agentes 

econômicos locais, trazem variadas potencialidades para o fortalecimento da 

economia local e para a valorização de uma alimentação de qualidade que respeite 

os hábitos alimentares, contudo, trazem também diversos desafios frente à 

complexidade das relações entre agricultura familiar, alimentação escolar e compras 

governamentais (ASSIS et al., 2019). 

O governo federal não interfere na gestão local, mas oferece diretrizes de como 

ela pode ser realizada. Resoluções de 2013 e 2015 sugerem que as formas de gestão 

do PNAE podem ser classificadas como: i) centralizada, na qual órgãos 

governamentais recebem os recursos do FNDE, efetuam a compra de gêneros 

alimentícios de acordo com a legislação pertinente e distribuem para as escolas; ii) 

descentralizada, na qual os órgãos governamentais recebem os recursos do FNDE e 

efetuam a transferência para as escolas, e cada uma efetua a aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis, observando a legislação específica; iii) semi-descentralizada, 

na qual os órgãos governamentais recebem os recursos do FNDE, efetuam a compra 

e distribuem os gêneros alimentícios não perecíveis para as escolas e repassam parte 

dos recursos financeiros para que essas adquiram os produtos alimentícios. Fica claro 

nos três casos que a orientação do governo federal é sobre a parte financeira e a 

aquisição dos produtos, a tarefa de produção e entrega do serviço é local, significando 

que cada órgão governamental, escola ou comunidade precisa construir sua gestão 

(BRASIL, 2012). 

Assim, pode-se concluir que os programas combinados de compras 

governamentais com vistas ao fortalecimento da economia local por meio da 
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alimentação escolar melhoram as condições de vida da comunidade e a qualidade da 

alimentação servida. Ademais observa-se uma importante ampliação do PNAE, nos 

últimos anos, tanto em termos de recursos financeiros e cobertura nos municípios 

quanto na política pública verificada na compra de produtos para a alimentação.  

 

3.2 Economia e a Geração de renda  

 

A Economia é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade 

decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de 

modo a distribuí-los entre as várias pessoas e os vários grupos da sociedade, para 

satisfazer necessidades humanas. Trata-se de um processo sistêmico que fortalece a 

economia local, por meio da alimentação escolar, com o envolvimento comunitário no 

sistema de produção, sendo que cada fator influencia e é influenciado numa atividade 

de ação e reação, que sinergicamente se modificam provocando resultados.  

O apoio ao fortalecimento da economia local com a compra de alimentos da 

agricultura familiar constitui importante estímulo à economia das comunidades, pois 

possibilita o aumento da renda dos agricultores e a melhora da qualidade dos 

alimentos oferecidos aos estudantes. A efetivação da compra por parte do governo 

proporciona mudanças no consumo de alimentos saudáveis no cardápio da 

alimentação escolar. Nessa questão, houve maior frequência no recebimento de 

produtos frescos, maior variabilidade, melhor qualidade, determinando maior 

aceitação e consumo por parte dos alunos (BALABAN & PEIXINHO, 2008; BELIK & 

SOUZA, 2009). 

Considerando a importância da alimentação escolar e seus impactos na 

economia local tendo em vista a segurança alimentar, busca-se fomentar as relações 

de consumo pautadas na solidariedade e responsabilidade. Tem-se segurança 

alimentar quando todas as pessoas têm acesso físico e econômico a alimentos 

suficientes, seguros e nutritivos para atender às necessidades e preferências 

alimentares de uma vida ativa e saudável (Estender et al., 2021). A ausência de 

“segurança alimentar” (ou a presença de “insegurança alimentar”) tem diversas 

causas, que merecem ser mais bem compreendidas, por exemplo: i) a pobreza 

(muitas vezes resultado de crises econômicas, aumento do desemprego e declínio 

dos salários, o que afeta negativamente o acesso à comida); ii) a geografia (em 

comunidades remotas, falta acesso a alimentos nutritivos, variados e de qualidade); 
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iii) entre outros. Tais circunstancias possibilitam que os agricultores familiares 

coloquem seus produtos no mercado com maior facilidade, construindo parcerias de 

forma colaborativa, pois o setor rural, necessita de articulações consecutivas entre os 

diferentes agentes, especialmente buscando entender as necessidades nutricionais 

da alimentação escolar versus a produção da agricultura familiar local a fim de que 

efetivamente se promova o fomento econômico local e a inserção social dos 

agricultores familiares por meio da alimentação escolar. 

Observa-se que o fluxo circular de renda é um processo sistêmico que fortalece 

a economia local, por meio da alimentação escolar, com o envolvimento comunitário 

no sistema de produção. Cada fator influencia e é influenciado numa atividade de ação 

e reação de um fluxo contínuo, que sinergicamente se modifica, provocando 

resultados econômicos e contribuindo para a solução do escoamento da safra.  

A produção de alimentos em escala familiar ganha destaque por se constituir 

em uma estratégia produtiva e de renda para os agricultores familiares, por meio da 

possibilidade de agregação de valor aos seus produtos, dessa forma é possível obter 

vantagens econômicas, além de se obter maior rentabilidade e ser mais competitivo.  

Nesse sentido, o incentivo à economia local, além de gerar renda para os 

agricultores alavanca outros setores econômicos e possui efeito multiplicador para o 

fomento da economia, trazendo impactos positivos como: i) geração de riqueza; ii) 

produção de alimentos; iii) mobilização dos agentes econômicos para construírem 

estratégias de compras governamentais; iv) promoção do fortalecimento da economia 

local por meio dos incentivos à produção agrícola, inclusive alterando processos de 

produção para oferecer um produto mais saudável aos consumidores.  

Assim, verifica-se que as compras governamentais podem auxiliar no fomento 

à economia local pela inserção dos pequenos agricultores familiares, especialmente 

em regiões menos desenvolvidas. A busca por geração de renda e pelo 

desenvolvimento local deve colocar os agentes econômicos no centro das 

preocupações com relação à geração de renda e com relação ao fomento econômico 

local, porém, a estratégia deve ser orientada para a ação que valoriza a produção 

alimentos voltados à alimentação escolar, apostando nos atores locais e na dinâmica 

que estimula a microeconomia, podendo ser por meio de compras públicas. Seguindo 

ainda a ideia de Prevost (2004), a decisão de produzir bens e serviços que já tenham 

uma demanda preexistente, como é o caso da alimentação escolar, é uma garantia 

de negócios para o agricultor. A decisão por parte do governo local em comprar os 
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bens e serviços produzidos no município tem o propósito de fortalecer a economia 

local por meio da alimentação escolar.  

Um trabalho árduo e contestado de esclarecimento e aceitação da dispensa 

licitatória foi posto em prática para a desburocratização da chamada pública com 

dispensa de licitação em função da Lei nº 11.947 de 16/6/2009. Este papel de 

articulação em Itanhaém, visando a aproximação dos produtores ao Departamento de 

Alimentação Escolar foi capitaneado desde 2009 pelo Banco de Alimentos do 

município, executor do PAA modalidade CDS (compra com doação simultânea) com 

recursos do MC (Ministério da Cidadania) desde 2008. Há também que se registrar 

que os órgãos municipais citados anteriormente integravam a Secretaria Municipal de 

Educação, portanto as tratativas de viabilização nos trâmites legais com setores da 

área financeira ganharam prioridade com vistas à compra dos 30%. No campo, a 

extensão ficou a cargo da parceria entre o Departamento da Agricultura e Pesca e a 

Associação dos Agricultores - AMIBRA, além da cooperação para logística, 

capacitação continuada e qualidade nutricional dos produtos pelo Banco de Alimentos, 

resultando na esperada mudança de perfil, mensurada por melhores volumes de 

produção e diversidade destes produtos. A desativação do funil da monocultura da 

banana e a garantia de acesso à comercialização com preços justos foram fatores 

decisivos para consolidar um novo desenho produtivo, mais diversificado, melhorando 

aos poucos o acesso dos agricultores familiares às compras governamentais da 

agricultura familiar para a alimentação escolar.  

Com o propósito de propagar as informações do passo-a-passo relativas à 

aquisição dos produtos para a alimentação escolar, o município precisa incentivar a 

produção da agricultura familiar e cumprir as exigências legais de aquisição de 

alimentos. O diferencial, neste quesito, é a articulação e o trabalho em rede de 

gestores locais, para que ações conjuntas potencializem e sejam o fio condutor tanto 

na composição do cardápio escolar, enriquecido com informações da produção local, 

quanto para a real noção e segurança acerca do volume global/ano dos produtos 

disponíveis, das especificidades da cultura alimentar e da sócio-biodiversidade. 

Assim, atender critérios, especialmente quando há PCTs (povos e comunidades 

tradicionais) no âmbito local e entornos, bem como outras especificidades que estão 

previstas na Resolução norteadora do PNAE, torna-se de fácil entendimento e 

execução (Estender et al., (2021); Carvalho et al. (2021). O CGPAE/FNDE elaborou o 

Manual de Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. 



130 

 

O passo a passo da compra governamental da agricultura familiar vincula-se à compra 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar e envolve dez passos, que serão 

descritos a seguir: 1. levantamento dos recursos disponíveis; 2. mapeamento dos 

produtos da agricultura familiar; 3. elaboração do cardápio; 4. realização de pesquisa 

de preços para composição da chamada pública; 5. elaboração e divulgação da 

chamada pública; 6. elaboração do projeto de venda pelos agricultores e associações; 

7. recebimento e seleção dos projetos de venda pelo município; 8. verificação da 

amostra para controle de qualidade dos produtos produzidos pela agricultura familiar; 

9. elaboração do contrato de compra; 10. entrega dos produtos, termo de recebimento 

e pagamento aos agricultores familiares. 

O fornecimento de produtos para a alimentação escolar auxilia a comunidade 

local a ter uma renda complementar, pois o PNAE transformou-se em ferramenta de 

inclusão de grupos produtivos da agricultura familiar, hoje um importante meio de 

acesso à geração de renda, além de contribuir sobremaneira para a melhor qualidade 

nutricional do prato do aluno. Ademais observa-se que cada agricultor tem sua 

habilitação prioritária na cidade onde produz, com a possibilidade de atender a 

chamadas públicas regionais.  

Observa-se, assim, que é necessário criar elos entre os agentes econômicos, 

identificando, conectando e fortalecendo a oferta e demanda de alimentos. Para isso, 

é necessário desenvolver e estabelecer canais de informação que estimulem a 

interação, por meio da implementação de mecanismos de comercialização para os 

programas de alimentação escolar.  

 

Figura 2: circuito econômico. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 
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Para que o Circuito econômico, com o propósito da geração de renda, 

transforme-se em crescimento econômico local, deve haver a organização das 

compras governamentais por parte do poder público. A produção, a renda, o consumo 

e o investimento que formam o circuito econômico incorrem em benefício para todos 

da comunidade local. Dessa forma, conclui-se que a construção de parcerias de forma 

colaborativa com os agentes econômicos é fundamental, pois o setor necessita de 

articulações consecutivas entre os diferentes agentes, especialmente buscando 

entender as necessidades nutricionais da alimentação escolar versus a produção da 

agricultura familiar local, para que efetivamente se promova o fomento econômico 

local a inserção social dos agricultores familiares por meio da alimentação escolar. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Os resultados descritos a seguir têm como base informações coletadas na 

Associação dos Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica do Rio Branco 

(AMIBRA), assim como a pesquisa exploratória realizada em visitas aos agricultores, 

tendo em vista que ambas contribuíram para complementar o estudo. Ademais, 

observa-se que as discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação dos 

pesquisadores, construída a partir da análise das respostas obtidas, bem como dos 

dados obtidos a partir da observação in loco. 

Os gestores municipais basearam-se em características locais e regionais que 

favoreceram a produção de alimentos. Assim, buscou-se diversificar os alimentos e 

produtores, o que privilegiou a produção de diversos outros recursos que são 

utilizados na alimentação escolar. Com essa prática, houve um crescimento 

exponencial da produção de alimentos e outros produtores iniciaram suas atividades 

com vistas ao fornecimento de alimentos para a alimentação escolar da região. O 

engajamento de novos produtores na região também contribuiu para o crescimento 

da renda e da produção de pequenos produtores, porém, é importante ressaltar que 

os agricultores precisam se organizar por meio de alguma associação de agricultores 

local para poderem participar das compras governamentais e usufruírem dos 

benefícios oferecidos por elas. Dessa forma, observa-se que as compras 

governamentais incentivam a diversificação na produção de alimentos para atender a 

demanda do município e promover o fortalecimento da economia local, propiciando 
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novas alternativas de comercialização da produção e melhorando a qualidade de vida 

da comunidade. 

O governo federal repassa aos municípios valores financeiros em 10 parcelas 

mensais (de fevereiro a novembro) para cobrir 200 dias letivos, conforme o número 

de alunos matriculados em cada modalidade de ensino. A lei brasileira 11.947 garante 

que 30% do valor repassado pelo PNAE seja aplicado na compra direta de produtos 

da agricultura familiar, pois, dessa maneira, a lei estimula o fortalecimento econômico 

por meio da alimentação escolar (FNDE, 2018). O Estado, assim, atua como regulador 

e provedor da merenda, e o cálculo para o repasse governamental é obtido pela 

fórmula VT = A x D x C – na qual VT = Valor a ser transferido pelo FNDE; A = Número 

de alunos; D = Número de dias atendidos; C = Valor per capita para aquisição de 

alimentos.  

 

Tabela 1 - Valor de repasse financeiro diário por aluno. 

MODALIDADE DE ENSINO Reais 

Creches 1,07  

Pré-escola 0,53  

Escolas indígenas e quilombolas 0,64  

Ensino fundamental e médio 0,36  

Educação de jovens e adultos  0,32  

Ensino integral 1,07  

Programa de fomento as escolas de ensino médio em tempo integral 2,00  

Alunos do atendimento educacional especializado  0,53  

 
Fonte: com base em FNDE (2019). 

 

Pode-se observar, na tabela 1, como se constitui a verba destinada pelo 

governo federal, montante esse calculado pelo número de alunos matriculados em 

cada uma das modalidades de ensino. A proporção de participação das esferas 

governamentais é de aproximadamente um terço da verba destinada à alimentação 

escolar pelo governo federal por meio do PNAE e os outros dois terços são compostos 

pelos governos estaduais e municipais. A iniciativa privada e a sociedade civil 

contribuem de forma esporádica e sem nenhum compromisso legal. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não transfere 

recursos financeiros do PNAE diretamente às escolas. Os repasses são transferidos 

às secretarias estaduais de educação e prefeituras. O programa é fiscalizado pelos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), além de órgãos de controle, como Tribunal 
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de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público. 

A Resolução nº 38, de julho de 2009 do FNDE, veio garantir aos agricultores uma 

nova oportunidade, pois, a partir desta, os estados e municípios têm a “obrigação” de 

comprar a produção de alimentos dos agricultores locais. Tal fato torna os agricultores 

detentores de exclusividade frente ao mercado local de hortifrutigranjeiros, pescados, 

dentre outros. 

A fim de que o município saiba o valor financeiro que receberá anualmente, 

para cada modalidade, deverá multiplicar o número de alunos declarados no censo 

escolar do ano anterior pelo valor per capta estabelecido e pelo número de dias letivos, 

conforme a fórmula acima descrita.  

Uma gama de atividades de apoio à agricultura familiar destinada a melhorar o 

fornecimento de alimentos dos pequenos agricultores tem sido de suma importância 

para os agentes econômicos e, para tanto, o PNAE e o PAA são essenciais para a 

implantação de programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. As 

dificuldades operacionais limitam o ritmo das compras governamentais para a 

alimentação escolar, de modo que, para que possam funcionar de forma adequada, é 

necessário promover a articulação entre os agentes econômicos e as demandas 

locais de alimentação, resultando no fortalecimento da economia local e na geração 

de trabalho/renda no campo e na comunidade, pois os agricultores são também 

consumidores locais (LOPES; DINIZ, 2018). 

 

Figura 3: comunidade de agricultores. 

   

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 
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Os recursos investidos em compras governamentais da agricultura familiar no 

escopo do PNAE e do PAA provocam efeitos econômicos intersetoriais e impactos 

positivos nos PIBs dos municípios. A articulação entre os agentes econômicos — 

governo, associações e comunidade — promove o fortalecimento da economia local, 

gerando renda na comunidade, porém, devem se organizar para a efetivação e a 

contribuição tanto para o fortalecimento da economia local, como para o fornecimento 

de refeições da alimentação escolar que atendam aos princípios de uma alimentação 

saudável e adequada, contribuindo também para a diminuição da pobreza na 

comunidade.  

 

Tabela 2: gêneros alimentícios produzidos para a alimentação escolar. 

Item Produto Quantidade em Kg 
Unidade  

R$ 
Total  

R$ 

1 Banana prata 77.375 3,91 302.497,15 

2 Alface (lisa e crespa). 13.000 6,96 90.480,00 

3 Mandioca processada 10.950 4,99 54.640,50 

4 Palmito pupunha 12.300 17,38 213.774,00 

5 Batata doce 850 3,43 2.915,50 

6 Beterraba orgânica 6.000 4,53 27.180,00 

7 Repolho orgânico 5.000 4,19 20.950,00 

8 Milho guarani 146 8,25 1.204,50 

9 Batata doce guarani 300 3,43 1.029,00 

10 Mandioca tradicional guarani 260 4,16 1.081,60 

 
Fonte: Dados da prefeitura (2019). 

 

Os alimentos provenientes da agricultura familiar para a alimentação escolar 

podem contribuir tanto para o desenvolvimento econômico local como para o 

fornecimento aos escolares de refeições que atendam aos princípios de uma 

alimentação saudável e adequada.  

A importância do processo de diversificação da produção de alimentos, 

segundo Ellis (1998), é decorrente da relação entre as atividades agrícolas e 
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comerciais. Essa questão surge quando se observa que o desenvolvimento agrícola 

estimula as atividades não-agrícolas e cresce de tal forma que os recursos 

decorrentes das compras governamentais induzem transformações na agricultura. 

O crescimento do Brasil passa pela agricultura familiar, e o agricultor familiar, 

por sua vez, tem grande importância para o crescimento do país. De acordo com o 

último Censo Agropecuário, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos 

municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda 

de 40% da população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos 

brasileiros ocupados no campo. Nessa perspectiva, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) mostra que a agricultura familiar tem um papel predominante para a 

economia. Com um faturamento anual de US$ 55,2 bilhões, mesmo que o Brasil 

tivesse apenas a produção familiar, ainda assim estaria entre os 10 maiores 

produtores de alimentos do mundo. Os números fazem parte de uma comparação 

entre dados do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Ao somarmos a agricultura familiar com toda a produção, o país passa 

de oitavo maior para a quinta posição, com faturamento de aproximadamente US$ 85 

bilhões por ano (BRASIL, 2018). 

 

5. Considerações Finais 

Os resultados, portanto, monstram que é necessária a articulação entre os 

agentes econômicos: governo, associações e comunidade, buscando entender as 

necessidades de produção da agricultura familiar e de consumo de alimentos nas 

escolas, para que efetivamente atinja-se o objetivo deste artigo, que é entender a 

alimentação escolar via compras governamentais e o aumento da renda dos 

agricultores familiares, contribuindo para fortalecer a microeconomia do município e 

para alavancar a microeconomia da região, favorecendo, assim, o envolvimento 

comunitário no sistema de produção, tendo como base o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). 

Promover a organização dos pequenos produtores é fundamental para a 

melhoria da produção local de alimentos voltados para a alimentação escolar, 

fortalecendo a renda dos produtores que podem causar mudanças econômicas na 

comunidade, impactando o comércio local por meio de uma maior geração de 

empregos e do desenvolvimento da agricultura familiar com vistas à melhoria da 

alimentação escolar. Quando se conectam os pequenos negócios e serviços com a 
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sociedade, melhora-se a renda da população, facilitando a vida de todos, pois os 

envolvidos no processo da alimentação escolar, ou seja, os agricultores familiares 

produzindo os alimentos do cardápio das escolas e o governo, que por sua vez, 

oferece programas de alimentação, conseguem encontrar os produtos necessários no 

município, oferecendo apoio aos pequenos produtores que fazem a ponte entre a 

demanda e a oferta com negociação rápida e direta, gerando-se uma cadeia de 

fornecimento mais curta, rápida e eficiente com a qual todos ganham, pois os recursos 

financeiros ficam na região, retornando para o município em forma de saúde, 

educação e benefícios sociais.  

Nesse sentido, Assis et al. (2019) ponderam que, se por um lado, a compra 

governamental de alimentos provenientes da agricultura familiar, além de aproximar 

os agentes econômicos locais, traz variadas potencialidades para o fortalecimento da 

economia local e para a valorização de uma alimentação de qualidade que respeite 

os hábitos alimentares, por outro, traz diversos desafios frente à complexidade das 

relações entre agricultura familiar, alimentação escolar e compras governamentais. 

Um ponto a ser destacado é sobre as compras governamentais que geram renda e 

têm influência na arrecadação de impostos. Municípios com potencial agrícola e com 

acesso aos fundos governamentais como o PNAE e o PAA podem incrementar a 

alimentação escolar gerando renda na comunidade, fortalecendo a economia de tal 

forma que conduza a consolidação de um sistema agroalimentar local (SIAL). 

O que se verificou é que o PNAE e o PAA são necessários para aumentar a 

renda dos agricultores, pois alguns fatores agregam valor aos produtos produzidos: a 

possibilidade de ter uma cozinha industrial e o beneficiamento de alguns produtos que, 

aliados a um sistema de transporte adequado, melhoram a rentabilidade e, 

consequentemente, a sua comercialização. O PNAE tem sido instrumento de fomento 

à economia, promoção social e geração de renda, porém deve ser articulado de forma 

harmônica entre os agentes econômicos, para que todas as dimensões da segurança 

alimentar nutricional sejam atendidas através destas políticas públicas. A organização 

e gestão dos recursos públicos aplicados para a compra governamental de produtos 

agrícolas para a alimentação escolar não é uma tarefa das mais fáceis pela própria 

estrutura do processo licitatório. 

Dessa forma, na identificação e análise dos resultados relatados que compõem 

o segmento de alimentação escolar, verificou-se que muitos são os desafios para se 

promover ações que fortaleçam uma política pública inovadora e saudável, que traga 
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retornos para a sociedade. Assim, observa-se que políticas públicas com grande efeito 

multiplicador na renda das famílias, das comunidades e do poder público devem ser 

priorizadas.  

Diante do exposto, a luz da teoria pesquisada, da apuração e da análise dos 

resultados apresentados, as principais contribuições deste artigo foram: i) evidenciar 

que compras governamentais, se bem conduzidas, podem fortalecer a economia local; 

ii) enfatizar a importância da necessidade de analisar e apoiar novas formas de 

comercialização dos produtos no município e gerar renda local por meio de compras 

governamentais; iii) Ficar atento à relação entre políticas públicas, alimentação 

escolar e consumo e produção de alimentos por meio do Programa de Alimentação 

Escolar (PNAE).  

Por fim, conclui-se que, dada a relevância do tema, como proposta de estudos 

futuros, recomenda-se identificar as principais sugestões que surgiram na elaboração 

do artigo como por exemplo: o fomento à acessibilidade aos alimentos com vistas à 

redução da insegurança alimentar; a otimização das cadeias curtas de distribuição e, 

por fim, a diminuição do desperdício de alimentos no preparo da alimentação escolar.  
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APÊNDICE D 

 

Os questionários A e B foram realizados informalmente no banco de alimentos, 

durante reuniões na AMIBRA em que estavam presentes, os secretários da educação, 

agricultura e o responsavel pela alimentação alimentação escolar e em torno de 10 

representantes dos agricultores familiares. Questões abertas de entrevistas com os 

agentes economicos (gestores) do município:  

 

I – Identificação: 

Nome: 

Função: 

Data: 

Local: 

 

1) Como o processo para a compra de alimentos para a alimentação escolar 

de agricultores locais foi iniciado? 

2) Considera a cadeia curta de fornecimento util para o fortalecimento da 

microeconomia por meio da alimentação escolar? 

3) As ações foram integradas e articuladas entre os diversos setores: 

secretarias, departamentos e hierarquias, com avaliações conjuntas que 

ultrapassassem a especialização ou serviços específicos para um objetivo 

comum? E como isso ocorreu? 

 
4) Para o gestor, qual é a importância da alimentação escolar e quais os 

resultados que percebe em relação ao fortalecimento da economia local? 

5) O que considera ser um alimento de qualidade? 

6) Você considera que os alimentos oferecidos pelo município têm melhor 

qualidade ou são diferenciados? Por quê? 

7) Qual o seu envolvimento na elaboração ou no desenvolvimento da proposta 

de compra da alimentação escolar? 

8) Quais os critérios mais importantes para a escolha dos alimentos? 

9) Considera os alimentos fornecidos pelos agricultores locais como de 

melhor qualidade ou diferenciados? Por quê? 
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10) Quais foram as desafios em viabilizar a compra de gêneros alimentícios 

para a alimentação escolar de agricultores locais e como foram 

solucionadas?  

11) Percebeu mudanças em relação aos produtores em função das compras 

governamentais para alimentação escolar? 

 
 
 

Entrevista com os produtores (agricultores familiares: 

 

1) Entrevista com os produtores (agricultores familiares e associações): 

2) Quais produtos fornece ou já forneceu para alimentação escolar? 

3) Como iniciou o processo de venda de alimentos para a alimentação escolar 

pelas compras públicas? 

4) Quais foram (se existiram) as dificuldades ou barreiras em viabilizar a venda 

de gêneros alimentícios para a alimentação escolar? 

5) Qual a importância da alimentação escolar para você? 

6) Houve mudanças na forma de produzir, na quantidade produzida, na 

diversificação dos produtos em função desse mercado? Quais? 

 

 

 


