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Resumo: A luta pela terra no Brasil tem sido estruturada a partir da organização das famílias que se 
encontram em estágio de vulnerabilidade e enxergam na reforma agrária uma alternativa de 
sustentabilidade econômica e consequentemente melhoria em sua qualidade de vida. Este artigo 
pretende compreender os rearranjos no espaço agrário em Unaí sob uma ótica camponesa de 
ocupação e reprodução social, investigando as resistências e estratégias de luta travada entre as 
relações de produção camponesa e o latifúndio que se contrapõe aos objetivos de inclusão social. 
Por meio do estudo de caso no PA São Pedro Cipó em Unaí-MG, o trabalho discute a emblemática 
e conflituosa relação no campo a partir de levantamentos bibliográficos e investigação exploratória, 
e os desafios  que a realidade do município região apresenta para a Reforma Agrária. 
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Introdução  
 

Há tempos a questão agrária tem sido pauta de infames discursos na sociedade sobre a 

conjuntura fundiária brasileira. Há uma vasta bibliografia sobre o assunto e diversos modelos para 

análise e estudo do tema. Existe um disparato concentração de terras no país, sendo que o tipo de 

estrutura fundiária implantada desde os primeiros anos de dominação portuguesa fez surgir um 

modelo que vigora até os dias atuais, que é a grande propriedade rural ociosa e improdutiva. Um 

dos objetivos centrais da reforma agrária é a distribuição mais equitativa da terra e da renda 

agrícola, buscando novas formas de relações no campo que possam corrigir este problema crônico. 

A proposta de investigação que norteou este artigo foi orientada pelas transformações do espaço 

rural, com base na capitalização da agricultura no campo brasileiro, bem como a pequena produção, 

delineados segundo as características teórico-metodológicos de interpretação das contradições do 

desenvolvimento capitalista. Esta corrente de pensamento explica que as relações de produção 

capitalista e todos os seus aspectos conjunturais no campo, criam métodos e atividades de caráter 

baseado na organização sistemática inerente ao capital. Ao mesmo tempo, essas relações engendram 

a primazia dos interesses não-capitalistas sobre o modelo de capitalização e industrialização da 

agricultura. Sobre essa questão, Oliveira (1994, p.46) evidencia que:  

 

O desenvolvimento capitalista se faz movido pelas suas contradições. Ele é, 
portanto em si, contraditório e desigual. Isso significa dizer que para seu 
desenvolvimento seja possível, ele tem que desenvolver aqueles aspectos 
aparentemente contraditórios [...].  

 
De acordo com essa abordagem teórica, o desenvolvimento capitalista no campo determina 

as relações de produção segundo a conjuntura apresentada naquele espaço, abrangendo diferentes 

aspectos funcionais desse mecanismo contraditório. O desenvolvimento do capitalismo no campo 

abre espaço simultaneamente para a expansão do trabalho familiar camponês, nas suas múltiplas 

formas, como camponês proprietário, parceiro, rendeiro ou posseiro, Oliveira (2006, p.34)  

Tais questões referentes às correntes de pensamento se completam com o debate das 

estratégias de produção e reprodução social dos camponeses sem-terrae seu posicionamento social 

rente a tal questão. De acordo com Grabois apud Marques (2004, p.102): 

 
 [...] A luta pela terra hoje existente no país constitui, de um modo geral, 
mais um capítulo da história do campesinato brasileiro, movido pelo 
conflito entre a territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa 
inaugurado com a criação do mercado de terras no Brasil na segunda metade 
do século XIX. Mas as novidades observadas neste momento são muitas, a 
começar pelo processo de recampesinação verificada, que representa a 
negação da uniformidade do processo de proletarização em curso no campo, 



demonstrando que a possibilidade de recriação camponesa não se esgota em 
a expropriação e migração destas pessoas para a cidade.  

 
O objetivo deste artigo é de identificar quais os principais desafios contra a exclusão social 

dos trabalhadores rurais sem-terra, bem como analisar alguns elementos que permitem a sua 

reprodução social camponesa no PA São Pedro Cipó.  

 

Formação e ocupação territorial: a gênese latifundiária no município de Unaí  
 
Para compreender a questão agrária no município de Unaí, é fundamental uma investigação 

histórica da realidade que esta região está inserida e seus respectivos atributos sociais que 

emanaram no seu espaço. Assim como a formação histórica do Brasil é caracterizado por grandes 

proporções de terras nas mãos de uma parcela ínfima da população, o município é plasmado pelas 

mesmas características de exclusão que são atribuídas ao latifúndio brasileiro. Neste contexto, o 

poder das oligarquias locais se materializa na forma política de organização na região. Grandes 

latifundiários tornam-se sinônimo de enorme poder político de “mando e desmando” no território 

local. Sobre o assunto em pauta, Silva (1996, p.258) concerne que:  

 
Enquanto representante do mandonismo local, o coronel exercia sua 
influência, paternal se possível e coercitiva se necessário, sobre as camadas 
mais pobres da população, que vivia frequentemente como agregada nas 
terras dos poderosos locais. Historicamente, em decorrência das relações de 
poder que se estabelecem no território – com a presença de um fazendeiro, 
depois denominado “coronel” que submetia os camponeses (posseiros, 
meeiros, arrendatários, pequenos proprietários), através de relações de 
compadrio, ao seu poder -, viabilizou-se, com a conjugação desses dois 
modos de reprodução, a organização da atividade produtiva regional, 
assentada em relações aos quais Marx denominou pré-capitalistas de 
produção. 

 
Fundada em 1943, portanto um município jovem, a história desta região encontra-se 

fortemente vinculada à ocupação do Centro-Oeste Brasileiro. Surgiram logo em seguida os 

problemas sociais intrínsecos ligados ao conceito de produção baseado nas grandes propriedades 

monopolizadas. Estes fatos influenciaram decisivamente como fator impulsionador para a atuação 

dos trabalhadores rurais organizados por movimentos sociais do campo, cujo objetivo é a reforma 

agrária e a justiça social. Vale ressaltar que o município de Unaí tem sua economia baseada na 

utilização extensiva da terra com pouca utilização de mão-de-obra. Segundo dados do Sindicato dos 

Produtores Rurais de Unaí (2012), o município tem a maior produção bovina de Minas Gerais, a 

maior produção de grão do estado, o maior produtor de milho, o segundo produtor de soja, o 

terceiro produtor de algodão e o maior produtor de feijão irrigado da América Latina. Entretanto, 

estes índices estão associados à política socioeconômica do agronegócio, que além de problemas 



ambientais causados notadamente pelo uso de defensivos, intensifica o fenômeno de exclusão social 

no campo.  

 
Terra não se ganha, se conquista  

 
O processo de ocupação do Assentamento PA São Pedro Cipó se inicia no ano de 1988, 

quando dezenas de famílias que viviam no imóvel rural de mesmo nome – Fazenda São Pedro Cipó 

– organizados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí – se emanciparem do controle sócio 

administrativo imposto pelo antigo proprietário do local, o fazendeiro conhecido como Sr. Geraldo 

Ursulino Brochado. Segundo os antigos moradores do Assentamento, algumas famílias que 

participaram do processo já moravam na fazenda exercendo a função de meeiros e/ou arrendatários, 

prática bastante comum no Brasil rural. Além destas relações de trabalho, encontravam-se 

lavradores sem vínculo empregatício e, em muitos casos, as diárias eram revestidas em alimentos 

como forma de pagamento pelo serviço prestado nas terras do fazendeiro.  

O fato mais grave alegado pelos atuais moradores do assentamento e que aumentou o 

desconforto social no período, deu-se por meio de contratos assinados por moradores vizinhos com 

a Fazenda, que repassaram o título de suas terras para um único proprietário: Sr. Geraldo U. 

Brochado. Os moradores alegam que o elevado índice de analfabetismo entre os trabalhadores 

rurais foi utilizado como estratégia pelo Sr. Geraldo U. Brochado, que considerou esta realidade 

como forma de aumentar a concentração do seu latifúndio. Ainda segundo os moradores, os papéis 

eram assinados como supostos contratos de aluguel, em que os pequenos produtores arrendariam 

suas propriedades para utilização destinada ao cultivo de alimentos ou pastagem. Diante deste 

quadro, a fazenda alcançou o número de 5.650ha de terras, aumentando as relações desiguais de 

trabalho bem como a estrutura fundiária da região marcada pela concentração de terras. Num 

esforço para conjugar o desenvolvimento econômico pela reorganização fundiária e a inclusão 

social do campo, o Sindicato Rural dos Trabalhadores de Unaí estimulou a ocupação da fazenda 

pelos próprios arrendatários, funcionários diaristas, antigos pequenos proprietários, meeiros e 

lavradores que viviam próximo ao local, mas que serviam indiretamente a fazenda. A opção de um 

projeto vinculado a reforma agrária relativo aos programas e politicas sociais, levaram as dezenas 

de famílias (entre 75 a 80) recém-ocupadas a resistirem durante cinco anos a ameaças de 

desapropriação da família proprietária da fazenda. O referido imóvel foi desapropriado em 15 

março de 1988 e após cinco anos foi expedido a imissão na posse em 1992. Conforme consta no 

Programa de Ação Imediata- PAI apresentado pelo INCRA, “em função da demora da atuação deste 

Órgão na área, ocasionado pela falta ocorrida na imissão na posse, os proprietários ocupados 

promoveram o seccionamento da área, implantando benfeitorias definitivas, tais como cercas e 

casas.”. Atualmente vive no P.A. São Pedro Cipó 80 famílias organizadas pela Associação dos 



Pequenos Produtores Rurais do PA São Pedro Cipó, criadas pelos próprios moradores do 

Assentamento. Praticam no local culturas para auto consumo e comercialização divididas entre 

lavouras temporárias e permanentes, além da pecuária leiteira, gerando renda para os assentados.  

 

Organização Social do PA  

 
Os assentados são representados pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São 

Pedro Cipó criando em 1992. Nestes 24 anos em que os assentados ocuparam o imóvel, as famílias 

desenvolveram uma sólida experiência de modelo organizacional, refletindo na Associação criada 

pelos trabalhadores.  

Os assentados se reúnem periodicamente para discutir os problemas do assentamento, 

deliberações e propostas são pautas cotidianas das assembleias da Associação. Os interesses gerais 

da comunidade são vistos como prioridade nas reuniões, o que garante a presença constante das 

famílias. O assentamento é dividido territorialmente em cinco setores: Larguinho, Sapezal, Cipó e 

Casa Armada, tendo em vista que a extensão da área de 5.279,96 ha, foi demarcada para que o 

acesso aos lotes individuais fosse facilitado segundo os pontos de referência indicados pelos 

próprios assentados.  

 
Educação como prática de desenvolvimento  

 
Uma das principais estratégias para o progresso da sociedade brasileira é garantir o acesso a 

educação de qualidade a toda população, na perspectiva de ampliar o conhecimento e consciência 

cidadã. Contribuindo também para a soberania de uma nação, a educação deve ser considerado um 

dos pilares para edificação da democracia, pois permite o acesso a informação e amplia o número 

de cidadãos aptos a contribuir para o desenvolvimento de um país. Neste sentido, o estado brasileiro 

vem promovendo ações diretas para alcançar a qualidade que se deseja para a educação. Apesar de 

haver um relativo aumento da alfabetização pela prática educativa formal, existem inúmeros grupos 

em espaços rurais em que o processo de formação ainda não alcançou a qualidade que se almeja 

para a educação no país. Para o ensino no ambiente rural, deve ser considerada a prática pedagógica 

própria da cultura a qual está inserido homem e a mulher do campo, diferente do processo de 

ensinar e aprender oriundos das escolas urbanas. Nesta ótica, a educação é refletida e traçada por 

diretrizes que combinam harmonicamente à equidade para além dos aspectos pedagógicos 

tradicionais, visto que, compreendendo a realidade que o individuo está inserido e seus respectivos 

atributos sociais que emanaram no seu espaço.  

Estes atributos traduzem num modelo de educação pautado no desenvolvimento sustentável 

adequado ao modo de produção vivente dos povos do campo. Portanto, na perspectiva de encarar o 



transmitir conhecimento, a educação rural deve perpassar pelo respeito ao pluralismo do saber 

popular, incentivada pelo exercício da ecologia sustentável e economicamente exequível, justaposto 

a identificação cultural a qual esta inserido o indivíduo do campo. Nas palavras de Paulo Freire 

(1967, p.90):  

 
Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes 
revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no 
sentido mais humano da expressão.  

 
Atualmente não existe escola dentro do PA São Pedro Cipó. Entretanto, o Município de 

Unaí disponibiliza para os assentados dois ônibus que percorrem as principais vias do imóvel para 

transportar os estudantes que frequentam as instituições de ensino nos distritos de Palmeirinha ou 

Boa Vista, aproximadamente 20 km do assentamento. Uma das queixas apontadas pelos assentados 

é o horário em que os estudantes se preparam para ir a escola. Sabendo que a distância a percorrer 

entre o assentamento e o os distritos citados acima exigem um tempo maior para cumprir o horário 

de entrada dos estudantes, grande parte das famílias, alegam que os seus filhos começam a se 

preparar as 5:00 horas para estar na escola as 7:00horas da manhã . No período de chuva esta 

situação se agrava por causa de vários pontos de alagamento no interior do imóvel.  

Segundo a Secretaria Municipal de Educação(2013) existem onze escolas na zona rural e 

uma creche, localizada em Garapuava, mas que não atendem toda a demanda da zona rural. Ainda 

segundo a Secretária, a alimentação escolar é toda oriunda dos programas PAA1. Não existe no 

município programa de capacitação de professores voltados apenas para a zona rural, quando 

ocorrem capacitações elas são generalizadas para todos os profissionais da educação e sem enfoque 

rural. No que diz respeito a educação de jovens e adultos o município se utiliza do Brasil 

Alfabetizado que atende zona urbana e rural. Na zona rural o programa atende de acordo com a 

demanda apresentada pelas próprias comunidades. Relatos da Secretária de Educação Municipal 

afirma que já ocorreu no município em parceria com assentamentos da reforma agrária o Programa 

Escola Ativa que tentava aproximar a comunidade da escola.  

 

 

                                                           
1 Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Federal para colaborar com o 
enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o 
programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores 
familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à produção. Site: 
<http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa>. Acesso em: 07 jun. 2013. 



Ocupar, resistir, produzir  
 
A produção agrícola do assentamento desenvolvida pelas famílias é basicamente para o 

consumo próprio. São também plantios voltados para a alimentação dos animais, diminuindo os 

gastos com a compra de ração, servindo de complemento alimentar principalmente para a produção 

bovina. O plantio de feijão, milho, arroz, mandioca, cana, alface, cebolinha, entre outras hortaliças, 

legumes e verduras compõem o cultivo nas parcelas do PA. As plantas frutíferas como a laranja, 

cajá-manga, abacaxi, goiaba completam a policultura desenvolvida entre os assentados.  

O sistema produtivo pecuário é garantido pela produção de aves, suínos e bovinos. O 

investimento na criação de aves e suínos é voltado para o auto sustento das famílias, enquanto a 

criação bovina é desenvolvida para a produção de leite. Este mesmo recurso é vendido in natura ou 

utilizado para a produção de derivados como queijo e requeijão. Vale ressaltar que em épocas de 

plantio, a Secretaria de Agricultura Municipal disponibilize duas horas de trator por família e 

sementes de milho para o cultivo. A falta de alternativas de comercialização através de um processo 

de abertura de mercado limita o canal de entrega do leite, sendo fundamental que se criem 

estratégias de entrar no mercado com maior veemência e garantir incremento na renda familiar. 

Além disso, a falta de organização de uma cadeia produtiva forte, referenciada na agricultura 

familiar e na consolidação dos assentamentos condicionam a produção a subsistência e, por vezes, 

permitem a entrada de atravessadores o que prejudica as famílias diretamente. Desta forma, é 

importante que se criem estratégias e parcerias para estimular as famílias ao pleno desenvolvimento 

na zona rural. A comercialização dos produtos desenvolvidos no assentamento é garantida pela 

produção do leite conforme exposto acima. A Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda – CAPUL é o 

canal de comercialização deste produto, o recolhimento do leite é diário e a renda gerada por esta 

atividade foi apontado pelos assentados como a principal meio de garantir recurso financeiro dentro 

do PA. A associação possui 2tanques de 1.500 litros cada, sendo que 1 tanque foi adquirido através 

da parceria INCRA e Prefeitura Municipal de Unaí e o outro tanque foi adquirido através do projeto 

voltado a produção implantado pela EMATER no assentamento. Existem ainda 15 tanques em 

propriedades individuais que garante o uso das famílias que moram longe ao local onde se 

encontram os tanques comunitários. A renda financeira que estes produtos geram ainda é baixa, 

entretanto, o potencial para desenvolvimento desta atividade para fins lucrativo poderá ser 

explorado pela localização do PA próximo ao mercado consumidor urbano de Unaí.  

 

Considerações Finais  

 

Símbolo da luta pela terra no município de Unaí, o assentamento São Pedro Cipó vem 

configurando naquele espaço um território de ampla participação social, reunindo dezenas de 



família de trabalhadores interessados no programa de Reforma Agrária, acompanhado por um 

amplo processo de mudanças econômicas, sociais e de educação gerida democraticamente. E as 

mudanças somente acontecem com a pressão popular. A luta pela Reforma Agrária não depende 

apenas de derrotar o latifúndio. Essa proposta de reformas parte dos anseios da classe trabalhadora 

para construir uma nova sociedade igualitária, solidária, humanista e que garanta a preservação da 

biodiversidade dos biomas brasileiro, em especial a riqueza cerradeira. As relações dos 

trabalhadores rurais com a terra excedem ao mero comportamento de utilização do primeiro como 

aproveitador dos benefícios financeiros que a segunda pode oferecer. A relação do camponês é 

telúrica, intrínseca com o solo, água, flora e fauna. É nesse ambiente tradicionalmente que ele 

produz e reproduz a sua cultura, seu modo de vida, suas relações familiares e de sociedade inerente 

ao seu modo de vida. O campo é o lugar de estada habitual, sua moradia. Ao contrario dos 

agroempresários, que permanecem em seus imóveis rurais apenas o tempo necessário para avaliar 

in-loco o complexo agrícola por uma ótica economicista. Essa tendência vem ao encontro às 

necessidades e anseios da população camponesa, pois, ao mesmo tempo em que permite um retorno 

ao campo, cria a possibilidade de novas atividades agropecuária com a perspectiva de uma 

economia participativa. Isso significa valorizar e garantir a expressão da vontade unitária de todas 

as forças sociais que atuam no meio rural, como condição à emancipação humana e o 

desenvolvimento sociocultural, estimulando a potencialidade que a riqueza do espaço rural pode 

oferecer aos trabalhadores sem-terra.  
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RESUMO 
A Lei Federal do Brasil, número 11.947 de junho de 2009 trata da alimentação escolar 
e no seu Artigo 14 afirma que 30% do repasse do (FNDE) Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação para alimentação escolar devam ser gastos em compras 
de alimentos da agricultura familiar. Diferentes atores atuam neste processo, com 
especial destaque para agricultores familiares, gestores públicos e técnicos e 
extensionistas. Cada um age de forma diferente na compra de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar. Mas essas diferentes atuações estão interligadas e, muitas vezes, 
dependem umas das outras. Porém, pode-se perceber que há certa dificuldade das 
prefeituras em adquirir alimentos da agricultura familiar para o PNAE e dos 
agricultores familiares em conseguir vender para este mercado institucional. Pretende-
se avaliar a visão desses atores quanto à implementação do Artigo 14 em municípios 
do Estado de São Paulo, englobando: elogios, críticas, sugestões e dificuldades. A 
fonte básica de dados são questionários e atas de grupos de discussão levantados no 
Seminário “Alimentação Escolar e Agricultura Familiar: a Aplicação da Lei 
11.947/2009 no Estado de São Paulo”, realizado em 21 e 22 de junho de 2011 em 
Jaboticabal (SP). A ATER (Assistência técnica e extensão rural) é importante 
justamente por ter potencial de ser ponte entre agricultores e gestores. Mas, para tanto 
ela precisa ser mais valorizada e estruturada dentro das políticas públicas. As 
dificuldades dos gestores advêm principalmente da falta de costume em lidar com 
agricultores familiares, incluindo a formulação de políticas públicas locais voltadas 
para este público. Felizmente, programas como o PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar) e o PNAE têm promovido maior interação entre 
agricultores e gestores em nível local. Já os agricultores enfrentam barreiras como 
legislação sanitária, qualidade e quantidade da produção e falta de uma real 
organização. Para ultrapassar estas barreiras, muitas vezes, precisam da ATER, ou da 
cooperação dos governos locais. Agricultores familiares, gestores públicos e técnicos 
extensionistas têm pontos de vista diferentes, sendo que cada um está fechado em sua 
visão, em suas dificuldades. Isto evidencia a falta de diálogo e o distanciamento entre 
estes atores. Pode-se perceber que há diferenças de ponto de vista entre os atores 
sociais envolvidos no processo e necessidade de maior diálogo e cooperação entre 
eles. 
Palavras-chave: Alimentação escolar, Políticas públicas, Agricultura familiar, Lei 
Federal 11.947/ 2009. 

                                                           
1 Este trabalho é baseado em uma dissertação de Mestrado em Geografia homônima. 



I. INTRODUÇÃO 
Nos campos acadêmico e institucional observam-se, nas duas últimas décadas 

no Brasil, esforços no sentido de dar maior precisão conceitual e analítica à agricultura 
familiar, acompanhados da criação de políticas e instrumentos públicos específicos para 
essa categoria social. Um marco nesse sentido foi a criação pelo Governo Federal do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em junho 
1996 (BRASIL, 1996), a partir do qual os agricultores familiares passaram a dispor de 
crédito rural com condições diferenciadas, entre elas menores taxas de juros do que as 
cobradas de médios e grandes agricultores. 

Nas áreas de preço mínimo e de segurança alimentar e nutricional, em 2003 o 
Governo Federal lançou o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
(PAA), que visa, no mais das vezes, à aquisição, por um preço previamente 
estabelecido, de produtos alimentícios de agricultores familiares pelo poder público para 
doação, imediata ou posterior, a pessoas em situação de insegurança alimentar 
(BRASIL, 2003). Ao se estabelecer publicamente um preço, procura-se garantir que o 
agricultor obtenha renda acima da obtida em mercados convencionais. Ao mesmo 
tempo, procura-se diminuir problemas alimentares e nutricionais de grupos 
populacionais mais pobres. 

O alcance do PAA depende de sua dotação orçamentária anual, distribuída 
entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA). Sua execução, em parte, é feita diretamente pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao MDA. Em parte mais 
significativa, contudo, a operação do PAA vem se dando através de cooperações 
institucionais, como convênios, entre a União e estados ou municípios. Importante frisar 
que, neste segundo caso, o programa se estabelece a partir do interesse político-
administrativo da gestão pública local, não sendo compulsório. 

Nehring e McKay (2013) observaram que, nos estados do Piauí e do Ceará, o 
PAA, quando aplicado com a participação do governo municipal, gerou resultados 
positivos não intencionais como a cooperação entre os agricultores, o engajamento 
municipal e o conhecimento do mercado. Houve maior aproximação entre agricultores 
familiares e gestão pública local. 

Enquanto Hespanhol (2013) aponta que na região de Dracena (SP) o PAA 
trouxe inúmeros benefícios para os agricultores familiares que participavam do 
programa, se revelando um canal de comercialização confiável e com preços melhores 
que os obtidos junto aos chamados atravessadores (comerciantes de produtos 
agropecuários). De acordo com a autora, o PAA promoveu o aumento da renda, a 
diversificação da produção, a valorização e melhores condições de reprodução social 
dos agricultores familiares, entre outros. 

Atualmente o PAA é executado através de cinco modalidades: Formação de 
Estoque pela Agricultura Familiar, Compra Direta da Agricultura Familiar, Compra 
para a Doação Simultânea, Incentivo à Produção e Consumo de Leite (para a Região do 
Semiárido) e Compra Institucional (MDS, 2014). Os produtos alimentícios adquiridos 
acabam compondo cestas de alimentos distribuídas em situações emergenciais ou para 
populações empobrecidas ou abastecendo abrigo de idosos, orfanatos, hospitais 
públicos, restaurantes universitários e populares, serviços de alimentação escolar. Nesse 
aspecto, Turpin (2009) informa que a alimentação escolar acabou por se tornar a maior 
demandante da modalidade do PAA Compra com Doação Simultânea, representando 
50% das suas aquisições. 

Em junho de 2009 foi promulgada a Lei Federal 11.947 que regulamenta o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Ela estabelece um conjunto de 



diretrizes relativas ao fornecimento de alimentação nutritiva e saudável aos escolares. 
Uma inovação importante dessa Lei se encontra no fato de se tentar conectar o 
fornecimento de alimentação escolar com o desenvolvimento da agricultura familiar, 
dando-se, inclusive, preferência pela agricultura local e regional. 

Em seu Artigo 14, que pode ser considerado um desdobramento do PAA, 
preconiza que 30% do repasse do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para a alimentação escolar sejam gastos com aquisições de alimentos da 
agricultura familiar. Já em seu Artigo 2o inciso V aparece a preocupação em usar este 
mercado institucional como meio de promover o desenvolvimento local. 

O Artigo 2º., inciso V também ressalta que os alimentos deverão ser 
produzidos em “âmbito local”. Ou seja, o mais próximo possível das escolas. O Artigo 
13 reforça que sempre que possível os alimentos devem ser adquiridos dentro do mesmo 
ente federativo em que se encontra a escola. 

O PNAE é uma política pública que visa propiciar refeição adequada aos 
estudantes, garantindo parcela de suas necessidades nutricionais diárias e melhorando 
seu desempenho escolar. 

A aplicação e continuidade do PAA dependem, com a exceção da ação direta 
da CONAB, do envio de projetos por municípios e estados ao MDS, ou seja, da 
disponibilidade da gestão política local. Já o PNAE, em princípio, deveria estar 
obrigatoriamente presente em todos os municípios da Federação, com repasse garantido 
e com valor monetário de acordo com o número de alunos da rede pública. 

Porém, várias evidências apontam que a execução do Artigo 14 do PNAE, na 
prática, tem ficado bem abaixo do preconizado em lei, inclusive no Estado de São 
Paulo. Entre os fatores que têm dificultado sua aplicação plena, podem ser levantados os 
baixos investimentos públicos na agropecuária, inclusive em Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) (HANASHIRO et al, 2011), a dificuldade de acesso a crédito, a 
falta de documentação (DAP- Declaração de Aptidão ao Pronaf) e nota fiscal 
necessárias, a precariedade e falta de infraestrutura existente em muitos assentamentos 
de reforma agrária e a falta de tradição em cooperativismo no estado. 

A preferência por trabalhar pulverizados também prejudica a diversificação e a 
agregação de valor à produção. Isto ocorre por se tratar de um grupo descapitalizado e 
com dificuldades de acesso ao crédito que em conjunto poderia ter mais chances de 
conseguir capital para investir em melhorias como aumento da produção e da qualidade, 
além de máquinas e equipamentos para processamento dos alimentos. 

De acordo com Baccarin et al (2012) a aplicação dos artigos 2o e 14 da Lei do 
PNAE traz grandes desafios tanto para agricultores como para gestores públicos. Os 
autores destacam principalmente a necessidade de adequação do cardápio, a solução de 
problemas de logística, o grau de processamento exigido pela prefeitura frente ao que os 
agricultores podem produzir e a existência de produção agrícola local. 

Almeida et al (2006) defendem que políticas públicas como o PAA e o PNAE 
contribuem com o desenvolvimento local endógeno na medida em que promovem a 
inclusão social e econômica dos agricultores familiares ao aumentar seus postos de 
trabalho e sua renda. Já em 2006 estes autores afirmavam que a inclusão de produtos da 
agricultura familiar na alimentação escolar mostrava que “o município esta imbuído a 
praticar segurança alimentar de modo amplo”. Havendo aí uma preocupação com a 
soberania alimentar, com a origem dos alimentos e com o caráter solidário da segurança 
alimentar. 



Segundo Triches (2013) isso aproxima o PNAE do que a literatura chama de 
Home Grown School Feeding2 (HGSF) que propõem que programas alimentares, em 
especial os de alimentação escolar, favoreçam as aquisições locais e de pequenos 
agricultores. Pode-se melhorar a qualidade da alimentação, através da compra de 
produtos mais naturais, com benefícios aos alunos, e aumentar a renda dos agricultores 
locais. 

Dessa forma, promove-se o desenvolvimento local e a distribuição de renda 
através do uso do poder de compra do governo. Morgan e Sonnino (2008) analisaram os 
programas de alimentação escolar de vários países desenvolvidos que buscaram tornar 
estes programas mais sustentáveis. Uma das principais iniciativas tomadas foi a 
implantação de compras públicas que levassem em conta não apenas o menor valor, mas 
também maior qualidade dos alimentos e promoção de compras de forma justa, cabendo 
aqui o uso de Fair Trade ou o estímulo a pequenos agricultores, preferencialmente da 
localidade. 

Na Costa do Marfim, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA, 
2013), o governo também procura estimular a pequena agricultura a fornecer produtos 
para a alimentação escolar da escola local. No projeto estão inclusas ajudas aos 
agricultores como capacitação, insumos e ATER. Esses agricultores recebem ajuda para 
que possam aumentar sua produtividade e atender os requisitos do Programa de 
Alimentação Escolar. 

O PMA (2013) aponta que muitos países vêm explorando esta ideia de comprar 
alimentos para alimentação escolar localmente como meio de fornecer um mercado 
estável e aumentar a renda dos pequenos produtores. Morgan e Sonnino (2008) 
ressaltam que os programas de Alimentação Escolar podem ser usados para promover 
compras públicas mais sustentáveis que beneficiem outros setores além do público que 
recebe a merenda, especialmente em países em desenvolvimento cujos pequenos 
agricultores necessitam de estímulos para sobreviver. 

Levando-se em conta essas questões conceituais e as evidências de estudos 
internacionais e nacionais de programas de alimentação escolar, pode-se procurar 
entender como os diversos atores sociais, em especial agricultores familiares, gestores 
públicos e técnicos de extensão rural, percebem e atuam na implantação do Artigo 14 do 
PNAE no Estado de São Paulo, bem como se dá a interação entre eles em direção à 
valorização do capital social e seu alcance em termos de desenvolvimento local. 

Julga-se que haja grande potencial do Artigo 14 do PNAE para a melhoria da 
qualidade de vida dos agricultores familiares e para o aquecimento da economia local, 
em localidades com expressiva área rural. Ao mesmo tempo, reconhecem-se as 
dificuldades, entre elas as encontradas pelos gestores públicos, para colocá-lo em 
prática. 

Diante disso, objetiva-se avaliar as diferentes visões dos atores envolvidos no 
processo de implantação da Lei Federal 11.947 no Estado de São Paulo. Será dado 
destaque para os agricultores familiares, gestores públicos e técnicos de extensão rural 
por se acreditar que, neste momento inicial, são os maiores envolvidos na aplicação ou 
não da referida Lei. 

Deseja-se descobrir os gargalos enfrentados, as opiniões a respeito do PNAE, o 
que cada grupo pode ou não fazer e até que ponto os representantes destes grupos 
estariam dispostos a empreender as mudanças necessárias em seu trabalho para que o 
fornecimento de alimentos diretamente da agricultura familiar para o PNAE se torne 
realidade. 

                                                           
2 Em tradução literal: “Alimentação escolar cultivada em casa”. 



Pretende-se também verificar se a execução do Artigo 14 tem contado com 
sinergias e cooperações entre os atores sociais envolvidos e até que ponto isso contribui 
para sua efetividade. 
II. MATERIAL E MÉTODOS 

Entre os anos de 2010 e 2012 foi desenvolvimento com o apoio do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) o Projeto de 
Extensão: “Reconhecimento e gestão de políticas públicas de segurança alimentar: o 
caso do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e implantação da 
Lei 11.947 no estado de São Paulo”. Seu principal objetivo era observar, avaliar e 
fomentar a aplicação do PAA e do PNAE, como políticas de promoção de segurança 
alimentar e fortalecimento da agricultura familiar, no estado de São Paulo. 

Para sua execução foram realizadas diversas visitas técnicas a gestores 
públicos, técnicos e agricultores familiares. Foram entrevistados gestores das prefeituras 
paulistas de Matão, São Carlos, Araçatuba, Birigui, Itaoca, Suzano, Santo André, Mauá, 
Diadema e Barretos. Os agricultores visitados eram de Promissão, Ilha Solteira, 
Barretos e Jacupiranga. Também foram entrevistados um técnico da CATI de Barretos e 
o gestor estadual do PAA na CONAB no estado de São Paulo. A Figura 1 contém o 
mapa com as cidades visitadas durante a execução do projeto de extensão. Coletaram-se 
informações em municípios com alta urbanização e densidade populacional, 
pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo, outros em que predomina a 
atividade canavieira e ainda alguns do sul do Estado, muito pobres e com forte presença 
de agricultores familiares. 

 
Figura 1: Mapa com as cidades visitadas durante a execução do projeto de extensão em 
destaque (laranja). 

Durante a execução do referido projeto pode-se visualizar muitos dados e fatos 
a respeito da execução do PAA e do PNAE e captar os pontos de vista de muitos atores 
envolvidos no processo. 

Como parte do projeto organizou-se nos dias 21 e 22 de junho de 2011 o 
Seminário “Alimentação Escolar e Agricultura Familiar: a Aplicação da Lei 
11.947/2009 no Estado de São Paulo”, no município de Jaboticabal (SP). O seminário 
contou com mais de 300 participantes e tinha como objetivo conscientizar e debater a 
aplicação da Lei 11.947/2009, mais especificamente da aquisição de alimentos da 
agricultura familiar. 



Os participantes do seminário puderam ser enquadrados em 6 grupos: 
1. Agricultores: agricultores familiares que fornecem ou não alimentos 

para o PNAE; 
2. Gestores públicos: gestores municipais do PNAE, representados por 

nutricionistas, merendeiras, responsáveis pelo setor de compras e 
responsáveis pela ATER municipal. 

3. Técnicos e extensionistas: técnicos responsáveis pela assistência 
técnica e extensão rural do INCRA , ITESP e CATI. 

4. Acadêmicos: professores universitários, alunos da graduação, alunos 
da pós-graduação e pesquisadores em geral. 

5. Membros de conselhos: membros do CAE (Conselho de Alimentação 
Escolar) ou outras formas de controle social. 

6. Outros: participantes que não se encaixam nos grupos acima. 
Durante o seminário foi entregue um questionário para os participantes com o 

intuito de se coletar dados. Os questionários continham perguntas abertas e fechadas. 
Com os dados coletados pretendeu-se descobrir a opinião dos participantes a respeito do 
Artigo 14, seu conhecimento em relação à aplicação da Lei em seus respectivos 
municípios e sua participação nesta aplicação. As informações e dados desse seminário 
constituem a principal fonte primária para o presente trabalho. 

Através destes questionários pretendeu-se avaliar a aplicação do Artigo 14. Por 
meio deles pode-se ter uma ideia do andamento da sua aplicação em diversos 
municípios e acessar as opiniões tanto de gestores, como agricultores e técnicos. Desta 
forma, o seminário possibilitou ampla avaliação de como vinha se dando a 
implementação da Lei até 2011. 

Do total de participantes do seminário, 186 responderam ao questionário. As 
respostas foram lidas, avaliadas e, posteriormente, tabuladas. É preciso admitir certo 
grau de dificuldade de compreensão de algumas respostas, devido ao baixo grau de 
escolaridade de alguns participantes, mas esse fator serve para a análise qualitativa. A 
Tabela 1 traz o número de questionários respondidos por cada grupo. 

Procederam-se análises quantitativas e qualitativas dos dados. A associação 
entre os grupos 1, 2 e 3 (Tabela 1) foram analisadas por meio de Teste do qui-quadrado 
(χ²) ao nível de significância de 5% de probabilidade. Dessa forma, foi possível avaliar 
a associação ou independência entre grupos de técnicos e extensionistas, gestores 
públicos e agricultores familiares. 
Tabela 1: Total de participantes por grupo em números absolutos e em relação ao total 
de questionários. 

Grupo Total absoluto Percentual 
Agricultores Familiares 72 38,7 
Gestores Públicos 55 29,6 
Técnicos e extensionistas 31 16,7 
Membros de conselhos 9 4,8 
Acadêmicos e estudantes 6 3,2 
Outros 13 7,0 
Total 186 100,0 
Fonte: dados de pesquisa, 2011. 

Foi feita também análise qualitativa das respostas, das discussões ocorridas no 
seminário e das entrevistas realizadas com três diferentes atores sociais: agricultores 
familiares, técnicos extensionistas e gestores públicos. 

Foram levantados temas frequentes nas respostas presentes nos questionários e 
nas entrevistas e que caracterizam, como categorias, as situações da realidade que 



dificultam/possibilitam a participação dos diferentes atores na implantação da Lei de 
Alimentação Escolar e no mercado institucional. 

Nas tabulações procurou-se captar as ideias centrais das respostas abertas. 
Contabilizaram-se em planilhas as ideias centrais tanto por grupo (acadêmicos, 
agricultores, controle social, gestores públicos e técnicos) como no total. 

Avaliou-se a visão dos participantes do seminário a respeito do PNAE, sua 
participação, dificuldades encontradas e possíveis sugestões. Foi dada ênfase aos 
agricultores familiares, gestores públicos e técnicos e extensionistas, primeiramente, por 
estes serem os grupos de maior participação numérica no seminário e, secundariamente, 
por se acreditar que a aplicação ou não do Artigo 14 dependa, majoritariamente, destes 
atores. 

O seminário promoveu também discussões em grupos. A ata das suas reuniões 
e os demais dados coletados durante toda a execução do referido projeto de extensão 
foram uma fonte complementar para a avaliação das percepções dos diferentes agentes 
envolvidos no processo. 
III. DIFERENTES PONTOS DE VISTA 
3.1. Obstáculos encontrados para a efetivação da Lei Federal 11947/2009 

Acerca dos obstáculos encontrados para a efetivação da Lei Federal 11947/ 
2009 nos municípios de origem, 23% dos agricultores citaram a falta de capacitação dos 
atores envolvidos, sendo que destes 47% mencionaram a falta de preparo dos gestores 
municipais e 29% a dos próprios agricultores. A falta de preparo das entidades 
executoras, a falta de organização da agricultura familiar e a falta de articulação entre 
ambos também apareceram em muitas das respostas. O desconhecimento da legislação 
vigente no PNAE foi citado por 11%. 

Já para os gestores, os maiores obstáculos para efetivação da lei 11947/ 2009 nos 
municípios de origem, estão relacionados aos agricultores: falta de organização, falta de 
capacitação, desinteresse, desconfiança em comercializar com a prefeitura ou, até 
mesmo, inexistência da agricultura familiar local. Para 12,7% dos gestores a entidade 
executora não está preparada para operacionalizar a compra da agricultura familiar, e 
para 10,9% falta articulação entre a prefeitura e a agricultura local no contexto do 
PNAE. Apenas 3,6% admitiram falta de capacitação dos próprios gestores. 

Já no caso dos técnicos, 29,0% afirmaram que é o despreparo da entidade 
executora e 25,8% afirmaram ser a falta de articulação entre agricultores e entidades 
executoras (principalmente, quando esta é a secretaria da educação), demonstrando 
assim que para a maioria dos técnicos os obstáculos estão mais relacionados às 
prefeituras do que aos agricultores. 

Ainda 22,6% afirmaram ser o desconhecimento da legislação vigente do PNAE, 
16,1% a falta de organização da agricultura familiar, 12,9% a desconfiança da 
agricultura familiar em trabalhar com a prefeitura e 9,7% a inexistência de agricultura 
familiar local. Apesar de colocarem os maiores obstáculos sobre as prefeituras, os 
técnicos reconheceram que os agricultores também possuem limitações. 

Porém, para 51,6%, o maior obstáculo era a falta de capacitação dos atores 
envolvidos. Sendo que majoritariamente (81,3%) essa falta de preparo era dos gestores. 
Mas para 56,3% os agricultores também precisavam de maior capacitação. Os técnicos 
podem tomar mais o partido dos agricultores, porque tem maior contato com estes do 
que com as prefeituras, mas reconheceram que ambos precisam de maior capacitação. 

Neste quesito é possível observar certo conflito entre gestores públicos e 
agricultores familiares nos questionários. Os gestores culpavam a falta de organização, 
planejamento, documentação dos agricultores, ao passo que estes afirmavam que a 
prefeitura não fazia tudo ao seu alcance para ajudá-los. O que se pode observar, no 



entanto, é que seria necessário maior diálogo entre as partes, pois tanto os gestores 
quanto os agricultores demonstravam não ter conhecimento dos gargalos enfrentados 
pela outra parte e que muitos dos quais poderiam ser facilmente resolvidos – ou 
minimizados - se houvesse maior diálogo e cooperação. 

Bavaresco e Mauro (2012) afirmam que, apesar dos dados do Censo 
Agropecuário de 2006 indicarem que a agricultura familiar é responsável pela produção 
de 70% dos alimentos consumidos no país, ainda há dificuldades para atender a 
demandas da alimentação escolar, especialmente das grandes cidades. Os autores 
apontam que a organização, principalmente por meio de cooperativas, é muito 
importante para atingir os volumes de produção e ter uma logística adequada. 
3.2. Forma como os atores tomaram conhecimento da Lei Federal 11947/ 2009 

Quando indagados como tomaram conhecimento da existência da Lei 11947/ 
2009, quase 14% dos agricultores afirmou que foi através da cooperativa/ associação de 
que participam, 13% através da prefeitura, 10% da imprensa, 24% através dos órgãos 
governamentais que trabalham com agricultura familiar (INCRA, ITESP, CATI, MDA), 
17% por movimentos sociais ou outros agricultores. Surpreendentes, mesmo, foram os 
13% que conheceram a Lei apenas através do seminário. 

Enquanto que os gestores em suas respostas pareceram estar bem informados 
pela própria prefeitura e pelo FNDE. Apenas 5,5% ficaram sabendo pelo seminário. 

Já os técnicos, 74,2% afirmaram que tomaram conhecimento da Lei por causa da 
sua profissão através dos órgãos que prestam ATER em que trabalham: INCRA, CATI 
ou ITESP. Apenas 16,1% afirmaram ter ficado sabendo através da imprensa ou da 
internet. Em alguns casos tomaram conhecimento através de prefeitura, agricultores ou 
outros órgãos do governo federal. Aparentemente, todos estavam bem informados no 
momento do seminário. 

Desta forma, os agricultores familiares eram o grupo com maior porcentagem 
de desinformação, o que chama a atenção. Muitos não sabiam ou sabiam muito pouco 
do Artigo 14. Esse fato também se reflete na dificuldade de acesso às chamadas 
públicas por parte destes agricultores. Como se pode ver, em alguns casos, são as 
próprias prefeituras que tem que informar estes agricultores, literalmente “correr atrás 
deles”. Esse ponto merece muita reflexão, estando relacionado com a efetividade da 
aplicação do Artigo 14. Há demanda real dos agricultores familiares pela sua 
implementação? Essa demanda, a partir do estímulo inicial das prefeituras, se afirmaria, 
possibilitando a continuidade das compras de produtos da agricultura familiar?  

O fato dos órgãos de ATER serem os maiores responsáveis pela disseminação 
deste conhecimento para os agricultores só endossa a importância destes órgãos. Pode-
se imaginar que se a ATER fosse melhor estruturada o conhecimento do PNAE por 
parte dos agricultores seria muito maior. 

Por fim, mais uma vez, pode-se ressaltar a importância da organização e 
mobilização destes atores, desta vez como uma forma de transmissão de conhecimentos 
e direitos. 
3.3. Participação na aplicação da Lei Federal 11947/ 2009 

Em relação a sua participação na aplicação da Lei, 54,0% doas agricultores 
afirmaram que participavam e 40,0% que não. Os 6,0% restantes não responderam. Dos 
que participavam, 82% forneciam alimentos. Também aparecem participações em 
ATER e em intermediações com prefeituras. Esse é um ponto que se sugere ser 
aprofundado em outros estudos. Aponta para uma diferenciação social, com alguns 
poucos agricultores assumindo o papel de comerciantes. 



Dos que não participavam, os principais obstáculos foram o transporte (62%), a 
quantidade e qualidade da produção (73%) e falta de documentação, como DAP e nota 
fiscal (20%). 

Em relação à participação direta dos gestores presentes no seminário na 
aplicação da Lei, 67,3% afirmaram que participavam, 30,9% que não e 1,8% não 
responderam. 

Dos que participavam, 54,1% participavam na organização de cardápios e 
preparo da alimentação escolar, 40,5% trabalhavam com a organização das chamadas 
públicas e 16,2% preparando a alimentação escolar. Estes três tipos de atividades que 
englobam nutricionistas, setor de compras e merendeiras foram os que mais apareceram. 
Chama atenção os 8,1% que trabalhavam com ATER, o que demonstra que algumas 
prefeituras possivelmente estão trabalhando com os agricultores locais. Outras respostas 
evidenciaram ainda mais a presença do setor de compras no seminário – avaliação da 
qualidade dos produtos recebidos da agricultura familiar e pagamento aos fornecedores. 

Dos que responderam não, 41,2% justificaram-se pela ausência ou falta de 
interesse dos agricultores da região. Também apareceram muitas respostas nas quais 
consta a falta de documentação e organização dos produtores e o fato de eles não 
produzirem o que esta no cardápio. Alguns ainda culparam o excesso de burocracia, 
alegaram falta de conhecimento da Lei, as dificuldades para implantá-la, a terceirização 
da merenda e a falta de interesse da gestão local em implantá-la. 

Já os técnicos, 83,9% afirmaram que participavam e 16,1% que não 
participavam. Dos que participavam, 88,5% forneciam assistência técnica aos 
produtores que integravam do programa, 11,5% na organização das chamadas públicas, 
11,5% trabalhavam com cooperativas ou associações, ou ainda estimulando a 
organização dos produtores. A participação na organização das chamadas públicas 
demonstra certo entrosamento e ajuda às prefeituras, o que pode se refletir numa maior 
aproximação da mesma com a agricultura. 

Aqueles que não participavam justificaram pela ausência de agricultores 
familiares locais, desinteresse da prefeitura ou o fato de não trabalharem com isso. 

Pode-se ressaltar aqui que algumas das barreiras apresentadas principalmente 
pelos agricultores seriam mais facilmente enfrentadas se houvesse maior organização 
dos agricultores, na forma de associações e cooperativas. Além disso, é preciso que as 
cooperativas e associações funcionem como tal, não se tornando mais uma espécie de 
atravessadores. Dessa forma, elas buscariam os reais interesses e necessidades dos 
agricultores familiares. 

Em pesquisas de campo, encontraram-se prefeituras que ajudavam com a 
logística e a assistência técnica. Mas, não é bom contar com isso, porque mudanças 
políticas, como alteração na gestão, podem cortar ou reduzir esses benefícios. O ideal é 
que com o tempo os agricultores organizados tenham como acessar estes serviços sem 
depender exclusivamente da gestão pública local. 

Uma tentativa de solucionar os problemas dos agricultores com frete veio com 
o artigo 29 da Resolução nº. 26 do FNDE de 2013. A partir de então o valor do frete 
terá que ser embutido no valor dos produtos, desta forma os agricultores terão como 
financiar o transporte de seus produtos. Porém, a discussão que fica e vai demandar 
mais estudos é: qual o impacto disto sobre o limite anual de R$ 20 mil por DAP? Os 
agricultores vão acabar vendendo menos produtos para o PNAE em decorrência disto? 
3.4. Principais problemas encontrados no PNAE 

Em relação aos principais problemas encontrados no programa, pode-se 
destacar nas respostas dos agricultores: teto pago ao agricultor/ano, falta de ATER, 



logística, acesso às chamadas publicas, falta de preparo das prefeituras e dificuldade em 
produzir o que está no cardápio. 

Nas respostas dos gestores, 49,1% afirmaram que é a falta de organização dos 
agricultores – ou o mau funcionamento das associações, 23,6% afirmaram que falta 
ATER, 20% afirmaram que o teto pago ao agricultor era muito baixo. Também 
apareceram muitas respostas que contrapõem os produtos do cardápio com os produtos 
produzidos pelos agricultores e afirma-se que são incompatíveis. Também aparece a 
falta de estrutura da prefeitura para comportar o trabalho extra e mudar o hábito de 
utilizar produtos industrializados na alimentação escolar. 

Já os principais problemas e dificuldades encontrados pelos técnicos foram: para 
54,8% o teto pago ao agricultor - que seria muito baixo, para 48,4% a falta de 
organização dos agricultores, para 41,9% a falta de ATER, para 41,9% as dificuldades 
de logística, para 35,5% a falta de investimento e as péssimas condições dos órgãos de 
ATER e para 29,0% o despreparo das prefeituras. 

As reclamações em relação ao teto pago ao agricultor estiveram presentes em 
47% dos questionários dos agricultores. Este fato leva a observar que, embora haja 
agricultores que ainda enfrentam barreiras enormes para acessar os mercados 
institucionais, por um lado, por outro, há os que não só acessaram esses mercados, 
como reclamam uma fatia maior do mesmo. 

Desde a ocorrência do seminário já houve aumento substancial no teto pago ao 
agricultor. A Resolução do FNDE n° 25, de 4 de julho de 2012, alterou a redação dos 
artigos 21 e 24 da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009 do PNAE. Dessa forma o 
teto pago ao agricultor passou de R$ 9 mil/ ano para R$ 20 mil/ ano. 

Mas é preciso, trabalhar também com aqueles que ainda têm sérias 
dificuldades, que são os mais marginalizados. Em aproximadamente 64% dos 
questionários dos agricultores, apareceram problemas como dificuldade de transporte, 
carência de ATER e dificuldade em produzir o que a prefeitura pede. 

Para os gestores, mais uma vez a maior culpa é passada aos agricultores, 
especialmente sua falta de organização. As reclamações relativas ao teto se explicam 
porque quanto maior o teto, menos agricultores precisam ser contatados. Também há a 
explicação que um teto maior os estimularia a participar mais do programa. 

A percepção da carência de ATER para os agricultores por parte dos gestores 
públicos é importante. A ATER oferecida pelos órgãos governamentais, tais como 
CATI, INCRA e ITESP, tem se mostrado insuficiente. Por isso, muitas prefeituras têm 
contratado técnicos para atender os agricultores do município. 

Em relação à reclamação dos gestores de que os agricultores não produzem o 
que esta no cardápio, o MDA (2011) recomenda que sejam feitas reuniões com os 
agricultores locais para montar cardápio que contemple seus produtos. A falta de 
estrutura da prefeitura é um problema maior e demandaria maiores verbas e boa vontade 
dos gestores para ser resolvido. 

Do ponto de vista dos técnicos, os principais problemas e dificuldades 
encontrados estavam relacionados aos agricultores, mas com uma visão diferente da dos 
gestores públicos. Para os gestores, que em geral desconhecem a realidade dos 
agricultores e estão acostumados a lidar com grandes empresas, os agricultores seriam 
“ruins de negócio”. Para os técnicos estes agricultores precisariam de maior capacitação 
por parte do poder público para sobreviver e melhorar sua qualidade de vida, não só 
para acessar os mercados institucionais. 
3.5. O que seria preciso para melhorar o PNAE 

Quando perguntados o que seria preciso para melhorar o programa o fato que 
mais apareceu nos questionários dos agricultores foi a maior capacitação dos 



agricultores, com ATER e infraestrutura. Aqui se enquadram também maiores 
incentivos (PRONAF, transporte) e organização. Em segundo lugar o que mais 
apareceu, novamente, foi a necessidade de se aumentar o teto. Outro ponto que merece 
destaque é o maior dialogo entre os setores envolvidos e capacitação dos gestores 
públicos. 

No caso dos gestores, a maior parte das respostas se relaciona aos agricultores: 
maior capacitação, organização, aumento do teto e melhoria da capacidade produtiva. 
Secundariamente também aparece a maior capacitação e organização do setor público. 
Para 14,5% havia a necessidade de maior diálogo entre os setores envolvidos. 

Já para os técnicos, 29,0% afirmaram ser a maior capacitação e o fornecimento 
de ATER aos agricultores, 29,0% afirmaram que seria o maior diálogo entre os setores 
envolvidos, 25,8% afirmaram que seria a melhor compreensão da lei e adesão por parte 
dos gestores públicos, 22,6% afirmaram que era a maior organização dos agricultores 
em cooperativas e associações, 19,4% afirmaram que os gestores públicos necessitam 
de maior capacitação, 19,4% afirmaram que havia a necessidade de aumento do teto. 

É importante o reconhecimento, por parte dos gestores, tanto da necessidade de 
aprimoramento do setor público como da necessidade de maior diálogo, especialmente 
com os agricultores sob a intermediação dos órgãos de ATER. 

No geral as repostas dos técnicos diziam que tanto os gestores quanto os 
agricultores precisavam de capacitação e maior entrosamento. Houve a defesa de 
diversos pontos, como SIM, a adequação do cardápio e da produção, que dependem de 
uma cooperação maior entre agricultores e gestores. Também houve a defesa de que são 
necessários maiores investimentos em ATER para que ela possa atender todos os 
produtores e de que se deve fiscalizar o cumprimento ou não dessa lei e punir os 
responsáveis em caso de descumprimento. 
IV. AMARRANDO AS PONTAS – A falta de articulação entre atores 

Antes da análise propriamente dita dessa seção, julga-se importante fazer 
algumas observações. As informações foram obtidas do público presente em seminário 
de 2011 que, embora numeroso, não foi precedido de critérios para determinação de 
amostra. Não se procurou selecionar diversos atores sociais de um mesmo município, 
por exemplo, e obter informações conjuntas dos mesmos. Pode ter ocorrido que os 
problemas e avanços destacados na aplicação do PNAE pelos agricultores familiares se 
refiram, em grande parte, a municípios diferentes daqueles dos gestores municipais ou 
de técnicos e extensionistas e assim por diante. 

Na Figura 2 sobrepôs-se os mapas com os municípios de origem dos 3 grupos 
de atores sociais analisados. Como se pode perceber, gestores e agricultores familiares 
provem de municípios distintos. Logo, isto reforça ainda mais a ideia de que se 
trabalhou com a visão de agricultores e gestores que realmente não se conversam – 
sequer são da mesma localidade. Durante a organização do seminário, buscou-se a ajuda 
de técnicos para que o convite chegasse aos agricultores, isto pode explicar porque 
técnicos de ATER e agricultores muitas vezes tem o mesmo município de origem. 



 
Figura 2: Mapa com os municípios de origem de todos os atores sociais presentes no 
seminário de acordo com os grupos: Agricultores familiares, Gestores Públicos e 
Técnicos e Extensionistas. 

Outra observação diz respeito à data do seminário, em ano imediatamente 
posterior ao do início da aplicação do Artigo 14; pode ser que em anos mais recentes as 
percepções dos atores sociais tenham se alterado. 

De qualquer forma, os resultados já descritos revelam importantes diferenças 
de avaliação do Artigo 14 do PNAE pelos três grupos de atores sociais considerados. A 
análise estatística demonstrou que essa diferença é significativa (teste de χ²; P<0,01) 
entre as proporções das opiniões dos três diferentes grupos de atores sociais para quase 
todas as questões, com exceção de duas. 

Em relação ao que seria preciso para melhorar o programa não houve diferença 
significativa apenas entre as proporções das respostas dos gestores públicos e dos 
técnicos e extensionistas. Como se observou tanto os gestores quanto os técnicos 
pensam que para melhorar o programa seria necessário investir em maior capacitação 
para os agricultores. Ou seja, dar a eles condições de efetivamente participar do 
mercado. 

Também não houve diferença significativa entre as proporções das respostas 
dos agricultores e dos técnicos e extensionistas em relação ao que pensam a respeito dos 
obstáculos para a efetivação da Lei 11.947 em seu município de origem. Tanto técnicos, 
como agricultores, acreditam que os maiores obstáculos estão relacionados com as 
prefeituras. Entretanto, as proporções das respostas destes grupos diferem daquelas dos 
gestores públicos. 

O fato de haver diferenças de opiniões entre os grupos só demonstra que a 
aplicação da compra da agricultura familiar para o PNAE é complexa. Desta forma, os 
obstáculos que surgem no processo precisam de uma visão mais ampla e variada para 
serem solucionados. 

Cada grupo enfrenta os problemas típicos de sua parte da operacionalização do 
PNAE. Cabe ressaltar aqui o papel importantíssimo da ATER como articuladora. Os 
técnicos de ATER tem possibilidade de analisar tanto o que se passa no contexto das 
prefeituras (ou demais entidades executoras) quanto na da realidade dos agricultores 
familiares. Desta forma, poderia atuar efetivamente como ponte entre as duas 
realidades. 

A questão é que os órgãos de ATER necessitam de maiores investimentos e 
melhores condições de trabalho para os técnicos. Desde a aplicação do seminário houve 
algumas alterações nas políticas de ATER, mas ainda são insuficientes. 



No geral, pode-se perceber certo distanciamento entre agricultores familiares e 
gestores da alimentação escolar. Este distanciamento faz com que surjam alguns 
gargalos e dificuldades que poderiam ser resolvidos via maior diálogo. Silva e Sousa 
(2013) também puderam perceber, em Santa Catarina, a necessidade de maior diálogo 
entre os atores envolvidos. 

Em geral os participantes do seminário eram de municípios próximos a 
Jaboticabal. Nesta região sabe-se que há agricultura familiar (inclusive assentamentos), 
embora em boa parte da paisagem predomine o cultivo de cana-de-açúcar. Sob estas 
condições os gestores locais estão mais acostumados a lidar com os médios e grandes 
produtores e empresários sucroalcooleiros do que com os agricultores familiares. Este 
fato explica o aparente (e real) distanciamento existente entre os gestores e os 
agricultores familiares. 

Espera-se que, com a operacionalização da compra da agricultura familiar para 
o PNAE, haja aproximação entre a gestão e a agricultura familiar local. Dessa forma, a 
gestão local também se sensibilizaria em relação a outras demandas do meio rural local. 

Em princípio, a aplicação do Artigo 14 tem potencial grande para contribuir 
com o desenvolvimento local, especialmente se os gastos forem destinados à compra de 
produtos de agricultores familiares do próprio município ou da região. 

As informações coletadas na pesquisa não indicam que isso ocorra 
automaticamente, podendo-se dizer que há distância expressiva entre os interesses e a 
estrutura das gestões municipais e a agricultura e agricultores ao seu redor. Disso pode 
resultar que, para o cumprimento do gasto mínimo de 30% com produtos da agricultura 
familiar, se contate associações de agricultores mais organizados, inclusive em termos 
formais, de regiões mais distantes ou mesmo de outros estados. Durante a execução do 
projeto, principalmente nas pesquisas de campo, surgiram algumas evidências que 
apontam que as debilidades organizacionais dos agricultores paulistas e a falta de 
programas de fomento de sua própria agricultura, fazem com que muitas prefeituras 
paulistas comprem produtos de agricultores familiares dos estados da Região Sul. Pode-
se perceber isto em conversas com gestores públicos e no levantamento dos produtos 
contidos nas chamadas públicas: arroz parbolizado, macarrão, leite em pó, biscoito, 
entre outros, que não eram produzidos por agricultores familiares paulistas, mas por 
cooperativas da Região Sul do país. Nas entrevistas os gestores também apontaram que 
estas cooperativas não tinham problemas com a logística ou com a regularidade de 
produção. 

A política de fomento à própria agricultura, com fortalecimento de estruturas 
locais de ATER, parecer ser fundamental para que de fato se articulem as ações 
específicas de alimentação escolar, nutricionais ou de compra de produtos, com a 
produção pelos agricultores do município. 

Há muito que se trabalhar na direção de mudar o entendimento dos gestores da 
alimentação escolar nos municípios paulistas de que a mesma se resolve apenas com a 
aquisição de produtos de elevado nível de processamento e com vendas intermediadas 
por empresas de médio e grande porte. Alternativamente, se propõe que se compre 
produtos com menor grau de processamento, de pequenos fornecedores, 
preferencialmente do próprio município. 
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